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فناوری  ۀحوزدر های علم و فناوری   بررسی و تحلیل شاخص

 1انداز چشم اطالعات ایران و کشورهای منطقه در افق
 

  1 مسعود افشاري ،*2مهدي پاكزاد

 علمي كشور سنجي، مركز تحقيقات سياست مدير گروه علم و عضو هيئت علمي -1

 دانشگاه تربيت مدرس ،فناوریو  گذاری علم  ی سياستادانشجوی دكتر -2

 

 چکیده

امری حياتي برای سياستگذاران و جامعه  ،گيری پيشرفت ندازها

در مورد ميززان  كشورهايي كه از آمارهای قابل اطمينان . است

انزد،   داننزد كزه كجزا ايدزتاده     برند، مزي  پيشرفت خود سود مي

تززر از همززه،  هايشززان سيدززت و م ززم هززا و محززدوديت قابليززت

 . خواهند به آنجا برسند روند و سگونه مي دانند كه كجا مي مي

رو، در اين مقالزه تز ش هزده اسزت، بزا اسزت را         يناز ا

های علم و فناوری، جايگاه ايزران در   به هاخص آمارهای مربوط

ای  ات ندبت به كشزورها و رقبزای منهقزه   حوزه فناوری اط ع

انداز بيدت سزاله   يده هود و همچنين تحقق اهداف سشمسنج

 .در اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد

هزای مزورد    كزه از ميزان هزاخص   دهزد   ينتايج بررسي نشان م

انتشزار  ) هزای توليزد علزم    تن ا از لحاظ هاخص ، كشور ايرانبررسي

در ( SCOPUSو   ISIنمايزه هزده در   هزای  مجلهعلمي در های  مقاله

امزا از لحزاظ   . بين كشورهای منهقه دارای جايگزاه او  و دو  اسزت  

منتشر هده كه بيزانگر كيیيزت   های  مقالهبه  ها هاخص ميزان ارجاع

و تركيه در  رژيم اهغالگر قدساست ايران بعد از كشورهای ها  مقاله

وضعيت ايران از لحزاظ هزاخص تبزت    . جايگاه سو  منهقه قرار دارد

اختراع در دفاتر آمريکا و اروپا در بين كشورهای منهقه رضايت ب ش 

ا بزه خزود   كه به ترتيب دارای رتبه سو  و س زار  ر  طوریبه  نيدت

كارگيری فناوری ه ب ،های مربوز صاز لحاظ هاخ. اختصاص داده است

                                                                            
علزم و فنزاوری    های رصد هاخص"پژوهشي   طرح های مقاله حاضر براساس يافته .1

 "اط عات، زيدت فناوری و نانوفناوری در ايران و كشزورهای منت زب   های در حوزه

 . نگارش يافته است

.  نويدنده مدئو  مکاتباتPakzad@nrisp.ac.ir 

اط عات و آتار آن در بين كشورهای منهقزه در رتبزه س زار  قزرار     

 .گرفته است

 ،دسزت آمزده از ايزن مهالعزه    ه بنابراين به استناد نتايج بز 

انداز بيدت سزاله كشزور در    تحقق اهداف مندر  در سند سشم

موجزود و   هزای  اط عات نيازمند اص ح سياسزت وری حوزه فنا

 .های متناسب است ارائه مشوق
 

فنزاوری  ، های علم و فنزاوری  ، هاخصارزيابي: واژگان كلیدي

  انداز ، منهقه سشماط عات

 

 مقدمه  -2

در دنيای كنوني، نقزش پزژوهش و فنزاوری در توسزعه اقتصزادی و      

در علزم و  كشورهايي كزه  . اجتماعي كشورها بر كدي پوهيده نيدت

اند نه تن ا از ارزيابي مدتمر وضعيت علم و  فناوری نوين پيشقد  بوده

خردمندانزه بزه    هزای  اتکای ارزيابياند، كه به  فناوری خود غافل نبوده

مزروری بزر    .انزد   بزود هزرايد دسزت يافتزه    ب تر برایؤمراهبردهايي 

دهد  سرگذهت ارزيابي علم و فناوری در كشورهای پيشرفته نشان مي

حاصزل از   هزای  هسگونه بزا وجزود همزه ايزرادات اوليزه، از تجربز       كه

های  های مدتمر به منظور ب بود هرايد و پيشتازی در عرصه ارزيابي

ديگر كشورها اسزتیاده  های  فناوری با كمک گرفتن از تجربه علمي و

آگاهي از وضعيت موجود و روند گذهته خود و رقباء . [1]هده است 

ريززی و تزدوين اسزتراتژی در     سي برای برنامهنياز اسا به عنوان پيش

هر ميزان كه اين هناخت و آگاهي بزا  . هود ها هناخته مي همه حوزه

هزا   ريززان و استراتژيدزت   برنامه دقت و وضوح بيشتری صورت گيرد، 

های عملياتي دقيزق و بزا    يابند تا با تدوين راهبردها و برنامه امکان مي

گيزری از   قويت نقاط قزوت و ب زره  ترميم نقاط ضعف، رفع ت ديدها، ت
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های فرا رو در راسزتای تحقزق اهزداف و ارتقزاء جايگزاه گزا         فرصت

