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 -1عضو هيئت علمي و مدير گروه علمسنجي ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 -2دانشجوی دكترای سياستگذاری علم و فناوری ،دانشگاه تربيت مدرس

چکیده

اط عات و آتار آن در بين كشورهای منهقزه در رتبزه س زار قزرار
گرفته است.
بنابراين به استناد نتايج بزه دسزت آمزده از ايزن مهالعزه،
تحقق اهداف مندر در سند سشمانداز بيدت سزاله كشزور در
حوزه فناوری اط عات نيازمند اص ح سياسزتهزای موجزود و
ارائه مشوقهای متناسب است.

اندازهگيری پيشرفت ،امری حياتي برای سياستگذاران و جامعه
است .كشورهايي كه از آمارهای قابل اطمينان در مورد ميززان
پيشرفت خود سود ميبرند ،مزي داننزد كزه كجزا ايدزتادهانزد،
قابليززتهززا و محززدوديتهايشززان سيدززت و م ززمتززر از همززه،
ميدانند كه كجا ميروند و سگونه ميخواهند به آنجا برسند.
از اين رو ،در اين مقالزه تز ش هزده اسزت ،بزا اسزت را
آمارهای مربوط به هاخصهای علم و فناوری ،جايگاه ايزران در
حوزه فناوری اط عات ندبت به كشزورها و رقبزای منهقزهای
سنجيده هود و همچنين تحقق اهداف سشمانداز بيدت سزاله
در اين حوزه مورد بررسي قرار گيرد.
نتايج بررسي نشان ميدهزد كزه از ميزان هزاخصهزای مزورد
بررسي ،كشور ايران تن ا از لحاظ هاخصهزای توليزد علزم (انتشزار
مقالههای علمي در مجلههزای نمايزه هزده در  ISIو  )SCOPUSدر
بين كشورهای منهقه دارای جايگزاه او و دو اسزت .امزا از لحزاظ
هاخص ميزان ارجاعها به مقالههای منتشر هده كه بيزانگر كيیيزت
مقالهها است ايران بعد از كشورهای رژيم اهغالگر قدس و تركيه در
جايگاه سو منهقه قرار دارد .وضعيت ايران از لحزاظ هزاخص تبزت
اختراع در دفاتر آمريکا و اروپا در بين كشورهای منهقه رضايت ب ش
نيدت به طوری كه به ترتيب دارای رتبه سو و س زار را بزه خزود
اختصاص داده است .از لحاظ هاخصهای مربوز ،به كارگيری فناوری

واژگان كلیدي :ارزيابي ،هاخصهای علم و فنزاوری ،فنزاوری
اط عات ،منهقه سشمانداز
 -2مقدمه
در دنيای كنوني ،نقزش پزژوهش و فنزاوری در توسزعه اقتصزادی و
اجتماعي كشورها بر كدي پوهيده نيدت .كشورهايي كزه در علزم و
فناوری نوين پيشقد بودهاند نه تن ا از ارزيابي مدتمر وضعيت علم و
فناوری خود غافل نبودهاند ،كه به اتکای ارزيابيهزای خردمندانزه بزه
راهبردهايي مؤتر برای ب بزود هزرايد دسزت يافتزهانزد .مزروری بزر
سرگذهت ارزيابي علم و فناوری در كشورهای پيشرفته نشان ميدهد
كه سگونه بزا وجزود همزه ايزرادات اوليزه ،از تجربزههزای حاصزل از
ارزيابيهای مدتمر به منظور ب بود هرايد و پيشتازی در عرصههای
علمي و فناوری با كمک گرفتن از تجربههای ديگر كشورها اسزتیاده
هده است [ .]1آگاهي از وضعيت موجود و روند گذهته خود و رقباء
به عنوان پيشنياز اساسي برای برنامهريززی و تزدوين اسزتراتژی در
همه حوزهها هناخته ميهود .هر ميزان كه اين هناخت و آگاهي بزا
دقت و وضوح بيشتری صورت گيرد ،برنامهريززان و استراتژيدزتهزا
امکان مييابند تا با تدوين راهبردها و برنامههای عملياتي دقيزق و بزا
ترميم نقاط ضعف ،رفع ت ديدها ،تقويت نقاط قزوت و ب زرهگيزری از

