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وکار در سطح جهان: ارتباطات با سهولت کسبرابطه فناوري اطلاعات و 

 ايرهيافت تحليل خوشه
 محمدتقي تقوي فرد 

  عاطفه مهرپرورحسيني

  شيما صالحي مقدم

 چكيده

وسعه بررسی اثر ت ؛ بنابراین،ابعاد است یپتانسيل توسعه در تمام یدارا ی اطلاعات و ارتباطاتورافن

ای هوکار از اهميت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از دادهآن بر بهبود فضای کسب

های توسعه تجارت الكترونيك و دولت شاخص بر اساسکشور جهان  041، 7102جهانی سال 

سيم شدند. تق 217/1خوشه با شاخص اعتبار ضریب نيمرخ  4ميانگين به  -Kالكترونيك به روش 

بالاتر که اغلب اعضای  فناوری اطلاعات و ارتباطاتنتایج پژوهش، کشورهایی با شاخص  بر اساس

. های بالاتری هستندوکار نيز دارای رتبههای فضای کسبدادند، در شاخصخوشه یك را تشكيل می

های نظر شاخصوکار که از ميانگين خوشه سوم نيز بالاتر است، از کسب 074ایران با وجود رتبه 

شود آمده پيشنهاد می به دستدر خوشه دوم قرار گرفت. بر اساس نتایج  فناوری اطلاعات و ارتباطات

 در کشورهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتهای ی زیرساختريکارگبهکه کشور ایران با مطالعه نحوه 

تدوین  وکاردر بهبود فضای کسبافزایش اثربخشی فناوری اطلاعات منظور را به ییهایاستراتژپيشرو، 

 کند.

ميانگين، دولت  -Kبندی وکار، خوشهفناوری اطلاعات و ارتباطات، سهولت کسب :واژگان کليد

 الكترونيك، تجارت الكترونيك.
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 مقدمه

سرعت ، جهان بهیابعاد حیات بشر یاطلاعات و ارتباطات در تمام یورااستفاده از فن همگام با

 ری اطلاعاتفناوبه اینترنت و  یامکان دستیاب ،است. امروزه یاطلاعات یاجامعهدر حال تبدیل به 

ه توجه ب بانماید و جوامع مختلف هر یک یم یرا ط یتصاعد یروند یجوامع بشر یدر تمام

 های مختلفدر زمینه اطلاعات و ارتباطات یورافن یاز مزایا ،جادشدهیمتعدد ا یهازیرساخت

ن پدیده های مختلف از ایمندی بخشمیزان اثرپذیری و به عبارتی بهره چندهر؛ نمایندیاستفاده م

( تصویری کلی از حوزه نفوذ و تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات 9یکسان نیست. شکل)

های بخش عملاًشود، گونه که ملاحظه می(. همان9،1009دهد)واکلین و شادراچرا نمایش می

ای از وکار و توسعه منطقه، کسبستیزطیمحشت، امنیت، مختلفی نظیر سلامت و بهدا

تواند شوند، ضمن آنکه در بسیاری از موارد این ارتباط میمند میهای این فناوری بهرهقابلیت

ترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسد که یکی از مهمبه نظر می دو سویه باشد.

یابد. نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حوزه اقتصاد در حوزه اقتصاد تحقق می

توان به تسهیل و ارتقای فضای می هاآنترین تواند از مجاری مختلفی ظاهر شود که از مهممی

های تجاری اشاره نمود که به تعاملات ی عام آن( و نیز تسهیل فعالیتبه معناوکار)کسب

رتبط الملل ماقتصادی داخل کشور و بستر و سازوکار تعامل اقتصادی ملی با فضای بین

 (.9117است)مرادحاصل، 

 

1. Wakelin & Shadrach 
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 (1001شادراچ،ای فناوری اطلاعات و ارتباطات )واكلین و : ارتباطات توسعه1شكل 

 

ر حال د سرعتبهیکی از بسترهای نوین  عنوانبهامروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات 