 .بردارند

ريزززی و  در حززوزه علززم و فنززاوری نيززز بززه منظززور برنامززه    

گذاری مناسب و اترب ش، بايدتي آگاهي و هناخت كافي از  سياست

و  هزای كشزور   هزا و توانمنزدی   قابليت  روند گذهته،  وضعيت موجود،

همچنين كشورهای رقيب منهقه و كشورهای پيشرفته وجود داهته 

كيد هده است، در ارائه اين اط عات هزر سزه از   أهمانهور كه ت. باهد

گزويي و ارائزه آمزار در سزهي ملزي بزه سزمت ارائزه اط عزات           كلي

ريزززان و  تززر و همززراه بززا جزييززات حركززت هززود برنامززه  ت صصززي

را  هزا  اخت و بصيرت كافي اقدا گذارن خواهند تواندت با هن سياست

 .توسعه علم و فناوری مديريت نمايند در سهي ملي و ب شي برای

ترين ابزار مديريت برای امروزه اط عات نه تن ا به عنوان كليدی

هود ريزی، نظارت، هدايت و ب بود هناخته ميگذاری، برنامهسياست

هود كزه بزرای   بلکه به مثابه يکي از منابع اصلي سازمان هناخته مي

تری ايیزا  ؤمديريت اترب ش و كارای ساير منابع سازمان نيز نقزش مز  

های مرتبد با آن از اهميت خاصي نمايد و به همين خاطر فناوریمي

هزای اخيزر مزورد    برخوردار است و در توسعه ملي كشورها طي سا 

سرفصل كاملي  ،المللي هده و اغلب كشورها و ن ادهای بينتوجه واقع 

. اندهای خود قرار دادههای مرتبد با اين فناوری را در برنامهاليتاز فع

خير ولي از حدود يک دهه پزيش بزه تزدريج    أدر ايران نيز با اندكي ت

مورد توجه واقع هده است و توسعه اين فنزاوری در سزهي ملزي بزا     

هروع برنامه تکیا و پس از آن در سند سشم انداز بيدت ساله كشور و 

ه س ار  توسعه مورد توجه ويژه قرار گرفته است و توجه به ويژه برنام

ب ش دولتي و همينهور ب ش خصوصي بيانگر نياز گدترده كشزور  

هزای علزم و    هزاخص  و بايزد  استدر استیاده صحيي از اين فناوری 

فناوری در اين حوزه مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان ميزان پيشزرفت  

انزداز   ری تحقق اهداف سند سشزم پذي حوزه فناوری اط عات و امکان

در ايزن مقالزه وضزعيت موجزود     . مورد بررسي و تحليل قزرار گيزرد  

هززای علززم و فنززاوری در حززوزه فنززاوری اط عززات ابززران و  هززاخص

هزا   و بزا تحليزل رونزد هزاخص    هزود   مزي كشورهای منهقه بررسي 

انداز در حوزه فناوری اط عات  پذيری تحقق اهداف سند سشم امکان

 . گيرد ي قرار ميمورد بررس

 

 حوزۀ فناوري اطالعات علم و فناوريرصد شاخص هاي  -1

. امری حياتي برای سياستگذاران و جامعه است ،گيری پيشرفت ندازها

در مورد ميزان پيشرفت خود كه از آمارهای قابل اطمينان  كشورهايي

هززا و  انززد، قابليززت داننززد كززه كجززا ايدززتاده  برنززد، مززي سززود مززي

روند  دانند كه كجا مي تر از همه، مي سيدت و م مهايشان  محدوديت

عبارت ديگر، با استیاده از  به. [2]خواهند به آنجا برسند  و سگونه مي

گيزری، سياسزتگذاران    های اندازه های حاصل از سيدتم هاخص داده

، دهنززدتززری اختصززاص  تواننززد منززابع را بززه هززکل اتززرب ش  يمزز

رساني دولتي را ب بود ب شند، آگاهانه تصميم بگيرند و ميزان  خدمات

امروزه نياز  .[3]پيشرفت خود را در قياس با كشورهای ديگر بدنجند 

به سنجش وضعيت علم و فناوری از دو ج ت دارای اهميت بيشتری 

ن دت آن كه، ميزان اهميت كارايي و اترگذاری بازيگران . هده است

ناوری افزايش يافتزه اسزت و ديگزر آن كزه،     تر بر وضعيت علم و فؤم

 [.4]ميزان پيچيدگي كنشگران اين حوزه بيشتر هده است 

گزذاری مناسزب مز  اسزت     سنانچه اهزاره هزد، بزرای سياسزت    

وضعيت موجود سيدتم را سنجيد و با وضعيت مهلوب مقايده و برای 

بنزابراين  . كزرد رفع ميزان هکاف موجود راهکارهای سياسزتي را ارائزه   

هايي كه بتوانند تمزامي ابعزاد يزک سيدزتم علزم و       ستیاده از هاخصا

را به صورت كمّي مورد ارزيابي قرار دهند و تصويری از وضعيت فناوری 

گذاری علزم و   موجود و روند گذهته آن را نشان دهند، از لواز  سياست

هزای علزم و    منهقزي ارتبزاط هزاخص    ، مد 1در هکل . اوری استنف

 (.5)اری نشان داده هده است گذ وری و سياستفنا

 

 
 

 (5)گذاری  های علم و فناوری و سياست مد  منهقي ارتباط هاخص: 2شکل
 

گذاری علم و فناوری،  های علم و فناوری در سياست هاخص

 (:6)های زير را ايیا كنند  توانند نقش مي

   ؛و يا پايشگر( دهنده ع مت)گر  اع 

  ؛ها بودجهمحاسبه، ارزيابي و ت صيص 

 ؛گذاری قانون 

 هاي علم فناوري شاخص

 سیاست علم و فناوري

 توسعه علم و فناوري

 رشد اقتصادي پايدار
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 سازی آگاه. 