 .1مقاله حاضر براساس يافتههای طرح پژوهشي "رصد هاخصهای علزم و فنزاوری
در حوزههای اط عات ،زيدت فناوری و نانوفناوری در ايران و كشزورهای منت زب"
نگارش يافته است.
 .نويدنده مدئو مکاتبات Pakzad@nrisp.ac.ir
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سززود مززيبرنززد ،مززيداننززد كززه كجززا ايدززتادهانززد ،قابليززتهززا و
محدوديتهايشان سيدت و م متر از همه ،ميدانند كه كجا ميروند
و سگونه ميخواهند به آنجا برسند [ .]2به عبارت ديگر ،با استیاده از
دادههای حاصل از سيدتم هاخصهای اندازهگيزری ،سياسزتگذاران
م زيتواننززد منززابع را بززه هززکل اتززرب شتززری اختصززاص دهنززد،
خدماترساني دولتي را ب بود ب شند ،آگاهانه تصميم بگيرند و ميزان
پيشرفت خود را در قياس با كشورهای ديگر بدنجند [ .]3امروزه نياز
به سنجش وضعيت علم و فناوری از دو ج ت دارای اهميت بيشتری
هده است .ن دت آن كه ،ميزان اهميت كارايي و اترگذاری بازيگران
مؤتر بر وضعيت علم و فناوری افزايش يافتزه اسزت و ديگزر آن كزه،
ميزان پيچيدگي كنشگران اين حوزه بيشتر هده است [.]4
سنانچه اهزاره هزد ،بزرای سياسزتگزذاری مناسزب مز اسزت
وضعيت موجود سيدتم را سنجيد و با وضعيت مهلوب مقايده و برای
رفع ميزان هکاف موجود راهکارهای سياسزتي را ارائزه كزرد .بنزابراين
استیاده از هاخصهايي كه بتوانند تمزامي ابعزاد يزک سيدزتم علزم و
فناوری را به صورت كمّي مورد ارزيابي قرار دهند و تصويری از وضعيت
موجود و روند گذهته آن را نشان دهند ،از لواز سياستگذاری علزم و
فناوری است .در هکل  ،1مد منهقزي ارتبزاط هزاخصهزای علزم و
فناوری و سياستگذاری نشان داده هده است (.)5

فرصتهای فرا رو در راسزتای تحقزق اهزداف و ارتقزاء جايگزاه گزا
بردارند.
در حززوزه علززم و فنززاوری نيززز بززه منظززور برنامززهريزززی و
سياستگذاری مناسب و اترب ش ،بايدتي آگاهي و هناخت كافي از
وضعيت موجود ،روند گذهته ،قابليتهزا و توانمنزدیهزای كشزور و
همچنين كشورهای رقيب منهقه و كشورهای پيشرفته وجود داهته
باهد .همانهور كه تأكيد هده است ،در ارائه اين اط عات هزر سزه از
كلي گزويي و ارائزه آمزار در سزهي ملزي بزه سزمت ارائزه اط عزات
ت صصززيتززر و همززراه بززا جزييززات حركززت هززود برنامززهريزززان و
سياستگذارن خواهند تواندت با هناخت و بصيرت كافي اقدا هزا را
در سهي ملي و ب شي برای توسعه علم و فناوری مديريت نمايند.
امروزه اط عات نه تن ا به عنوان كليدیترين ابزار مديريت برای
سياستگذاری ،برنامهريزی ،نظارت ،هدايت و ب بود هناخته ميهود
بلکه به مثابه يکي از منابع اصلي سازمان هناخته ميهود كزه بزرای
مديريت اترب ش و كارای ساير منابع سازمان نيز نقزش مزؤتری ايیزا
مينمايد و به همين خاطر فناوریهای مرتبد با آن از اهميت خاصي
برخوردار است و در توسعه ملي كشورها طي سا هزای اخيزر مزورد
توجه واقع هده و اغلب كشورها و ن ادهای بينالمللي ،سرفصل كاملي
از فعاليتهای مرتبد با اين فناوری را در برنامههای خود قرار دادهاند.
در ايران نيز با اندكي تأخير ولي از حدود يک دهه پزيش بزه تزدريج
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
به ويژه برنامه س ار توسعه مورد توجه ويژه قرار گرفته است و توجه
ب ش دولتي و همينهور ب ش خصوصي بيانگر نياز گدترده كشزور
در استیاده صحيي از اين فناوری است و بايزد هزاخصهزای علزم و
فناوری در اين حوزه مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان ميزان پيشزرفت
حوزه فناوری اط عات و امکانپذيری تحقق اهداف سند سشزمانزداز
مورد بررسي و تحليل قزرار گيزرد .در ايزن مقالزه وضزعيت موجزود
هززاخصهززای علززم و فنززاوری در حززوزه فنززاوری اط عززات ابززران و
كشورهای منهقه بررسي مزيهزود و بزا تحليزل رونزد هزاخصهزا
امکانپذيری تحقق اهداف سند سشمانداز در حوزه فناوری اط عات
مورد بررسي قرار ميگيرد.

رشد اقتصادي پايدار

توسعه علم و فناوري

سیاست علم و فناوري

شاخصهاي علم فناوري

شکل :2مد منهقي ارتباط هاخصهای علم و فناوری و سياستگذاری ()5

هاخصهای علم و فناوری در سياستگذاری علم و فناوری،
ميتوانند نقشهای زير را ايیا كنند (:)6