ی که ارتباط بین تولیدکنندگان و اگونهبهوکار است؛ تأثیرگذاری بر فضای کسب

اطات رود. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباز بین می هاآنکنندگان بیشتر شده و فاصله مصرف

وکار همچون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به کاهش هزینه و حوزه کسب در

و شده و رهای کمتر و سود بیشتر روبهشود. فروشندگان، با هزینهافزایش کارایی منجر می

تر را تجربه کنندگان نیز با برخورداری اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزانمصرف

وکار و توسعه فرایندهای رقابتی که های اخیر در بازارها و فضای کسب. دگرگونیکنندمی

به  ها با دقت بیشتری نسبتحاصل شکسته شدن انحصارگرایی است، موجب شده تا سازمان

ها و نیازهای جدید آن دست پیدا کنند. بر این اساس، اصول کاری جدیدی، بین مشتریان ظرفیت

آید. امتیازات و محاسن کاربرد دمات فناوری اطلاعات به اجرا در میها مبتنی بر خو سازمان

تواند شامل موارد مختلفی باشد؛ افزایش سرعت وکار میفناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب

سنجی رسانی، افزایش کمیت و کیفیت تولید، امکان توسعه بازار، امکانرسانی و خدماتاطلاع

 افزودهارزشجدید، ممانعت از گرایش مشتری به رقیب و ایجاد کالاها و خدمات  ارائهبرای 
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توان مجاری ی میطورکلبه(. 1001، 9چوکری و همکارانهستند)این موارد  ازجملهبرای مشتری 

 ( نشان داد.1وکار را در قالب شکل )تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب

 

 
 

 وكارمجاری تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای كسب: 1شكل 

 (1002)چوكری و همكاران،  

 

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش

ین هایی که برای آن مطرح شده است، ابا توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت

کشورها  وکارآیا فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود فضای کسب"شود که ایجاد می سؤال

عه تواند به کشورها برای تدوین استراتژی توسمی سؤالپاسخ به این  ".بوده است؟ رگذاریتأث

بر رها بندی کشووکار کمک کند. گروهو بهبود فضای کسب فناوری اطلاعات و ارتباطات

 هانآوکار در و مقایسه وضعیت فضای کسب اطاتفناوری اطلاعات و ارتبهای شاخص اساس

را در  گذاراناستیستواند به این پرسش پاسخ دهد و هایی است که مییکی از روش

ریزی و همچنین انتخاب شریک تجاری کمک کند؛ زیرا امروزه با توجه به کمبود منابع برنامه
 

1. Choucri et al. 
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وسعه ت را زودتر به اهدافی مانند اشتغال، هاآنهایی که گذاری، کشورها باید از بین روشسرمایه

با بیشترین  ایرساند، گزینهوکار میاقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی از راه بهبود فضای کسب

بازدهی و کارایی را انتخاب کنند که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از این 

در سطح  وکاریت فضای کسبهاست. بنابراین ضروری است اثرگذاری این روش بر وضعروش

 کلان بررسی شود.

ه های توسعبندی کشورها با شاخصآنچه بیان شد هدف این پژوهش، خوشه بر اساس

. در هاستآنوکار در های بهبود فضای کسبفناوری اطلاعات و ارتباطات و مقایسه شاخص

ود و در ادامه، شمیدر زمینه موضوع پژوهش پرداخته  شدهانجامبخش بعدی به پیشینه تحقیقات 

 شود.روش تحقیق و نتایج و پیشنهادها بیان می

 

 پیشینه تحقیق

وکار و فناوری اطلاعات و با توجه به هدف این پژوهش که بررسی رابطه سهولت کسب

های بندی است، در این بخش به بررسی پیشینه پژوهشارتباطات با استفاده از رهیافت خوشه

( در 1093) 9شود. زورجا و باچدر این دو حوزه پرداخته می رفتهیانجام پذخارجی و داخلی 

بر  فناوری اطلاعات و ارتباطاتبه بررسی اثر  K-meanمطالعه خود با استفاده روش 

 ر اساسبکشورهای اروپایی را  هاآنپذیری اقتصادی در کشورهای اروپایی پرداختند. رقابت

های فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه استفاده از اینترنت، آموزش الکترونیک، شاخص