بزا رويکردهزای م تلزف بزرای      متعددیهای  هاخص ،رو از اين

هناسزايي ايزن   . اند اوری در سهي ملي تدوين هدهنسنجش علم و ف

هزا و عملکزرد    ی تواند سهي توانمنزد  بندی آن ا مي ها و دسته هاخص

منظزور  بزه ايزن   . هزای م تلزف نشزان دهزد     هر كشزور را در حزوزه  

های علم و فنزاوری انجزا  هزده     های م تلیي از هاخص بندی دسته

ارسوب می ومي مورد استیاده در تحليل، هزر   است كه با توجه به س

يکزي از  . كاركردهای خاص خزود را دارنزد   ،ها بندی يک از اين دسته

هزای م تلزف    بنزدی براسزاس حزوزه    هزا، دسزته   بندی ترين رده م م

منزابع    لزم و فنزاوری همچزون توسزع     گذار بر فرايند توسزعه ع  تأتير

منزابع مزالي مزورد نيزاز بزرای        های تحقيق و توسعه، انداني، فعاليت

هزای   هزاخص   هزا،  است كه در هر يزک از ايزن حزوزه    …نوآوری و 

به عنوان مثزا  در  . هود مرتبد به صورت مجزا تعريف و سنجش مي

ان يزا دانشزجويان بزه عنزو    پژوهشزگران  حوزه منابع اندزاني، تعزداد   

بندی ديگر بر اسزاس جايگزاه    دسته. هوند هاخص در نظر گرفته مي

معنزا كزه   بزه ايزن   ها در فرايند توسعه علم و فنزاوری اسزت    هاخص

بنزدی هزده،    ها بر اساس ورودی، خروجي يا فرايندی دسزته  هاخص

و يزا  پژوهشزگران  به عنوان مثا  تعداد . گيرند مورد سنجش قرار مي

هزای   يق و توسزعه بزه عنزوان هزاخص    گذاری در تحق ميزان سرمايه

هززايي ماننززد تعززداد  هززوند و هززاخص ورودی در نظززر گرفتززه مززي

هزای   تبت هده و يا تعداد انتشزارات بزه عنزوان هزاخص     های اختراع

هزايي ماننزد ميززان     ع وه بر اين هاخص. هود خروجي سنجيده مي

های تحقيقاتي مشترك و تعداد انتشارات مشترك بزه عنزوان    فعاليت

  [.7]هوند  در نظر گرفته مي( يا ميانجي)های فرايندی  هاخص

از ديدگاه ديگر با توجه به ماهيت نظا  ملّزي علزم و فنزاوری،    

و  "انتشززار"، "خلززق"هززا بززه سززه گززروه مززرتبد بززا     هززاخص

در ايزن  . هزوند  بنزدی مزي   از دانش و نوآوری تقديم "برداری ب ره"

ظزا  علزم و   گانز  ن  ها با توجه بزه اهزداف سزه    بندی، هاخص دسته

هزايي ماننزد    به عنوان مثا  هزاخص . هوند بندی مي دسته ،فناوری

 هزای  گذاری در تحقيق و توسعه يا ميزان حق اختراع ميزان سرمايه

تبززت هززده، بززه حززوزه خلززق دانززش و نززوآوری مززرتبد هدززتند، 

گزذاری در آمزوزش و    هايي مانند ميزان سرمايه كه هاخص درحالي

و يا ميزان زيرساختارهای اط عزاتي و   پرورش و ميزان افراد باسواد

هزايي ماننزد    ارتباطي در حوزة انتشار دانزش و نزوآوری و هزاخص   

ميزان صادرات محصومت فناورانزه و ميززان اسزت دا  در صزنايع     

بنزدی   و نزوآوری دسزته    برداری از دانزش  محور در حوزة ب ره دانش

 [.7]هوند  مي

و همچنزين   با بررسي مهالعات قبلزي انجزا  هزده در كشزور    

بزرای  هزای زيزر    هزاخص ، مهالعات انجا  هزده در سزاير كشزورها   

بيني وضزعيت   فعلي حوزه فناوری اط عات و پيش ارزيابي وضعيت

انداز و جايگزاه ايزران در بزين كشزورهای منهقزه       آن در افق سشم

 .1دانت اب هدن

 نمايه هده فناوری اط عات در  های هتعداد مقالISI؛ 

  حزوزه فنزاوری اط عزات نمايزه هزده در      هزای   مقالهتعداد

 ؛اسکوپوس

 حوزه فنزاوری اط عزات نمايزه    های  مقالهبه  ها ميزان ارجاع

 ؛ISIهده در 

 حوزه فنزاوری اط عزات نمايزه     های مقالهبه  ها ميزان ارجاع

 ؛هده در اسکوپوس

  هاخصH حوزه فناوری اط عات نمايه هزده در  های  مقاله
ISI ؛ 

 هزده حزوزه فنزاوری اط عزات در     های تبت  تعداد  اختراع

 .ادفتر امريک

  تبزت هزده فنزاوری اط عزات در دفتزر      های  اختراعتعداد

 ؛اروپا

  ؛هاخص دسترسي ديجيتا 

 نمايه توسعه ICT
 ؛2

  ؛3فرصت ديجيتا 

 4آمادگي الکترونيکي. 