 -1شاخص هاي رصد علم و فناوري حوزۀ فناوري اطالعات
اندازهگيری پيشرفت ،امری حياتي برای سياستگذاران و جامعه است.
كشورهايي كه از آمارهای قابل اطمينان در مورد ميزان پيشرفت خود
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 آگاهسازی.
از اينرو ،هاخصهای متعددی بزا رويکردهزای م تلزف بزرای
سنجش علم و فناوری در سهي ملي تدوين هدهاند .هناسزايي ايزن
هاخصها و دستهبندی آن ا ميتواند سهي توانمنزدیهزا و عملکزرد
هر كشزور را در حزوزههزای م تلزف نشزان دهزد .بزه ايزن منظزور
دستهبندیهای م تلیي از هاخصهای علم و فنزاوری انجزا هزده
است كه با توجه به س ارسوب می ومي مورد استیاده در تحليل ،هزر
يک از اين دستهبندیها ،كاركردهای خاص خزود را دارنزد .يکزي از
م مترين ردهبندیهزا ،دسزتهبنزدی براسزاس حزوزههزای م تلزف
تأتيرگذار بر فرايند توسزعه علزم و فنزاوری همچزون توسزع منزابع
انداني ،فعاليتهای تحقيق و توسعه ،منزابع مزالي مزورد نيزاز بزرای
نوآوری و … است كه در هر يزک از ايزن حزوزههزا ،هزاخصهزای
مرتبد به صورت مجزا تعريف و سنجش ميهود .به عنوان مثزا در
حوزه منابع اندزاني ،تعزداد پژوهشزگران يزا دانشزجويان بزه عنزوان
هاخص در نظر گرفته ميهوند .دستهبندی ديگر بر اسزاس جايگزاه
هاخصها در فرايند توسعه علم و فنزاوری اسزت بزه ايزن معنزا كزه
هاخصها بر اساس ورودی ،خروجي يا فرايندی دسزتهبنزدی هزده،
مورد سنجش قرار ميگيرند .به عنوان مثا تعداد پژوهشزگران و يزا
ميزان سرمايهگذاری در تحقيق و توسزعه بزه عنزوان هزاخصهزای
ورودی در نظززر گرفتززه مززيهززوند و هززاخصهززايي ماننززد تعززداد
اختراعهای تبت هده و يا تعداد انتشزارات بزه عنزوان هزاخصهزای
خروجي سنجيده ميهود .ع وه بر اين هاخصهزايي ماننزد ميززان
فعاليتهای تحقيقاتي مشترك و تعداد انتشارات مشترك بزه عنزوان
هاخصهای فرايندی (يا ميانجي) در نظر گرفته ميهوند [.]7
از ديدگاه ديگر با توجه به ماهيت نظا ملّزي علزم و فنزاوری،
هززاخصهززا بززه سززه گززروه مززرتبد بززا "خلززق"" ،انتشززار" و
"ب رهبرداری" از دانش و نوآوری تقديمبنزدی مزيهزوند .در ايزن
دستهبندی ،هاخصها با توجه بزه اهزداف سزهگانز نظزا علزم و
فناوری ،دستهبندی ميهوند .به عنوان مثا هزاخصهزايي ماننزد
ميزان سرمايهگذاری در تحقيق و توسعه يا ميزان حق اختراعهزای
تبززت هززده ،بززه حززوزه خلززق دانززش و نززوآوری مززرتبد هدززتند،
درحاليكه هاخصهايي مانند ميزان سرمايهگزذاری در آمزوزش و
پرورش و ميزان افراد باسواد و يا ميزان زيرساختارهای اط عزاتي و
ارتباطي در حوزة انتشار دانزش و نزوآوری و هزاخصهزايي ماننزد
ميزان صادرات محصومت فناورانزه و ميززان اسزت دا در صزنايع

دانشمحور در حوزة ب رهبرداری از دانزش و نزوآوری دسزتهبنزدی
ميهوند [.]7
با بررسي مهالعات قبلزي انجزا هزده در كشزور و همچنزين
مهالعات انجا هزده در سزاير كشزورها ،هزاخصهزای زيزر بزرای
ارزيابي وضعيت فعلي حوزه فناوری اط عات و پيشبيني وضزعيت
آن در افق سشمانداز و جايگزاه ايزران در بزين كشزورهای منهقزه
انت اب هدند.1
 تعداد مقالههای نمايه هده فناوری اط

عات در ISI؛

 تعداد مقالههزای حزوزه فنزاوری اط عزات نمايزه هزده در
اسکوپوس؛
 ميزان ارجاعها به مقالههای حوزه فنزاوری اط عزات نمايزه
هده در ISI؛
 ميزان ارجاعها به مقالههای حوزه فنزاوری اط عزات نمايزه
هده در اسکوپوس؛
 هاخص  Hمقالههای حوزه فناوری اط عات نمايه هزده در
ISI؛

 تعداد اختراعهای تبت هزده حزوزه فنزاوری اط عزات در
دفتر امريکا.
 تعداد اختراعهای تبزت هزده فنزاوری اط عزات در دفتزر
اروپا؛
 هاخص دسترسي ديجيتا ؛


2

نمايه توسعه  ICT؛

 فرصت ديجيتا ؛
3

 آمادگي الکترونيکي .
4

اط عات مربوط به عملکزرد كشزورهای منت زب (ايزران،
رژيم اهغالگر قدس ،تركيه ،عربدتان ،مالزی) در خصزوص
هاخصهای فوق در بازه زماني بزين سزا هزای  2222تزا
 2212از پايگاه های آی اس آی و اسکوپوس جمعآوری و
تحليل هده است.