 هایتجارت الکترونیک و دولت الکترونیک به چهار خوشه تقسیم کردند و شاخص

ی های داراها با یکدیگر مقایسه کردند. بر این اساس، گروهپذیری را در این گروهرقابت

 1پذیری بیشتری برخوردار بودند. لای و چنی اطلاعات از رقابتتر در فناوروضعیت مناسب

د و وکار الکترونیکی بر بهبوخاص به نقش و تأثیر کسب صورتبه( در مطالعه خود، 1001)

رای های شغلی مکمل بوکار از محل خلق فرصتپذیری فضای کسبارتقای کارایی و رقابت

ها هادیشرکت بزرگ تولیدکننده نیمه 3العه میدانی در اند. این مطالعه، در قالب مطافراد پرداخته
 

1. Zoroja and Bach 

2. Lai & Chen 
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ای وکار الکترونیکی بر فضدر کشور تایوان انجام شده است که اثر مثبت توسعه کسب

فناوری ( در مطالعه خود، به بررسی اثر 1001) 9وکار به اثبات رسیده است. لی و همکارانکسب

کشور پرداخته و به این  911نجیره تأمین در وکار از منظر زبر فضای کسب اطلاعات و ارتباطات

در کشورهای مورد مطالعه  فناوری اطلاعات و ارتباطاتاند که کاربردهای نتیجه رسیده

مقابل با تقویت  اند، اما در نقطهیی تأثیر نداشتهتنهابهمستقیم بر عملکرد زنجیره تأمین  صورتبه

ین ستقیم، موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمغیرم صورتبهو تشدید همگرایی در زنجیره تأمین 

فناوری اطلاعات خاص اثر کاربردهای  صورتبه(، در پژوهش خود 1002) 1اند. آندریکاشده

وکار کشور رومانی را بررسی کرده است. وی در مطالعه خود، بر فضای کسب و ارتباطات

تایج، استفاده کرده است. ن های مختلف فعال در منطقه کلوج در رومانینمونه از بنگاه صورتبه

 ژهیوبهمنطقه  وکاربر فضای کسب فناوری اطلاعات و ارتباطاتحکایت از تأثیر مثبت و معنادار 

فناوری (، اثر استفاده از 1001) 1های کوچک و متوسط داشت. بهات و همکارانبرای بنگاه

رای های طی شده( بمسافت)شده های انجام های مربوط به مسافرتبر هزینه اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و اند. در این مطالعه اثر معنادار خرید، توسط شهروندان را بررسی نموده

 تیمعجها تأیید و اضافه شده است که میزان این اثر به مشخصات کاهش این هزینه ارتباطات بر

(، در 1009) 2لوویهای فردی افراد بستگی دارد. والنتین و های و اجتماعی و ویژگیشناخت

ای را بر تسهیل فض فناوری اطلاعات و ارتباطاتپژوهش خود در قالب بحث توصیفی اثر 

وکار و فعالیت در مناطق روستایی، بررسی کردند. در این مطالعه، تأثیر مثبت استفاده از کسب

 در فضای مجازی( و به عبارتیمکانی )بر کاهش مسافت و بعد  فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری که  این فرضیه اساساًوکار جهانی مورد تحلیل قرار گرفت و اینکه تغییر فضای کسب

ق در مناط ژهیوبهها و اهداف مدنظر افراد شود فاصله میان آرمانموجب می اطلاعات و ارتباطات

 روستایی کاهش یابد، استدلال شد.