 

ايزران،  )عملکزرد كشزورهای منت زب     اط عات مربوط به

در خصزوص   (رژيم اهغالگر قدس، تركيه، عربدتان، مالزی

تزا   2222هزای   های فوق در بازه زماني بزين سزا    هاخص

آوری و  های آی اس آی و اسکوپوس جمع از پايگاه 2212

 .تحليل هده است

                                                                            
های  جزييات تبيين مد  و هاخصمقاله، های  صیحهبا توجه به محدويت تعداد .  1

در صزورت نيزاز بزه گززارش كامزل طزرح       . ارزيابي در اين ب ش ارائزه نشزده اسزت   

های اط عات، زيدت فنزاوری و   علم و فناوری در حوزه های رصد هاخص" پژوهشي

 .مراجعه هود "منت بنانوفناوری در ايران و كشورهای 
2. ICT Development Index 

3. Digital Opportunity Index 

4. E-Readiness 
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هاي علم و  ی وضعیت موجود و تحلیل روند شاخصبررس -9

 فناوري در حوزه فناوري اطالعات

بزر اسزاس مزد     . هد ارائههای ارزيابي  ، هاخصب ش قبليدر 

هود كزه   های است راجي از آن، ت ش مي ی و هاخصپيشن اد

و مورد بررسي قرار گيرند تا از هود آوری  های مربوط جمع داده

مشز ص   اط عزات اين طريق، موقعيت ايران در زمينه فناوری 

 . هود
 

 ISIتعداد مقاالت نمايه شده فناوري اطالعات در   -2-9
دهد، در بزين كشزورهای منهقزه     نشان مي[ 1] سنانچه نمودار

ايگاه برتر منهقه تواندته ج ،2227تا سا   رژيم اهغالگر قدس

منتشر هده در حوزه فناوری اط عات نمايه های  از لحاظ مقاله

اما از اين سا  به بعد . را به خود اختصاص بدهند ISIهده در 

سزاير  هزای پژوهشزگران    مقالزه با توجه به رهزد بزامی تعزداد    

كزه در   طزوری ه بز . اه خود را از دست داده اسزت گايكشورها ج

منتشر هزده در حزوزه   های  مقالهبا افزايش تعداد  ،2222سا  

تركيه، اين كشور بزه رتبزه    ISIفناوری اط عات نمايه هده در 

آمزار موجزود در جزدو      بررسي. برتر منهقه دست يافته است

ي ه اين واقعيت اسزت كزه ايزران در بزازه زمزان     نشان دهند( 1)

علمي های  مقاله، رهد قابل توج ي را در ساپ 2211تا  2224

است بزه نحزوی كزه در     كردهدر حوزه فناوری اط عات تجربه 

، با پشت سر گذاهتن رژيم ص يونيدزتي، تواندزته   2211سا  

 .است پس از تركيه در رتبه دو  كشورهای منهقه قرار بگيرد

 
حوزه فنزاوری اط عزات نمايزه هزده در     های  مقالهتعداد :  2نمودار 

ISI  (2) 2211تا  2222های  بين سا 

 

 حوزه فناوري اطالعات نمايه شده در اسکوپوسهاي  مقالهتعداد   - 1-9

حوزه فناوری اط عات نمايه هزده  های  مقاله، تعداد (2)نمودار 

. گزذارد  ر پايگاه اسکوپوس را به نمايش ميهر يک از كشورها د

هزود، رونزد نمزودار نشزان      اين نمودار مشاهده مزي ر سنانچه د

دهد كه ميزان ايزران و تركيزه، رقابزت تنگزاتنگي در ميزان        مي

سزا    در وجزود داهزته اسزت امزا    ، 2211تزا   2225های  سا 

اهزغالگر  ، ايران موفق هده است بامتر از تركيه و رژيزم  2211

منتشزر هزده   های  مقاله، مقا  او  منهقه از لحاظ تعداد قدس

حوزه فناوری اط عات نمايه هده در اسکوپوس را بزه خزود    در

 .اختصاص دهد

 

علمي منتشره حوزه فناوری اط عات  های مقالهتعداد  : 1نمودار 

 (2)اسکوپوس نمايه هده در 

 

حوزه فنااوري اطالعاات   هاي  مقالهبه ها  میزان ارجاع  -9-9

 ISIنمايه شده در 

مشزز ص اسززت، در ميززان كشززورهای  (3)سنانچززه در نمززودار 

هزای   همنهقه، رژيم ص يونيدتي بيشترين ميزان ارجاع به مقال

بزا  حوزه فناوری اط عات را بزه خزود اختصزاص داده اسزت و     

حزوزه فنزاوری   هزای   مقالزه آنکه تركيه و ايران در تعزداد  وجود 

ان كشزورهای منهقزه او  و   در مي ISIاط عات نمايه هده در 

نيدتي، پس از رژيم ص يوها  لحاظ ميزان ارجاع زاند، ا دو  بوده

 .های دو  و سو  قرار دارند با اخت ف فراواني در رده
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ميزان ارجاع به مقامت حوزه فناوری اط عات نمايه هده در  :9نمودار 

ISI (2) 

حوزه فناوري اطالعات نمايه هاي  مقالهبه ها  میزان ارجاع 9-5

 شده در اسکوپوس

حزوزه فنزاوری   هزای   هزا بزه مقالزه    در اينجا نيز همچزون ارجزاع  

ص يونيدزتي، تركيزه و ايزران    ، رژيم ISIاط عات نمايه هده در 

گيرند و اين در حزالي اسزت كزه     های او  تا سو  قرار مي در رده

حوزه فناوری اط عات، جايگاه ن دزت  های  مقالهايران در تعداد 

 .اختصاص داده بودرا در ميان كشورهای منهقه به خود 
 

 