 .1با توجه به محدويت تعداد صیحههای مقاله ،جزييات تبيين مد و هاخصهای
ارزيابي در اين ب ش ارائزه نشزده اسزت .در صزورت نيزاز بزه گززارش كامزل طزرح
پژوهشي "رصد هاخصهای علم و فناوری در حوزههای اط عات ،زيدت فنزاوری و
نانوفناوری در ايران و كشورهای منت ب" مراجعه هود.
2. ICT Development Index
3. Digital Opportunity Index
4. E-Readiness
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 - 9-1تعداد مقالههاي حوزه فناوري اطالعات نمايه شده در اسکوپوس

 -9بررسی وضعیت موجود و تحلیل روند شاخصهاي علم و

نمودار ( ،)2تعداد مقالههای حوزه فناوری اط عات نمايه هزده
هر يک از كشورها در پايگاه اسکوپوس را به نمايش ميگزذارد.
سنانچه در اين نمودار مشاهده مزيهزود ،رونزد نمزودار نشزان
ميدهد كه ميزان ايزران و تركيزه ،رقابزت تنگزاتنگي در ميزان
سا های  2225تزا  ،2211وجزود داهزته اسزت امزا در سزا
 ،2211ايران موفق هده است بامتر از تركيه و رژيزم اهزغالگر
قدس ،مقا او منهقه از لحاظ تعداد مقالههای منتشزر هزده
در حوزه فناوری اط عات نمايه هده در اسکوپوس را بزه خزود
اختصاص دهد.

فناوري در حوزه فناوري اطالعات
در ب ش قبلي ،هاخصهای ارزيابي ارائه هد .بزر اسزاس مزد
پيشن ادی و هاخص های است راجي از آن ،ت ش ميهود كزه
دادههای مربوط جمعآوری هود و مورد بررسي قرار گيرند تا از
اين طريق ،موقعيت ايران در زمينه فناوری اط عزات مشز ص
هود.
 -9-2تعداد مقاالت نمايه شده فناوري اطالعات در ISI

سنانچه نمودار [ ]1نشان ميدهد ،در بزين كشزورهای منهقزه
رژيم اهغالگر قدس تا سا  ،2227تواندته جايگاه برتر منهقه
از لحاظ مقالههای منتشر هده در حوزه فناوری اط عات نمايه
هده در  ISIرا به خود اختصاص بدهند .اما از اين سا به بعد
با توجه به رهزد بزامی تعزداد مقالزههزای پژوهشزگران سزاير
كشورها جايگاه خود را از دست داده اسزت .بزه طزوری كزه در
سا  ،2222با افزايش تعداد مقالههای منتشر هزده در حزوزه
فناوری اط عات نمايه هده در  ISIتركيه ،اين كشور بزه رتبزه
برتر منهقه دست يافته است .بررسي آمزار موجزود در جزدو
( )1نشان دهنده اين واقعيت اسزت كزه ايزران در بزازه زمزاني
 2224تا  ،2211رهد قابل توج ي را در ساپ مقالههای علمي
در حوزه فناوری اط عات تجربه كرده است بزه نحزوی كزه در
سا  ،2211با پشت سر گذاهتن رژيم ص يونيدزتي ،تواندزته
است پس از تركيه در رتبه دو كشورهای منهقه قرار بگيرد.
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وجود آنکه تركيه و ايران در تعزداد مقالزههزای حزوزه فنزاوری
اط عات نمايه هده در  ISIدر ميان كشزورهای منهقزه او و
دو بودهاند ،از لحاظ ميزان ارجاعها پس از رژيم ص يونيدتي،
با اخت ف فراواني در ردههای دو و سو قرار دارند.
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 h-indexيکي از هاخصهای جديزد علزمسزنجي اسزت كزه
ع وه بر اندازهگيری توليدات علمي افراد ،ميزان تأتير 1علمي افزراد
را نيز مش ص مزيكنزد .ايزن هزاخص در سزا  2225مزي دی
توسد پروفدور  ،Hirschفيزيکزدان دانشزگاه كاليیرنيزا ارايزه هزد.
هاخص  h-indexبر اساس توزيع استنادهای 2اسناد 3منتشر هزده
يک پژوهشزگر تعيزين مزيهزود .ايزن هزاخص بزرای گروهزي از
پژوهشگران مانند يک دپارتمان ،مركز يا دانشگاه و كشور نيز قابزل
محاسبه است.
بنا به تعريف ،سنانچه  hمقاله از  Npمقاله يک پژوهشزگر هزر
كدا دارای دستكم  hاستناد باهند و مابقي مقالزههزای او يعنزي
 Np-hمقالززه او هززر كززدا كمتززر از  hبززار اسززتناد هززده باهززند،
پژوهشگر دارای نمايهای معاد  hاسزت .بزرای مثزا سنانچزه h-
 indexپژوهشگری  5باهد ،به اين معني است كزه ايزن پژوهشزگر
دستكم  5مقاله منتشر هده دارد كه هركدا دستكم  5اسزتناد
دارند .به عبارت ديگر ساير مقالزههزای ايزن پژوهشزگر كمتزر از 5
استناد دارند.
بنابراين  h-indexنتيجه تعاد بين تعزداد انتشزارات و تعزداد
استنادها به ازای هر مقاله است .ايزن هزاخص بزه منظزور ارتقزای
ساير هاخصهای اندازهگيری علم مانند تعداد كل مقالهها و تعزداد
كل استنادها طراحي هزده اسزت تزا پژوهشزگران تأتيرگزذار را از
آن ايي متمايز كند كه تن ا تعداد زيادی مقالزه منتشزر مزيكننزد.
اين هاخص برای مقايده پژوهشگران با حيهه كزاری يکدزان
كاربرد دارد.
نمودار ( h-index )5مقامت حوزه فناوری اط عات نمايه
هده در  ISIرا نشان ميدهد .همانهور كه مش ص است ايزران
پس از كشور اسراييل از لحزاظ هزاخص  Hمقالزههزای حزوزه
فناوری اط عات نمايه هده در  ISIدر رتبزه دو منهقزه قزرار
دارد.
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 5-9میزان ارجاع ها به مقاله هاي حوزه فناوري اطالعات نمايه
شده در اسکوپوس