 

1. Li et al. 

2.  Andreica 

3. Bhat et al. 

4. Valentinea & Holloway 
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ار وکبه موضـــوع فناوری اطلاعات و فضـــای کســـب مطالعات اندکی به زبان فارســـی

ـــانون بـه رتبه9113انـد. تقوا و همکـاران )پرداختـه ـــتفـاده از روش ش بندی ابعاد دولت ( بـا اس

الکترونیک هوشـمند پرداختند که شـامل مدیریت، زیرساخت فناوری، تعامل، خدمات، محیط 

اوری اطلاعات و ارتباطات را (، اثر فن9117همکاران )شــد. مرادحاصــل و و امنیت هوشــمند می

یافته با و توسعه توسعهدرحالوکار و تسهیل تجاری در دو گروه از کشورهای بر فضـای کسـب

نتایج، فناوری  بر اســاسبررســی کردند.  1000-1001های تبلویی برای دوره اســتفاده از داده

ه داشــت، یافتعهوکار در کشــورهای توســاطلاعات اثر مثبت و معناداری بر بهبود فضــای کســب

ـــورهای  کهیدرحال ـــعهدرحالاین اثر برای کش (، در 9113همکاران )معنا بود. طیبی و بی توس

پژوهش خود میزان تأثیر اســـتفاده از اینترنت بر جریان صـــادرات در کشـــورهای منتخب برای 

ی کاربران درصــدکرا بررســی کرده و مشــاهده نمودند که افزایش ی 9111-1001های ســال

 درصد افزایش در حجم صادرات شده است. 22/0نت در هریک از کشورها، موجب اینتر

ـــه ،امروزه  مدیریت و های رایج در مطالعات علوم مختلف ازجملهبنـدی از روشخوش

های مالی استاندارد با اسـتفاده از نسـبت ،(1091) 9رود. لینارس و همکاراناقتصـاد به شـمار می

ندی بهای مختلف محاسبه فاصله خوشههادار را با روشهای عضو بورس اوراق بشـده، شرکت

ـــرکـت کـهیطورکردنـد. بـه ـــابـه در یـک گروه قرار گرفتند. ش ـــاختـار مـالی مش هـای بـا س

میانگین  Kبندی های خوشه(، در پژوهش خود به مقایسه روش9117رفیعی )مهرپرورحسینی و 

ــله مراتبی و کلونی مورچگان در ترکیب با روش فرا ابتکارهای و الگوریتم ــلس میانگین  Kی س

های مورد بنیان فعال در بخش کشاورزی پرداختند. شاخصهای دانشبندی شرکتبرای خوشه

بندی در این پژوهش، تعداد محصولات، درآمد شرکت و نوع شرکت بود. استفاده برای خوشه

رین شــباهت که در یک خوشــه قرار دارند، های با بیشــتپیشــنهاد کردند برای شــرکت هاآن

بندی مشتریان ( به خوشه9112حیدری و زارع )های حمایتی ویژه در نظر گرفته شود. سـیاسـت

پرداختند.  هاهای مالی با اسـتفاده از روش تحلیل پوششی دادهها بر اسـاس نسـبتاعتباری بانک

طور اســتانی با دو کاشــی را به بازار هدف یک کارخانه ،(9111زارع احمدآبادی و همکاران )

 

1. Linares-Mustaros et al. 
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بندی کردند که بر اســاس شــاخص اعتبار ها خوشــهمیانگین و الگوریتم کلونی مورچه kروش 

ـــه ـــیرکوند و بنـدی، روش الگوریتم کلونی مورچهخوش ـــت. در مطالعه ش ها نتایج بهتری داش

 عنوانشـــاخص به 10بندی مشـــتریان صـــنعت بیمه، نخســـت برای خوشـــه ،(9111همکاران )

های مورد انتظار مشــتریان این صــنعت انتخاب و در غالب پرســشــنامه با ســؤالات دارای ارزش

میانگین مشــتریان  kآوری شــد. ســا  با اســتفاده از روش طیف لیکرت نظرات مشــتریان جمع

گرا، خدمات گرا، ســـهولت گرا و رابطه گرا تقســـیم شـــدند.  متیصـــنعت به چهار خوشـــه ق