 ميزان ارجاع به مقامت حوزه فناوری اط عات نمايه هزده در  :5نمودار 

  (2) اسکوپوس

 

 

 

 ISIحوزه فناوري اطالعات نمايه شده در هاي  مقاله Hشاخص  -4-9

h-index سزنجي اسزت كزه     های جديزد علزم   يکي از هاخص

علمي افزراد   1تأتيرگيری توليدات علمي افراد، ميزان  ع وه بر اندازه

مزي دی   2225ايزن هزاخص در سزا     . كنزد  را نيز مش ص مزي 

. ، فيزيکزدان دانشزگاه كاليیرنيزا ارايزه هزد     Hirschتوسد پروفدور 

منتشر هزده   3اسناد 2یهابر اساس توزيع استناد h-indexهاخص 

ايزن هزاخص بزرای گروهزي از     . هزود  تعيزين مزي   پژوهشزگر يک 

مركز يا دانشگاه و كشور نيز قابزل  مانند يک دپارتمان، پژوهشگران 

 .محاسبه است

هزر  پژوهشزگر  مقاله يک  Npمقاله از  hبنا به تعريف، سنانچه 

يعنزي  هزای او   مقالزه استناد باهند و مابقي  hكم  دستكدا  دارای 

Np-h  هززر كززدا  كمتززر از او مقالززهh   ،بززار اسززتناد هززده باهززند

-hبزرای مثزا  سنانچزه    . اسزت  hای معاد   ارای نمايهپژوهشگر د

index  به اين معني است كزه ايزن پژوهشزگر    باهد،  5پژوهشگری

اسزتناد   5كم  دستمقاله منتشر هده دارد كه هركدا   5كم  دست

 5كمتزر از  پژوهشزگر  ايزن  هزای   به عبارت ديگر ساير مقالزه . ارندد

 . استناد دارند

و تعزداد  نتيجه تعاد  بين تعزداد انتشزارات    h-indexبنابراين 

ايزن هزاخص بزه منظزور ارتقزای      . به ازای هر مقاله است هااستناد

ها و تعزداد   مقالهگيری علم مانند تعداد كل  های اندازه ساير هاخص

تأتيرگزذار را از   پژوهشزگران طراحي هزده اسزت تزا    كل استنادها 

. كننزد  مزي  تعداد زيادی مقالزه منتشزر  تن ا كه د متمايز كنآن ايي 

با حيهه كزاری يکدزان   پژوهشگران ايده اين هاخص برای مق

 . كاربرد دارد

مقامت حوزه فناوری اط عات نمايه  h-index (5)نمودار  

همانهور كه مش ص است ايزران  . دهد را نشان مي ISIهده در 

حزوزه  هزای   مقالزه  Hپس از كشور اسراييل از لحزاظ هزاخص   

در رتبزه دو  منهقزه قزرار     ISIفناوری اط عات نمايه هده در 

 .دارد

 

                                                                            
1 . impact 

2 . citations 
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حوزه فناوری اط عات نمايه  های مقاله h-index : 4نمودار 

 ISI(2) هده در

 

 ثبت شده حوزه فناوري اطالعات در دفتر آمريکا هاي تعداد اختراع -6-9

تبت هده در حوزه فنزاوری  های  ، تعداد اختراع(6)نمودار 

و نشان تجاری آمريکزا را نشزان    اط عات در دفتر تبت اختراع

دهزد آن   نشزان مزي  نکته جالبي كه ارقا  اين نمزودار  . دهد مي

العه، روندی نزولي را در بزين  است كه همه كشورهای مورد مه

مززي دی در تبززت اختززراع طززي  ،2212تززا  2226هززای  سززا 

هزود در ميزان كشزورهای     همانهور كه مشزاهده مزي   .اند كرده

دارای بيشترين ميزان تبزت اختزراع   منهقه، رژيم ص يونيدتي 

بوده است و ايران كمترين ميززان را بزه خزود اختصزاص داده     

 .است
 

 

 
 (2) تبت هده حوزه فناوری اط عات در دفتر آمريکا  های اختراع : 6نمودار 

 

 

 

 

 ثبت شده فناوري اطالعات در دفتر اروپا اختراعاتتعداد  -7-9

تبت اختراع اروپزا را  تبت هده در دفتر های  ، تعداد اختراع7نمودار 

در اين هاخص نيز، رژيزم ص يونيدزتي مقزا     . گذارد به نمايش مي

 .ن دت و ايران جايگاه آخر را به خود اختصاص داده است
 

 
 (2) تبت هده كشورهای منهقه در دفتر اروپا های اختراع :7نمودار 

 

 شاخص دسترسی ديجیتال  -8-9

هزاخص   1المللي ارتبزاط از راه دور  بين، اتحاديه 2223در سا  

گيزری توانزايي    كه به انزدازه كرد را معرفي  2دسترسي ديجيتا 

اوری كلي افراد درون يک كشور در دسترسي و اسزتیاده از فنز  

اين هزاخص، بزر محزور    . پردازد اط عات و ارتباطات جديد مي

زيرساخت، توانايي مالي، دانزش و كيیيزت بزوده و    : س ار حوزه

 . دهد را به دست مي 1و  2ين عددی ب

هزود، در ميزان    نيزز مشزاهده مزي   ( 2)سنانچه در نمزودار  

كشورهای مورد مهالعه، ايران كمترين ميزان اين هاخص را به 

 هر سند كزه كشزورهای عربدزتان و   . خود اختصاص داده است

کن يتری از ايزران ندارنزد؛ لز    تركيه نيز وضعيت سندان مناسب

جايگزاه برتزر   تواندته اسزت در   7/2رژيم ص يونيدتي با مقدار 

 .هاخص قرار گيرداين منهقه از لحاظ 

                                                                            
1. International Telecommunication Union 

2. DAI 
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 (2) مقايده هاخص دسترسي ديجيتا  :8نمودار 

 