در اينجا نيز همچزون ارجزاعهزا بزه مقالزههزای حزوزه فنزاوری
اط عات نمايه هده در  ،ISIرژيم ص يونيدزتي ،تركيزه و ايزران
در ردههای او تا سو قرار ميگيرند و اين در حزالي اسزت كزه
ايران در تعداد مقالههای حوزه فناوری اط عات ،جايگاه ن دزت
را در ميان كشورهای منهقه به خود اختصاص داده بود.
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نمودار  :5ميزان ارجاع به مقامت حوزه فناوری اط عات نمايه هزده در
اسکوپوس ()2
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 -9-7تعداد اختراعات ثبت شده فناوري اطالعات در دفتر اروپا

نمودار  ،7تعداد اختراعهای تبت هده در دفتر تبت اختراع اروپزا را
به نمايش ميگذارد .در اين هاخص نيز ،رژيزم ص يونيدزتي مقزا
ن دت و ايران جايگاه آخر را به خود اختصاص داده است.
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0
عربدتان

نمودار ( ،)6تعداد اختراعهای تبت هده در حوزه فنزاوری
اط عات در دفتر تبت اختراع و نشان تجاری آمريکزا را نشزان
ميدهد .نکته جالبي كه ارقا اين نمزودار نشزان مزيدهزد آن
است كه همه كشورهای مورد مهالعه ،روندی نزولي را در بزين
سززا هززای  2226تززا  ،2212مززي دی در تبززت اختززراع طززي
كرده اند .همانهور كه مشزاهده مزيهزود در ميزان كشزورهای
منهقه ،رژيم ص يونيدتي دارای بيشترين ميزان تبزت اختزراع
بوده است و ايران كمترين ميززان را بزه خزود اختصزاص داده
است.
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نمودار  :7اختراعهای تبت هده كشورهای منهقه در دفتر اروپا ()2
 -9-8شاخص دسترسی ديجیتال
1

در سا  ،2223اتحاديه بينالمللي ارتبزاط از راه دور هزاخص
دسترسي ديجيتا  2را معرفي كرد كه به انزدازهگيزری توانزايي
كلي افراد درون يک كشور در دسترسي و اسزتیاده از فنزاوری
اط عات و ارتباطات جديد ميپردازد .اين هزاخص ،بزر محزور
س ار حوزه :زيرساخت ،توانايي مالي ،دانزش و كيیيزت بزوده و
عددی بين  2و  1را به دست ميدهد.
سنانچه در نمزودار ( )2نيزز مشزاهده مزيهزود ،در ميزان
كشورهای مورد مهالعه ،ايران كمترين ميزان اين هاخص را به
خود اختصاص داده است .هر سند كزه كشزورهای عربدزتان و
تركيه نيز وضعيت سندان مناسبتری از ايزران ندارنزد؛ لزيکن
رژيم ص يونيدتي با مقدار  2/7تواندته اسزت در جايگزاه برتزر
منهقه از لحاظ اين هاخص قرار گيرد.
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 -9-21فرصت ديجیتال
7

1

هاخص فرصت های ديجيتا  ،هزاخص منتشزر هزده توسزد
سازمان ملل متحد و اتحاديه بينالمللي م ابرات 2است كه بزر
اساس هاخصهای مورد توافق بينالمللي فنزاوری اط عزات و
ارتباطات و عددی بين  2و  1در نظر گرفتزه هزده اسزت .ايزن
هاخص ساختاری انعهزافپزذير و سنزد منظزوره دارد كزه بزر
مبنای 3مقوله بنا هده است :فرصت ،زيرساخت و به كارگيری.
در هاخص فرصتهای ديجيتالي« ،فرصزت» عبزارت اسزت از:
ميزان دسترسي و توانايي مالي مورد نيزاز بزرای دسترسزي بزه
اينترنززت و موبايززل بززرای مشززاركت در جامعززه اط عززاتي.
«زيرساخت» هامل معيارهای هزبکهای م تلزف ماننزد تعزداد
مشتركان خهوط تابت ،تلیزن همزراه و خزانوادههزايي كزه بزه
اينترنت دسترسي دارند و امکانات خانوارهايي كه يک رايانزه و
امکانات دسترسي به اينترنت سيار دارند ،مي هود .هاخص «به
كارگيری» نيز بزه ارزيزابي نحزوه كزاربرد فنزاوری اط عزات و
ارتباطات در بين كاربران اينترنت و مشتركان اينترنت تابزت و
سيار اط ق ميهود .همانند هاخص پيشين ،ايزران در جايگزاه
انت ايي و اسراييل در رتبه برتر منهقه از لحزاظ ايزن هزاخص
قرار گرفته اسزت .وضزعيت كشزورهای مزورد بررسزي در ايزن
مهالعه ،در نمودار ( )12قابل ديدن است.
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نمودار  :8مقايده هاخص دسترسي ديجيتا ()2
 -9-3نمايه توسعه ICT