 های مشتریان از نظر متغیرهای سن،دو پیرسـون نشـان داد، خوشـه نتایج آزمون کای ،تیدرنها

ـــطح تحصـــیلات و درآمد تفاوت معناداریتـ ـــازنیل ،نییکدیگر ندارند. همچن با أهـل، س و  س

ــــارگنــت و (1005)  1(، برنــث1099)  9(، اپتیمهین9113همکــاران ) ـــی و س ( 1000)  1الفنس

اند. در بخش بعدی روش ه انجام رساندههای اقتصادی ببندی دادههایی در زمینه خوشهپژوهش

 پژوهش با توجه به مطالعات انجام شده و سا  نتایج و پیشنهادها بیان خواهد شد.

 

 نظریه و مدل تحقیق

ــتخراج الگوهای پنهان و یا ویژگیداده ها های جالب و مفید از مجموعه دادهکاوی به فرایند اس

نده پرداخت. بینی رفتار آیگیری و پیشبه تصــمیمتوان شــود که با اســتفاده از آن میگفته می

ـــه هــا کـاوی بر روی دادهگیری دادهمهم در نتیجـه کـاوی یکی از عملیـاتبنـدی در دادهخوش

ـــاب میبـه ـــهحس ـــابه ییک گروه متنوع به تعدادی زیر یافراز بند ،بندیآید. خوش ا گروه مش

شبیه  هاییدر هر خوشه باید داده .ابه استای از اشیاء به کلاسی از اشیاء مشبندی مجموعهگروه

ـــبـاهت را با داده ـــهبـه هم قرار گیرنـد و کمترین ش ـــند های موجود در دیگر خوش ها دارا باش

بندی اســـت که اولین بار های خوشـــهمیانگین یکی از روش Kالگوریتم  (.9111)صـــادقیان، 

هایی طراحی شده است هبندی داد( ارائه شد. این روش برای خوشه9137) 2کوئینتوسـط مک

صـورت کميی باشـند و خوشـه دارای مرکزی به نام میانگین است. در این روش ابتدا اشیا که به

 

1. Epetimehin 

2. Brandt 

3. Alfansi and Sargeant 
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شوند و در گام بعدی فاصله هر یک از اشیا از مرکز خوشـه تقسیم می kصـورت تصـادفی به به

یاد و ز فاصله شی موردنظر از میانگین خوشه خود کهیشـود. درصورتخوشـه خود محاسـبه می

یابد. تر است اختصاص میای که نزدیکتر باشـد، این شـی به خوشهبه خوشـه دیگری نزدیک

شـود تا تابع خطا حداقل شود و یا اعضای خوشه تغییر نیابد. در شکل قدر تکرار میاین کار آن

 طور خلاصه نشان داده شده است.میانگین به -k( مراحل اجرای الگوریتم 1)
 

 
 

 میانگین -kبندی الگوریتم خوشه: 2شكل 
 

 ی پژوهششناسروش

ـــتفاده از داده ـــیـدن بـه نتـایج، روش کميی با اس ای ههای پایگاهرویکرد این مطـالعـه برای رس

 آنچه در بخش نظریه و مدل تحقیق بیان شــد، در این بخش بر اســاساطلاعاتی جهانی اســت. 

ـــتفـاده در این مقـالـه، روش  میـانگین کـه در مطـالعات مختلف برای  Kروش تحقیق مورد اس

 nها با مجموعه داده Dاگر شود. بندی اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی میدسته

( مجموع EFخوشه باشد، در این صورت تابع خطا ) kها به تعداد بیانگر خوشه iCباشد و  ءیش
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 :شود( تعریف می9از مرکز خوشه خودش به شکل رابطه ) ءیشفواصل هر 

(9) 𝐸𝐹 = ∑ ∑ d(X, μ(Ci))

X∈Ci

𝑘

𝑖=1

 

 