 ICT نمايه توسعه  -3-9

ای اسزت كزه از سزوی اتحاديزه      نمايزه  ،ICT (IDI)نمايه توسعه 

المللي ارتباط از راه دور سازمان ملزل بزه رسزميت هزناخته      بين

اين نمايه، عددی . هاخص عمده تشکيل هده است 11هده و از 

، كشزور كزره   2211تعريف هزده اسزت و در سزا      12و  2بين 

كشور مورد بررسي هزناخته   155جنوبي ب ترين كشور در ميان 

ايزن  ، وضعيت كشورهای مورد بررسزي در  (9)نمودار . هده است

دهزد كزه بزر اسزاس آن،      را از ديدگاه اين نمايه نشان مي مهالعه

در ميززان . را بززه خززود اختصززاص داده اسززت  ايززران كمتززرين  

هزای   كشورهای منهقه نيز، رژيزم ص يونيدزتي در خز   سزا     

 .تمي دی ب ترين وضعيت را داهته اس ،2211تا  2227

 
 

 

بين كشزورهای مزورد مهالعزه طزي      ICTمقايده نمايه توسعه  :3نمودار 

 (2) 2227-2211های  سا 

 فرصت ديجیتال  -21-9

، هزاخص منتشزر هزده توسزد     1های ديجيتا  هاخص فرصت

است كه بزر   2المللي م ابرات و اتحاديه بين سازمان ملل متحد

و  اط عزات المللي فنزاوری   های مورد توافق بين اساس هاخص

ايزن  . اسزت ده در نظر گرفتزه هز   1و  2ارتباطات و عددی بين 

و سنزد منظزوره دارد كزه بزر      پزذير  هاخص ساختاری انعهزاف 

. فرصت، زيرساخت و به كارگيری: مقوله بنا هده است 3مبنای

: عبزارت اسزت از  « فرصزت »، های ديجيتالي هاخص فرصتدر 

ميزان دسترسي و توانايي مالي مورد نيزاز بزرای دسترسزي بزه     

. ياتاينترنززت و موبايززل بززرای مشززاركت در جامعززه اط عزز    

ای م تلزف ماننزد تعزداد     هامل معيارهای هزبکه « زيرساخت»

هزايي كزه بزه     مشتركان خهوط تابت، تلیزن همزراه و خزانواده   

اينترنت دسترسي دارند و امکانات خانوارهايي كه يک رايانزه و  

به »هاخص . هود امکانات دسترسي به اينترنت سيار دارند، مي

اوری اط عزات و  نيز بزه ارزيزابي نحزوه كزاربرد فنز     « كارگيری

ن اينترنت تابزت و  اارتباطات در بين كاربران اينترنت و مشترك

ايزران در جايگزاه   همانند هاخص پيشين، . هود سيار اط ق مي

اييل در رتبه برتر منهقه از لحزاظ ايزن هزاخص    رانت ايي و اس

مزورد بررسزي در ايزن     هایوضزعيت كشزور  . قرار گرفته اسزت 

 .ديدن استقابل  (12)مهالعه، در نمودار 

 

 

 (2) مقايده فرصت ديجيتا  بين كشورهای مورد مهالعه :21نمودار 
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 آمادگی الکترونیکی -22-9

آمادگي الکترونيکي به ميزان توانزايي پزذيرش، اسزتیاده و بزه     

در جوامع م تلف گیتزه   فناوری اط عات و ارتباطاتكارگيری 

ای اسزت كزه دارای   جامعه "آماده الکترونيکي"جامعه . هود مي

بززام در يززک بززازار رقززابتي؛  سززرعت دسترسززي: خصائصززي نظيززر

دولتي، مشزاغل،   های ربرد مدتمر فاوا در مدارس، ادارهدسترسي و كا

ها؛ حیز  حزريم ه صزي كزاربران و امنيزت      مراكز ب داهتي و خانه

ارتقزای اتصزا  و    تایراسز در "ای كزه  های دولتزي  برخد؛ و سياست

تعريزف هزده    12و  2اين هاخص، عددی بين . است "كاربرد هبکه

، مقادير هاخص ياد هزده را بزرای كشزورهای    (11)است كه نمودار 

. دهزد  ، نشزان مزي  2211تزا   2227های   مورد بررسي در خ   سا 

تزرين   از ميان اين كشورها، ايران پايينهای پيشين،  همچون هاخص

خود اختصاص داده است و در ميان كشورهای منهقه  ها را به هاخص

تری ندبت بزه بقيزه سزود     نيز، رژيم ص يونيدتي از وضعيت مناسب

 .برد مي

 

 

مقايده آمادگي الکترونيکي بين كشورهای مورد مهالعه در  :22نمودار 

 (2) 2227-2211های  طي سا 

 