نمايه توسعه  ،)IDI( ICTنمايزهای اسزت كزه از سزوی اتحاديزه
بينالمللي ارتباط از راه دور سازمان ملزل بزه رسزميت هزناخته
هده و از  11هاخص عمده تشکيل هده است .اين نمايه ،عددی
بين  2و  12تعريف هزده اسزت و در سزا  ،2211كشزور كزره
جنوبي ب ترين كشور در ميان  155كشور مورد بررسي هزناخته
هده است .نمودار ( ،)9وضعيت كشورهای مورد بررسزي در ايزن
مهالعه را از ديدگاه اين نمايه نشان ميدهزد كزه بزر اسزاس آن،
ايززران كمتززرين را بززه خززود اختصززاص داده اسززت .در ميززان
كشورهای منهقه نيز ،رژيزم ص يونيدزتي در خز سزا هزای
 2227تا  ،2211مي دی ب ترين وضعيت را داهته است.
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گيری ،سياستگذاران مي توانند منابع را به هزکل اتزرب شتزری
اختصاص داده ،خدمات رساني دولتي را ب بود ب شزند ،آگاهانزه
تصميم بگيرند و ميزان پيشرفت خود را در قياس بزا كشزورهای
ديگر بدنجند.
از اين رو ،سنانچه در ب شهای پيشزين نيزز مشزاهده هزد،
ت ش هده است تا در اين مهالعه ،با است را آمارهای مربوطزه
به هاخصهای مورد استیاده در ايزن مهالعزه ،جايگزاه ايزران در
حوزه فناوری اط عات ندزبت بزه كشزورها و رقبزای منهقزهای
سنجيده هود.
بررسي وضعيت و جايگاه ايران از لحاظ هاخصهزای علزم و
فنززاوری در حززوزه فنززاوری اط عززات بززين كشززورهای رقيززب
منهقهای نشانگر اين واقعيت است كه از ميان هاخصهای مورد
بررسي كشور ايران ،تن ا از لحاظ هاخصهای توليد علم (انتشزار
مقالههای علمي در مجلههای نمايه هزده در  ISIو اسزکوپوس)
در بين كشورهای منهقه دارای جايگاه او و دو است ايزن امزر
نشاندهنده اترب شبودن سياستهای مرتبد با افزايش كميزت
مقالههای علمي است .اما از لحاظ هاخص ميززان ارجزاعهزا بزه
مقالههای منتشر هده كه بيانگر كيیيت مقالهها است ،ايران بعزد
از كشورهای رژيم اهغالگر قدس و تركيه در جايگاه سو منهقه
قرار دارد .وضعيت ايران از لحاظ هاخص تبت اختزراع در دفزاتر
آمريکا و اروپا در بين كشورهای منهقه رضايتب ش نيدزت بزه
طززوریكززه بززه ترتيززب دارای رتبززه سززو و س ززار را بززه خززود
اختصاص داده است .از لحاظ هاخصهای مربوز به ،به كزارگيری
فناوری اط عات و آتار آن در بزين كشزورهای منهقزه در رتبزه
س ار قرار گرفته است (جدو  1و نمودار .)12
بنابراين با توجه بزه وضزعيت موجزود هزاخصهزای علزم و
فناوری در حزوزه فنزاوری اط عزات و همچنزين بزا عنايزت بزه
تأكيدهای صورت گرفته در اسناد بامدسزتي (سزند سشزمانزداز،
نقشه جامع علمي كشور و برنامه پنجم توسعه) مبني بزر كدزب
جايگاه او علم و فناوری منهقه مز اسزت تزا سياسزتگزذاران
اين حوزه با ات اذ راهبردهای مناسزب و اتزرب ش زمينزه ارتقزاء
وضعيت هاخصها ،بزه خصزوص هزاخصهزای مربزوط بزه ،بزه
كارگيری و آتار فناوری اط عات را م يا ساخته تا از ايزن طريزق
زمينه تحقق اهداف اسناد مذكور فراهم گردد.

 -9-22آمادگی الکترونیکی

آمادگي الکترونيکي به ميزان توانزايي پزذيرش ،اسزتیاده و بزه
كارگيری فناوری اط عات و ارتباطات در جوامع م تلف گیتزه
ميهود .جامعه "آماده الکترونيکي" جامعهای اسزت كزه دارای
خصائصززي نظيززر :سززرعت دسترسززي بززام در يززک بززازار رقززابتي؛
دسترسي و كاربرد مدتمر فاوا در مدارس ،ادارههای دولتي ،مشزاغل،
مراكز ب داهتي و خانهها؛ حیز حزريم ه صزي كزاربران و امنيزت
برخد؛ و سياستهای دولتزيای كزه "در راسزتای ارتقزای اتصزا و
كاربرد هبکه" است .اين هاخص ،عددی بين  2و  12تعريزف هزده
است كه نمودار ( ،)11مقادير هاخص ياد هزده را بزرای كشزورهای
مورد بررسي در خ سا های  2227تزا  ،2211نشزان مزيدهزد.
همچون هاخصهای پيشين ،از ميان اين كشورها ،ايران پايينتزرين
هاخصها را به خود اختصاص داده است و در ميان كشورهای منهقه
نيز ،رژيم ص يونيدتي از وضعيت مناسبتری ندبت بزه بقيزه سزود
ميبرد.