از مرکز خوشه  ءفاصـله هر شـی id(X,μ(C((دهنده مرکز خوشـه و نشـان μکه در آن 

که تواند بر پایه اقلیدسی محاسبه شود. به دلیل آناز مرکز خوشه خود می ءاست. فاصله هر شی

ه توان بهای مرکزگرا، تابع خطایی وجود دارد که لازم اســت حداقل شــود، میبندیدر خوشــه

 (.9111، ی)مؤمن سازی نگریستبندی مرکزگرا به دید مسائل بهینهمسائل خوشه

ــی رابط منظوربهدر پژوهش پیش رو،  ــببررس ــای کس وکار با فناوری اطلاعات و ه فض

رخ شود، نوکار که توسـط بانک جهان منتشـر میهای جهانی سـهولت کسـبارتباطات از داده

ـــاخص ـــهروندان، ش ـــتفـاده از اینترنـت بین ش های تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، اس

 1097د در سال های ارتباط از راه دور که توسط سازمان ملل متحخدمات آنلاین و زیرسـاخت

استفاده شده است  1093افزاری متلب بندی از بسته نرماسـتفاده شـده اسـت. برای اجرای خوشه

 شود.بندی پرداخته میکه در بخش بعدی به نتایج و پیشنهادهای حاصل از خوشه

 

 هاافتهی

کشورهای جهان از نظر بندی بیان شد، هدف این مقاله خوشه نیازاشیطور که پهمان

جوه دارای بیشترین و کشورهایاست، به صورتی که  های فناوری اطلاعات و ارتباطاتشاخص

 kدی بندر یک گروه قرار بگیرند. برای این منظور، از روش خوشهها در این ویژگیاشتراك 

 .بندی در مطالعات مختلف، استفاده شدترین ابزارهای خوشهمیانگین، از رایج

بندی که اعتبار خوشه 9ها از شاخص ضریب نیمرختعداد خوشهترین برای انتخاب مناسب

 705/0خوشه با مقدار  2آن میانگین این ضریب برای  بر اساسدهد، استفاده شد که را نشان می

ت اسبندی دهنده اعتبار مناسب خوشهبودن این ضریب، نشان 7/0مناسب ارزیابی شد. بیشتر از 

 

1. Silhouette 
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ها نشان ین شاخص را برای کشورهای مختلف در خوشه( مقدار ا9(. نمودار )9111مؤمنی، )

کند، هر چه این شاخص برای یک کشور بالاتر باشد، آن کشور بیشتر به آن دهد که بیان میمی

 خوشه تعلق دارد.
 

 
 

 بندی: شاخص ضریب نیمرخ برای سنجش خوبی برازش خوشه1نمودار 

 

های دولت شاخص بر اساس 9کشور جهان 920بندی به خوشه( نتایج مربوط 9در جدول)

ت عاتاطلا فناوریهای نرخ استفاده از شاخص دربردارندهالکترونیک و تجارت الکترونیک که 

شده است.  ارائه، استهای ارتباطات از راه دور نیز ، خدمات آنلاین و زیرساختو ارتباطات

وکار در خوشه دوم در کنار شاخص سهولت کسب 912شود، ایران با رتبه چنانچه مشاهده می

کشورهایی مانند آذربایجان، آفریقای جنوبی، عربستان و ترکیه قرار گرفته است که شاخص 

درصد درآمد  7/5وکار و هزینه شروع کسب 5/35میانگین  طوربه هاآنوکار سهولت کسب

درصد اعضای این گروه  20شود، ( مشاهده می1که در نمودار) طورهماناست.  هاآنسرانه 

 درصد آفریقایی هستند. 3درصد آمریکایی و  11درصد اروپایی،  19کشورهای آسیایی، 

 

 

 اند.موجود بود براي بررسي در نگر گرفته شده هاآ اين مطالعه براي  ازيموردنكشورهايي كه تمام اطلاعات  .5
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 هاوكار در خوشههای فناوری اطلاعات و كسبمقایسه میانگین شاخص :1جدول 
 

 
 