هااي علام و    موجود شااخص  وضعیتبندي  جمع -5

 فناوري اطالعاتفناوري در حوزه 

امری حياتي برای سياسزتگذاران و جامعزه    ،گيری پيشرفت اندازه

كشورهايي كه از آمارهای قابل اطمينزان در مزورد ميززان    . است

انزد،   پيشرفت خود سود مي برنزد مزي داننزد كزه كجزا ايدزتاده      

دانند  تر از همه، مي هايشان سيدت و م مها و محدوديت قابليت

عبزارت   بزه . سگونه مي خواهند به آنجا برسندروند و  كه كجا مي

های اندازه  های حاصل از سيدتم هاخص ديگر، با استیاده از داده

تزری   توانند منابع را به هزکل اتزرب ش   گيری، سياستگذاران مي

اختصاص داده، خدمات رساني دولتي را ب بود ب شزند، آگاهانزه   

شزورهای  تصميم بگيرند و ميزان پيشرفت خود را در قياس بزا ك 

 .ديگر بدنجند

های پيشزين نيزز مشزاهده هزد،      از اين رو، سنانچه در ب ش

است را  آمارهای مربوطزه   ت ش هده است تا در اين مهالعه، با

های مورد استیاده در ايزن مهالعزه، جايگزاه ايزران در      به هاخص

ای  ه كشزورها و رقبزای منهقزه   حوزه فناوری اط عات ندزبت بز  

 .سنجيده هود

هزای علزم و    يت و جايگاه ايران از لحاظ هاخصعبررسي وض

قيززب ر فنززاوری در حززوزه فنززاوری اط عززات بززين كشززورهای  

های مورد  اين واقعيت است كه از ميان هاخص ای نشانگر منهقه

انتشزار  )های توليد علم  ي كشور ايران، تن ا از لحاظ هاخصبررس

 (اسزکوپوس و   ISIنمايه هزده در های  مجلهعلمي در های  مقاله

يگاه او  و دو  است ايزن امزر   در بين كشورهای منهقه دارای جا

های مرتبد با افزايش كميزت   بودن سياست دهنده اترب ش نشان

بزه   هزا  اما از لحاظ هاخص ميززان ارجزاع  . استعلمي های  مقاله

ايران بعزد   ،استها  مقالهمنتشر هده كه بيانگر كيیيت های  مقاله

تركيه در جايگاه سو  منهقه و  رژيم اهغالگر قدساز كشورهای 

وضعيت ايران از لحاظ هاخص تبت اختزراع در دفزاتر   . قرار دارد

ه ب ش نيدزت بز   روپا در بين كشورهای منهقه رضايتآمريکا و ا

د كززه بززه ترتيززب دارای رتبززه سززو  و س ززار  را بززه خززو طززوری

كزارگيری  ه ب ،های مربوز به از لحاظ هاخص. اختصاص داده است

فناوری اط عات و آتار آن در بزين كشزورهای منهقزه در رتبزه     

 (. 12و نمودار  1جدو  )س ار  قرار گرفته است 

هزای علزم و    اين با توجه بزه وضزعيت موجزود هزاخص    بنابر

فناوری در حزوزه فنزاوری اط عزات و همچنزين بزا عنايزت بزه        

، انزداز  شزم سسزند  )صورت گرفته در اسناد بامدسزتي   هایكيدأت

مبني بزر كدزب   ( نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه

گزذاران   جايگاه او  علم و فناوری منهقه مز  اسزت تزا سياسزت   

تقزاء  اين حوزه با ات اذ راهبردهای مناسزب و اتزرب ش زمينزه ار   

ه بز  ،هزای مربزوط بزه    هزاخص  بزه خصزوص  ها،  وضعيت هاخص

ا از ايزن طريزق   كارگيری و آتار فناوری اط عات را م يا ساخته ت

 .زمينه تحقق اهداف اسناد مذكور فراهم گردد
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 مالزی عربدتان اسرائيل تركيه ايران

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
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 (2)های بررسي هده  براساس هاخص ،1391انداز در حوزه فناوری اط عات در سا   جايگاه كشورهای منهقه سشم :2جدول

 كشور

 هاخص
 اسرائيل عربدتان تركيه ايران

 ISI 2 1 4 3نمايه هده در  های مقاله

 SCOPUS 1 2 4 3نمايه هده در های  مقاله

 ISI 3 2 4 1نمايه هده در  های هبه مقال ها ميزان ارجاع

 SCOPUS 3 2 4 1نمايه هده در  های هبه مقالها  ميزان ارجاع

 USPTO 3 4 2 1تبت هده در  های تراعختعداد ا

 EPO 4 2 3 1تبت هده در   های تراعتعداد اخ

 1 3 2 4 ديجيتا دسترسي 

 ICT 4 3 2 1توسعه 

 IDI 4 3 2 1دسترسي 

 1 2 3 4 فرصت ديجيتا 

 1 3 2 4 آمادگي الکترونيکي

 

 

 (2) 1391در سا  جايگاه كشورهای منهقه سشم انداز در حوزه فناوری اط عات  :21نمودار 

 

 

در حوزه فناوري هاي علم و فناوري  بینی شاخص پیش -4

 2515اطالعات در افق چشم انداز 

بيني روندهای موجود در آينده برای هر يک از  برای پيش

های موجود در اين مهالعه، از روش نمو هموار بزا   هاخص

در ايزن روش، تز ش   . اسزتیاده هزده اسزت    1اص ح رونزد 

هزای   هود تا با استیاده از ميانگين نرخ رهزد در سزا    مي

                                                                            
1. Trend-Adjusted Exponential Smoothing Forecast 

بيني هود و به صورت زير انجزا    آينده پيشپيشين، روند 

 :گيرد مي

TAFt :بيني نمو هموار تقاضا بزا اصز ح رونزد بزرای      پيش

 ؛tپريود 

St :عز وه خهزای رونزد    ه بز )بيني نمو هموار تقاضزا   پيش

 ؛tبرای پريود ( هموار هده

Tt :بيني نمو هموار روند برای پريود  پيشt؛ 
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α  وβ : هموارسززازی بززرای بززه ترتيززب بززه عنززوان ضززرايب

