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 11  گزارش شماره
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 فهرست
 3 مقدمه

 4 شاخص یمعرف

 5 مرجع یمعرف

 6 0215 تیلغا 0212 دوره یط یا شبکه یآمادگ شاخص در رتبه _ 1 جدول

 7 شرایط های شاخص زیر – 0 جدول

 8 آمادگی های شاخص زیر _ 3 جدول

 9 كاربرد های شاخص زیر _ 4 جدول

 12 تاثير های شاخص زیر _ 5 جدول

 



  

                                                                                                                                                                                              

  دفتر آمار و فرآوری داده ها 
3 

 بسمه تعالی

  مقدمه
ای بين های مقایسهها و شاخصبا جهانی شدن اقتصاد و گسترش پيوندهای اقتصادی كشورها با یکدیگر، آمارها، داده

المللی اقدام به گردآوری و انتشار بر همين اساس برخی سازمانهای معتبر بين. كشوری اهميتی بيش از پيش یافته است

 . نمایندای بين كشوری میهای مقایسهآمارها و شاخص

گياری هاای اقتصاادی،    تواناد نقشای باه سادا  در تصامي      هاا مای  این شاخص اطالع از آخرین وضعيت كشورمان در

لاذا در جهات انتشاار مساتمر و فراگيار اینگوناه آمارهاا و        . گذاران و فعالين تجاری و دیگر ذینفعان داشته باشد سرمایه

های یاد شده داند با انتشار گدارشاتی از آمارها و شاخصوظيفه خود می فرآوری داده هاها در كشور، دفتر آمار و شاخص

فضای كالن اقتصادی كشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه ضمن كمک در راستای فراه  آوردن شفافيت در 

هاای   در همين راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر اقالم آماری و شااخص . نمایدنيازها تسهيل می

در دساتور   را« المللای  های بين آمارها و شاخص» مه  اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهيه گدارش 

هاای اطالاااتی    این گدارش كه بصورت ادواری منتشر خواهد شد، شامل آمار و اقاالم پایگااه  . كار خود قرار داده است

رود  انتظار می. المللی بوده و فارغ از هر گونه تحليل تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصيفی ارائه می شود معتبر بين

این سلسله گدارشاات  . قرار گيرد( كارشناسانه)های تخصصی  بحث، بررسی و تحليلكه این آمارها بصورت نقادانه مورد 

 .قابل بهره برداری می باشد نيد از طریق پورتال وزارتخانه

 .اميد است این سری گدارشات زمينه بهبود تصميمات و سياستگذاری مرتبط با فضای كسب كار را فراه  سازد 

و فرآوری داده ها ارائاه  آن را به دفتر آمار در زمينه موضواات گدارش و ساختار توانند نظرات خود  همکاران محترم می

 .نمایند
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   معرفی شاخص

  گزارش جهانی فناوری اطالعات

تعبير مارشال مک لوهان در  ،پيش شده و به معنای واقعی كلمهقدرت فناوری ارتباطات و اطالاات بيش از امروزه 
ميليارد كامپيوتر به اینترنت متصل هستند  10ه  اكنون بيش از . گيری دهکده جهانی محقق شده استخصوص شکل

ها، تاجران  تواند به دولت تباطات میاین ار. 0برسد 0202ميليارد در سال  02شود كه این رق  به بيش از  بينی می كه پيش
ها و كسب و كارها  حتی اینترنت در امر كمک به دولت. و شهروندان در تصمي  گيری و بهبود كسب و كار كمک كند

به . ای ایفا كند های امومی مانند بهداشت، آموزش و پرورش، كارآفرینی نقش امده خالصه نشده و توانسته در حوزه
به همين دليل . مشکالت جدئی تا كلی در هر سطحی نياز به همکاری و تبادل اطالاات نياز استطور كلی، برای رفع 

 .فناروی ارتباطات و اطالاات توانسته نقش پررنگی را در حل مسائل اصلی ایفا كند

تأثير فناوری اطالاات و ارتباطات برای رفاه در مورد به تفصيل  0215در سال  جهانی فناوری اطالااتگدارش در 
شاخص آمادگی شبکه ای و مباحث مربوط به بررسی وضعيت  ،با اهميت این گدارش بخشِ. بررسی قرار گرفته است

؛ ميدان آمادگی كشورها را (NRI) 3شاخص آمادگی شبکه ای. باشدمینقش فناوری ارتباطات و اطالاات در مسائل روز 
همچنين با كمک این شاخص می توان تأثير فناوری بر . برای بهره گيری از فناوری اطالاات و ارتباطات می سنجد

تشکيل رمجمواه چهار شاخص اصلی با چند زی ازشاخص آمادگی شبکه ای . قدرت رقابت پذیری كشورها را درک كرد
 .شودمیشاخص ها اشاره  به این ادامهدر . شده است

 "شرایط"زیرشاخص  .1

 (زیرشاخص 9با )ی و قانونی تشرایط سياس: الف

 شرایط كسب و كار و نوآوری: ب

 