2007
مالزی

2008
عربدتان

2010
اسرائيل

تركيه

2011

8
7
6
5
4
3
2
1
0

ايران

نمودار  :22مقايده آمادگي الکترونيکي بين كشورهای مورد مهالعه در
طي سا های )2( 2227-2211

-5

جمعبندي وضعیت موجود شااخصهااي علام و

فناوري در حوزه فناوري اطالعات
اندازهگيری پيشرفت ،امری حياتي برای سياسزتگذاران و جامعزه
است .كشورهايي كه از آمارهای قابل اطمينزان در مزورد ميززان
پيشرفت خود سود مي برنزد مزي داننزد كزه كجزا ايدزتادهانزد،
قابليتها و محدوديتهايشان سيدت و م م تر از همه ،ميدانند
كه كجا ميروند و سگونه مي خواهند به آنجا برسند .بزه عبزارت
ديگر ،با استیاده از دادههای حاصل از سيدتم هاخصهای اندازه
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جدول :2جايگاه كشورهای منهقه سشمانداز در حوزه فناوری اط عات در سا  ،1391براساس هاخصهای بررسي هده ()2
كشور

ايران

تركيه

عربدتان

اسرائيل

2

1

4

3

مقالههای نمايه هده در SCOPUS

1

2

4

3

ميزان ارجاعها به مقالههای نمايه هده در ISI

3

2

4

1

ميزان ارجاعها به مقالههای نمايه هده در SCOPUS

3

2

4

1

تعداد اختراعهای تبت هده در USPTO

3

4

2

1

تعداد اختراعهای تبت هده در EPO

4

2

3

1

دسترسي ديجيتا

4

2

3

1

توسعه ICT

4

3

2

1

دسترسي IDI

4

3

2

1

فرصت ديجيتا

4

3

2

1

آمادگي الکترونيکي

4

2

3

1

هاخص
مقالههای نمايه هده در ISI

مقامت نمايه…
 4مقامت نمايه…
آمادگي…
3
ميزان ارجاعات…
فرصت ديجيتا
2
1
ميزان ارجاعات…
دسترسي IDI
0
تعداد احتراعات…

توسعه ICT

ايران
تركيه
عربدتان
اسرائيل

تعداد احتراعات…

دسترسي ديجيتا

تعداد احتراعات…

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

پيشين ،روند آينده پيش بيني هود و به صورت زير انجزا
مي گيرد:
 :TAFtپيش بيني نمو هموار تقاضا بزا اصز ح رونزد بزرای
پريود  t؛
 : Stپيش بيني نمو هموار تقاضزا (بز ه عز وه خهزای رونزد
هموار هده ) برای پريود  t؛
 : Ttپيش بيني نمو هموار روند برای پريود  t؛

 -4پیش بینی شاخص هاي علم و فناوري در حوزه فناوري
اطالعات در افق چشم انداز 2515

برای پيش بيني روندهای موجود در آينده برای هر يک از
هاخص های موجود در اين مهالعه ،از روش نمو هموار بزا
اص ح رونزد 1اسزتیاده هزده اسزت .در ايزن روش ،تز ش
مي هود تا با استیاده از ميانگين نرخ رهزد در سزا هزای

1. Trend-Adjusted Exponential Smoothing Forecast
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بررسی و تحلیل شاخصهاي علم و فناوري در حوزه فناوري اطالعات....

 αو  : βبززه ترتيززب بززه عنززوان ضززرايب هموارسززازی بززرای
پيش بيني هاخص و پيش بيني روند

در برنامه پنجم توسعه و سند سشم انداز ( به ترتيب دو و
او منهقه) مورد مقايده قرار مزي گيزرد و امکزان پزذيری
تحقق اهداف ذكر هده با توجه به روند رهد هاخص هزای
علم و فناوری ايران و كشزورهای رقيزب منهقزه ای مزورد
بررسي قرار مي گيرد.
با اسزتیاده از روش فزوق الزذكر ،جزدو (  )2و نمزودار
(  )13پيش بيني جايگاه هر يزک از كشزورهای منهقزه در
سا  1424هجری همدي ( معاد  2225مي دی) بزرای
هاخص های مورد بررسي را نشان مي دهد.