 بيني روند بيني هاخص و پيش پيش
St = αAt-1+(1-α)(St-1+Tt-1) 

Tt = β(St-St-1)+(1-β)Tt-1 

TAFt = St+Tt 

بزا  به طريق آزمزون و خهزا و    βو  α، ها هدر اين معادل

هزای پيشزين اسزت را      توجه به ميانگين نرخ رهزد دوره 

ه را از را αالبتزه برخزي منزابع، روش محاسزبه     . هوند مي

 .اند توصيه كرده n+1/2تجربي 

با عنايت به اينکه در اسناد بامدستي اهداف كمزي بزه   

در ايزن قدزمت   بنابراين صورت مش ص بيان نشده بودند 

الذكر با اهداف ذكر هده  اعداد است را  هده از فرمو  فوق

به ترتيب دو  و )انداز  در برنامه پنجم توسعه و سند سشم

پزذيری   گيزرد و امکزان   قرار مزي مورد مقايده ( او  منهقه

هزای   تحقق اهداف ذكر هده با توجه به روند رهد هاخص

ای مزورد   علم و فناوری ايران و كشزورهای رقيزب منهقزه   

 .گيرد بررسي قرار مي

و نمزودار   (2)الزذكر، جزدو     با اسزتیاده از روش فزوق  

بيني جايگاه هر يزک از كشزورهای منهقزه در     پيش (13)

بزرای  ( مي دی 2225معاد  )هجری همدي  1424سا  

 .دهد های مورد بررسي را نشان مي هاخص

 

 

 (2) 1424بيني جايگاه كشورهای منهقه سشم انداز در حوزه فناوری اط عات براساس هاخص های بررسي هده در افق سا   پيش: 1جدول 

 كشور

 هاخص
 اسرائيل عربدتان تركيه ايران

 ISI 2 1 4 3نمايه هده در های  مقاله

 SCOPUS 1 2 4 3نمايه هده در های  مقاله

 ISI 3 2 4 1نمايه هده در های  مقالهبه ها  ميزان ارجاع

 SCOPUS 1 2 4 3نمايه هده در های  مقالهبه  ها عميزان ارجا

 USPTO 3 4 2 1تبت هده در   های تعداد اختراع

 EPO 4 2 3 1تبت هده در   های تعداد اختراع

 ICT 4 3 2 1توسعه 

 2 3 1 4 آمادگي الکترونيکي

 

 

 (2) 1424 در افق سا  انداز در حوزه فناوری اط عات  جايگاه كشورهای منهقه سشم :29نمودار 
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بيانگر اين واقعيت اسزت   (13)و نمودار  (2)بررسي جدو  
های علم و فنزاوری ايزران در حزوزه     كه با روند موجود هاخص

منهقزه امکزان تحقزق اهزداف      فناوری در مقايده با كشورهای
. وجزود نزدارد  ( رتبه او  علم و فناوری منهقه)انداز  سند سشم

تن ا  ،1424كه ايران با ادامه روند رهد فعلي در سا   طوریه ب
هزای   مجلزه منتشزر هزده در   هزای   مقالهاد های تعد در هاخص

ايرانزي  هزای   مقالهبه ها  ارجاعنمايه هده در اسکوپوس و ميزان 
نمايزه هزده در اسزکوپوس در بزين     هزای   مجلهمنتشر هده در 

ار داهززته و همچنززين در كشززورهای منهقززه در رتبززه او  قززر
نمايزه هزده   های  مجلهمنتشر هده در های  هاخص تعداد مقاله

هزا   رتبه دو  منهقه خواهد بود و در بقيه هزاخص  حائز ISIدر 
های سو  و س ار  كشزورهای منهقزه قزرار خواهزد      در جايگاه

 . گرفت

بينزي   ه طور خ صه وضزعيت موجزود و پزيش   ب (3)جدو  
حزوزه  در بين كشورهای منهقه در  ،1424رتبه ايران در سا  

هززای منت ززب را نشززان  فنززاوری اط عززات براسززاس هززاخص
های ارائه هده در اين جدو  گويای اين  رتبهگاه و جاي. دهد مي

های توليد  ست كه هر سند ايران از لحاظ هاخصحقيقت تلخ ا
و فاصزله سنزداني بزا    اسزت  كدزب كزرده    هايي را علم موفقيت

های  عمل آمده ندارد ولي در زمينه هاخصه های ب گذاری هدف
و يادی بزين آمزار   زكارگيری آن هکاف ه مربوط به فناوری و ب

ارقا  كشورهای رقيب منهقه و ايران وجود دارد و از اين لحاظ 
عمزل  ه هزای بز   گذاری رتبه و جايگاه ايران قابل مقايده با هدف

 بنزابراين ضزروری اسزت بزه    . آمده در اسناد بامدسزتي نيدزت  
انززداز بززا بررسززي   منظززور دسززتيابي بززه اهززداف سززند سشززم  

هزا و   ياستدبت به اص ح آن ا و ات اذ سهای موجود ن سياست
  .راهبردهای مناسب اقدا  هود

 

 1424و   1391های  جايگاه ايران در حوزه فناوری اط عات در سا  :9جدول 
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