 "آمادگی"زیرشاخص  .2

 (زیرشاخص 4با )زیرساخت ها : الف

 (زیرشاخص 3با )به صرفه بودن : ب

 (زیرشاخص 4با )مهارت ها : ج

                                                           
0 Global Information Technology Report 

5 http://www.ireconomy.ir/ 

  The Networked Readiness Index 



  

                                                                                                                                                                                              

  دفتر آمار و فرآوری داده ها 
5 

 

 "کاربرد "زیرشاخص  .3

 (زیرشاخص 7با )كاربرد فردی : الف

 (زیرشاخص 6با )كاربرد تجاری : ب

 (زیرشاخص 3با )كاربرد دولتی : ج

 

 "تأثیر"زیر شاخص   .4

 (زیرشاخص 4با )تاثيرات اقتصادی : الف

 (زیرشاخص 4با )تاثيرات اجتماای : ب

 

  معرفی مرجع

تهيه  4اینساید ميالدی توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری دانشگاه 0221گدارش جهانی فناوری اطالاات از سال 

وضعيت فناوری اطالاات   5در این گدارش با استفاده از شاخص آمادگی شبکه ای. شود میهمه ساله منتشر  و

مجمع جهانی اقتصاد  به آدرس  كليه جداول این گدارش از سایت .مقایسه می شودكشورهای جهان با یکدیگر 

.gitr/org.weforum.www دسترسی به اطالاات از طریق مراجعه به سایت برای اموم  .استخراج گردیده است

 .امکان پذیر است

  

 
 

 

 

 

                                                           
  INSEAD 

2 Network Readiness Index 

http://www.weforum.org/gitr
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 5 02لغایت  2 02طی دوره  ایآمادگی شبکهرتبه در شاخص  _  جدول 
 

 
02 2-02   

کشور 31 ازبین   

02 0 

کشور 40 از بین   

02 3 

کشور 44 از بین   

02 4 

کشور 41 از بین   

02 5 

  کشور 43 از بین 

 69 24   2  24   2  ایران

 41  5 45 50  1 تركيه

 30 32 32 06 01 مالدی

 0  2     0  2  كره جنوبی

  4 52 54 59 11 روسيه

 90 90 51  5 39 چين

 3  0  3  9  3  آلمان

 2  9   0 1  6  ژاپن

 1 1 6 1 5 آمریکا

 35 30  3 34 33 اربستان
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  زیر شاخص های شرایط – 0جدول 
 

 کشور

  کسب و کار و نوآوریشرایط  9ی و قانونیتسیاسشرایط 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 19  .4 22  3.4 ایران

 31 4.6 54 3.6 تركيه

  0  .5 03 5 مالدی

 00  .5 40  .4 كره جنوبی

 93 4.4 16 3.9 روسيه

 16  .4 50 4 چين

  3 4.6 3  5.4 آلمان

 35 4.6 1 5.5 ژاپن

 5 5.5  0 5 آمریکا

 09 5 30 4.5 اربستان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  Political and regulatory environment                  

  Business and innovation environment 
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 زیر شاخص های آمادگی _ 3جدول 
 

 کشور
 2 مهارت ها 6به صرفه بودن 1زیرساخت ها

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 15 4.1 49 5.1 61 3 ایران

 12 4.1 1 9.9 53 4.9 تركيه

 51 5.3 16  .5 12 4.0 مالدی

 36 5.5 45 5.1    9.9 كره جنوبی

 50 5.3 5  9.5 36 5 روسيه

 56 5.3 51 5.9 60 3.0 چين

 2   .9  4 5.6 3  9.9 آلمان

 5  5.6 43 5.1 1  9.3 ژاپن

 33 5.9 53 5.9 4 1 آمریکا

 45 5.4 00  3.0 30 5.4 اربستان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  Infrastructure  

  Affordability  

01 Skills 
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 زیر شاخص های کاربرد _ 4جدول 
 

 کشور
 3 کاربرد دولتی 0 کاربرد تجاری   کاربرد فردی

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 26  3.4 06  3 22  0.6 ایران

 55 4.0 53 3.1 91 4 تركيه

 6 5.4 09 4.9 51 4.9 مالدی

 3 5.1 0  5.4 6 9.4 كره جنوبی

 41 4.4 99 3.9 43  .5 روسيه

 36 4.1 49 3.6 12 3.9 چين

  3 4.1 5 5.1 1  9 آلمان

 1 5.4 0 9 3  9.0 ژاپن

 4  5.3 1 5.1 1  9 آمریکا

 1 5.4 40 4 39 5.3 اربستان

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
00 Individual usage  

05 Business usage 

0  Government  usage 
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 زیر شاخص های تاثیر _ 5جدول 
 

 کشور

4 تاثیرات اقتصادی
 5 تاثیرات اجتماعی 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 5   3.0 2   0.1 ایران

 52 4.5 93 3.3 تركيه

 01 5.0  3 4 مالدی

 4 9 2  5.0 كره جنوبی

 41 4.9 36 3.1 روسيه

 42 4.6  1 3.0 چين

  3  .5 6 5.3 آلمان

 3  5.9 0   .5 ژاپن

    5.9 1 5.9 آمریکا

 31 4.6  4 3.1 اربستان

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                           
0  Economic impacts  

02 Social impacts 