نوسیه اقیادرصد اعضای خوشه یک را کشورهای اروپایی و بقیه را آمریکای شمالی،  71

اوری های فندهند که دارای بالاترین سطح شاخصاسترالیا و نیوزلند( و آسیا تشکیل می)

های تجارت الکترونیک و دولت وکار هستند. میانگین شاخصاطلاعات و سهولت کسب

های مبادله و است که موجب کاهش هزینه 3/11و  2/11 الکترونیک در این خوشه به ترتیب

وکار از جمله دریافت مجوزها، فرایندهای افزایش سرعت و کارایی در فرایندهای ایجاد کسب

است و هزینه  1/11وکار در این خوشه شود. میانگین رتبه سهولت کسبقانونی و مبادلات می

در خوشه چهارم هزینه ایجاد  کهیدرحالست. درصد درآمد سرانه افراد ا 7/1وکار ایجاد کسب

درصد( است. در این گروه و گروه سوم، هیچ  27افراد )وکار حدود نیمی از درآمد سرانه کسب

کشورهاخوشه
تعداد 

کشورها

شاخص 

سهولت 

کسب و کار

هزینه شروع 

کسب و کار 

)درصد از 

درآمد سرانه(

سهم افرادی 

 ICT که از

استفاده 

می کنند

شاخص 

تجارت 

الكترونيك

شاخص 

دولت 

الكترونيك

شاخص 

خدمات 

آنالین

شاخص 

زیرساخت های 

ارتباطات از راه 

دور

1

اتریش، اسپانيا، استراليا، استونی، اسرایيل، اسلواکی، اسلونی، آلمان، 

امارات عربی، امریكا، انگليس، ایتاليا، ایرلند، ایسلند، بلژیك، 

جمهوری چك، دانمارك، ژاپن، سنگاپور، سویيس، سوئد، فرانسه، 

فنالند، قبرس، کانادا، کره جنوبی، کرواسی، لتونی، لهستان، 

لوگزامبورگ، مالت، مجارستان، نروژ، نيوزلند، هلند، یونان

3728/23/784/188/482/687/672/8

2

آذربایجان، آرژانتين، اروگوئه، آفریقای جنوبی، آلبانی، اوکراین، 

ایران، برزیل، بالروس، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، پرتغال، 

تایلند، ترکيه، ترینيداد و توباگو، جامائيكا، چين، روسيه، رومانی، 

شيلی، صربستان، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کاستاریكا، 

کلمبيا، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی، مغولستان، موریس، 

مولداوی، مونته نگرو

3565/55/764/463/968/373/854/1

3

اردن، ارمنستان، ازبكستان، اکوادور، الجزایر، السالوادور، اندونزی، 

اوگاندا، بليز، بنگالدش، بوتان، بوتسوانا، بوليوی، پاراگوئه، پاناما، پرو، 

توگو، تونس، دومنيكا، رواندا، زیمباوه، سریالنكا، غنا،، فيليپين، 

قرقيزستان، کامرون، کنيا، گابن، الیوس، مراکش، مصر، مكزیك، 

ناميبيا، نپال، نيجریه، هند، هندوراس، ونزوئال، ویتنام

39108/130/539/140/350/958/531/5

4

اتيوپی، افغانستان، آنگوال، بنين، بورکينافاسو، بوروندی، پاکستان، 

جيبوتی، چاد، زامبيا، سنگال، سودان، سوریه، سيرالئون، عراق، 

کامبوج، کنگو، کومور، گينه، لسوتو، ليبریا، ماداگاسكار، ماالوی، 

مالی، موریتانی، ميانمار، نيجر، نيكاراگوئه، هایيتی

29153/747/015/318/229/231/815/6

14085/820/652/454/359/164/544/8ميانگين جهانی

1241/453/069616346شاخص های ایران



 97 تقوی فرد وهمکاران

 

 