)St = αAt-1+(1-α)(St-1+Tt-1
Tt = β(St-St-1)+(1-β)Tt-1
TAFt = St+Tt

در اين معادل ه ها α ،و  βبه طريق آزمزون و خهزا و بزا
توجه به ميانگين نرخ رهزد دوره هزای پيشزين اسزت را
مي هوند .البتزه برخزي منزابع ،روش محاسزبه  αرا از راه
تجربي  2/n+1توصيه كرده اند.
با عنايت به اينکه در اسناد بامدستي اهداف كمزي بزه
صورت مش ص بيان نشده بودند بنابراين در ايزن قدزمت
اعداد است را هده از فرمو فوق الذكر با اهداف ذكر هده

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

ايران

تركيه

عربدتان

اسرائيل

مقالههای نمايه هده در ISI

2

1

4

3

مقالههای نمايه هده در SCOPUS

1

2

4

3

ميزان ارجاعها به مقالههای نمايه هده در ISI

3

2

4

1

ميزان ارجاعها به مقالههای نمايه هده در SCOPUS

1

2

4

3

تعداد اختراعهای تبت هده در USPTO

3

4

2

1

تعداد اختراعهای تبت هده در EPO

4

2

3

1

توسعه ICT

4

3

2

1

آمادگي الکترونيکي

4

1

3

2
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4
مقامت نمايه هده در…
آمادگي الکترونيکي
3
2
1
ميزان ارجاعات به…
توسعه ICT
0
ميزان ارجاعات به…

تعداد اختراعات تبت…

ايران
تركيه
عربدتان
اسرائيل

تعداد اختراعات تبت…

نمودار  :29جايگاه كشورهای منهقه سشمانداز در حوزه فناوری اط عات در افق سا
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جدو ( )3به طور خ صه وضزعيت موجزود و پزيشبينزي
رتبه ايران در سا  ،1424در بين كشورهای منهقه در حزوزه
فنززاوری اط عززات براسززاس هززاخصهززای منت ززب را نشززان
ميدهد .جايگاه و رتبههای ارائه هده در اين جدو گويای اين
حقيقت تلخ است كه هر سند ايران از لحاظ هاخصهای توليد
علم موفقيتهايي را كدزب كزرده اسزت و فاصزله سنزداني بزا
هدفگذاریهای به عمل آمده ندارد ولي در زمينه هاخصهای
مربوط به فناوری و به كارگيری آن هکاف زيادی بزين آمزار و
ارقا كشورهای رقيب منهقه و ايران وجود دارد و از اين لحاظ
رتبه و جايگاه ايران قابل مقايده با هدفگذاریهزای بزه عمزل
آمده در اسناد بامدسزتي نيدزت .بنزابراين ضزروری اسزت بزه
منظززور دسززتيابي بززه اهززداف سززند سشززمانززداز بززا بررسززي
سياستهای موجود ندبت به اص ح آن ا و ات اذ سياستهزا و
راهبردهای مناسب اقدا هود.

بررسي جدو ( )2و نمودار ( )13بيانگر اين واقعيت اسزت
كه با روند موجود هاخصهای علم و فنزاوری ايزران در حزوزه
فناوری در مقايده با كشورهای منهقزه امکزان تحقزق اهزداف
سند سشمانداز (رتبه او علم و فناوری منهقه) وجزود نزدارد.
به طوریكه ايران با ادامه روند رهد فعلي در سا  ،1424تن ا
در هاخصهای تعداد مقالههزای منتشزر هزده در مجلزههزای
نمايه هده در اسکوپوس و ميزان ارجاعها به مقالههزای ايرانزي
منتشر هده در مجلههزای نمايزه هزده در اسزکوپوس در بزين
كشززورهای منهقززه در رتبززه او قززرار داهززته و همچنززين در
هاخص تعداد مقالههای منتشر هده در مجلههای نمايزه هزده
در  ISIحائز رتبه دو منهقه خواهد بود و در بقيه هزاخصهزا
در جايگاههای سو و س ار كشزورهای منهقزه قزرار خواهزد
گرفت.

جدول  :9جايگاه ايران در حوزه فناوری اط عات در سا های  1391و 1424
سال
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9
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5

توسعه ICT

5

5

آمادگي الکترونيکي

5

5

شاخص

[5] Fujio N., (2007), ‘Japanese S&T Indicators as a Tool

منابع:

for
S&T
Policy’,
Accessed
through:
http://anstep.net/workshop/presentation/japan.pdf
[6] Halbrook, J.A.D. (1997), ‘The use of National Systems
of Innovation Models to Develop Indicators of Innovation
and Technological Capacity’, CPROST Report, Simon
Fraser University
[7] N (2003), ‘New Indicators for Science, Technology and
Innovation in the Knowledge- Based Society’, Economic
and Social Commission for Western Asia.

[ ]1هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي ،)1323( .تاري چه ارزيابي
علم و فناوری و ظ ور هاخصهای علمي با تأكيد بر كشور آمريکا.
[2] Gurria, A. (2008), ‘Measuring progress: Does it make
difference for policy making and democracy?’, In:
Statistics, Knowledge and Policy 2007, OECD Publishing.
[3] Walker, D.M. (2008), ‘How key national indicators can
improve policy making and strengthen democracy?’, In:
Statistics, Knowledge and Policy 2007, OECD Publishing.
[4] Kuhlmann, S. (1997), ‘Evaluation as a medium of
science and technology policy: Recent developments in
Germany and beyond’, In: Policy evaluation and
technology, OECD publishing.

[ ]2پاكزاد م دی و همکاران" ،1392 ،رصد هاخصهای علم و فناوری
در حوزههای اط عات ،زيدت فناوری و نانوفناوری در ايران و كشورهای
منت ب " مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

01