درصد اعضای گروه چهار را کشورهای آفریقایی  71خورد و کشور اروپایی به چشم نمی

اطلاعات، دولت  های فناوریدهد، عدم توسعه زیرساختدهند که نشان میتشکیل می

ار را نیز متوقف وکالکترونیک و تجارت الکترونیک، پیشرفت کشورها در بهبود فضای کسب

ب پذیری، ایجاد رکود و تشدید فقر، چرخه معیوکند که این امر با تضعیف اشتغال و رقابتمی

 وفناوری اطلاعات ها از جمله گذاری در زیرساختعدم سرمایه جهیدرنتنیافتگی و توسعه

( که با روش 1093زورجا و باچ)کند. مقایسه نتایج این مقاله با مطالعه را تقویت می ارتباطات

شورهای پذیری اقتصادی در کبر رقابت فناوری اطلاعات و ارتباطاتبندی به بررسی اثر خوشه

ایج پژوهش نت بر اساسیی نتایج این دو مطالعه است. زیرا راستاهماروپایی پرداختند، بیانگر 

زورجا و باچ نیز کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از اینترنت، آموزش الکترونیک، تجارت 

ذیری بیشتری پالکترونیک و دولت الکترونیک که در یک خوشه قرار گرفته بودند از رقابت

 برخوردار بودند.
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 هاهای مختلف از خوشهقاره: سهم 1نمودار 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های یافته که زیرساختمشاهده شد، کشورهای کمتر توسعه هاافتهطور که در بخش یهمان

رشد کمتری داشته است، با دشواری بیشتری در فضای  هاآنفناوری اطلاعات و ارتباطات در 

توسعه و درحال هافتیتوسعه یبین کشورها یرشد شکاف دیجیتالرو هستند. وکار نیز روبهکسب

ک جامعه نیل به ی یمناسب برا یها و رویکردهاها و تبعیت از سیاستیتدوین استراتژ ضرورت

 یهاایجاد زیرساختشود کشورها با ، پیشنهاد میرونیازا .کندآشکار میرا  یمدرن اطلاعات

و توسعه  ، بهبود خدمات آنلاینارتباطاتاطلاعات و  یوراکار آشنا با فن یتربیت نیروی، ارتباط

عه وکار که موجب توسدولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، به بهبود فضای کسب

مک شود، کپذیری، توسعه صادرات و کاهش فقر در کشورها میاقتصادی، اشتغال، رقابت

 ی برایمعیار عنوانبهتواند های فناوری در کشورها میکنند. همچنین آمادگی زیرساخت
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گذاری برای کشورها باشد. زیرا کشورهای دارای فناوری انتخاب شرکای تجاری و سرمایه

وکار وکار در آن با سهولت همراه است و هزینه شروع کسباطلاعات پیشرفته که ایجاد کسب

العه نتایج این مط بر اساسرو است. گذاری کمتری روبهدر آن کمتر است با ریسک سرمایه

وکار و های بهتری برای ایجاد کسبوه یک و سا  گروه دو انتخابکشورهای گر

در  هژیوبههای توسعه فناوری اطلاعات شوند. همچنین مطالعه روشگذاری محسوب میسرمایه

 منظورهبها تواند برای کشورهای سایر خوشهوکار در خوشه یک میزمینه بهبود فضای کسب

توسعه  بندی، باوجودآنکه وضعیتاساس نتایج خوشه برتدوین استراتژی توسعه مفید باشد. 

ه دوم و نزدیک به میانگین خوش به نسبت در وضعیت بهتری قرار دارد در ایران فناوری اطلاعات

و از میانگین رتبه  قرار دارد تریوکار در رده ضعیف، وضعیت رتبه سهولت کسباست

در مطالعات آتی نحوه شود، یمپیشنهاد  ،رونی. ازاکشورهای خوشه سوم نیز کمتر است

های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای پیشرو برای تدوین زیرساخت یریکارگبه

وکار منظور افزایش اثربخشی فناوری اطلاعات در بهبود فضای کسببه هایییاستراتژ

 .موردتوجه قرار گیرد
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