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  ستانده-با رویکرد جدول داده 
 

 ∗1مجتبی محققی: نویسندگان

 2∗∗علی اصغر بانوئی                         
 

 چکیده
 پژوهشگران در جهت ، به بعد با ظهور نقش اطالعات در عرصه اقتصادی1980دهه  از

 اند  ستانده اطالعات نموده–راحی جدول داده  اقدام به ط،تحلیل آثار و تبعات اقتصادی آن
مقاله حاضر با  در. رود به شمار میهای آنها  ترین یافته مهم، که جانشینی اطالعات با انرژی

های اطالعات به صورت    بار نه فقط بخشنخستین برای ، ستانده–استفاده از جدول داده 
 بلکه ضمن تمرکز بر دو ،دوش های غیراطالعات تفکیک می تقریبی شناسایی و از بخش

های آماری موجود در   چالش،های اطالعات بری و درآمدزایی بخش رویکرد اطالعات
 .د گرد بررسی اقتصادی اطالعات در ایران بیان می

 

 مقدمه. 1
 تنها در دو دهه ،های اقتصادی رغم گذشت پنجاه سال از ظهور جدی نقش اطالعات در تحلیلبه 

های فناوری اطالعات در جامعه نظیر ایجاد تنوع و دگرگونی در   پیشرفتشگفتاخیر مشاهده نتایج 

                                                 
  دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي در مقطع كارشناسي ارشدفارغ التحصيل ∗
 ت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباييئعضو هي ∗∗
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 جدیدی از علم اقتصاد با عنوان اقتصاد اطالعات ۀبازار کار و آموزش الکترونیکی منجر به ظهور شاخ
کارگیری اطالعات از ه  توزیع و ب،ده که در ذکر اهمیت آن همین بس که تولید و پردازش اطالعاتش

). 1380 ،سپهری(گردد  های رو به رشد و توسعه در هزاره سوم محسوب می مدنمشخصات ت
 –های مختلف به ارزیابی آثار و تبعات اقتصادی   در عرصه اقتصاد اطالعات به شیوهژوهشگرانپ

مقاله . اند انگیزی دست یافته  حیرت که در عمده موارد به نتایج جالب و بعضاًاقدام کردهاجتماعی آن 
 اقدام به ، در این عرصه برای اولین بارموجودهای  نماید با نگاهی به برخی پژوهش میسعی حاضر 

 ستانده متعارف –تحلیل اقتصادی بخش اطالعات ایران به صورت تقریبی در قالب الگوی جدول داده 
های اطالعاتی و غیر اطالعاتی به صورت نظری و مشکالت آماری موجود در  تفکیک بخش. نماید

 تصفیه آماری این بخش را فراهم ۀمقاله بتواند زمیناین  چه بسا ،استه اهداف اصلی مقاله این زمین
 . نماید

ثیرگذاری بخش اطالعات ایران با أ ارزیابی میزان ت،منظور از تحلیل اقتصادی بخش اطالعات
حاضر به همین خاطر محتوای مقاله . شد با معیارهای اقتصادی برحسب اطالعات بری و درآمدزایی می

 مروری بر ادبیات موجود در خصوص اطالعات ،دودر بخش . دشو  محور سازماندهی میهفتدر 
های اطالعات و غیراطالعات  کار رفته در تفکیک بخشه  معیارهای ب،سهو در بخش گیرد  صورت می

یران ترین معیار با توجه به آمار و اطالعات موجود در ا  مناسب،د و سپس بر مبنای آنشو میارزیابی 
 بخش اطالعات که به الگوی بارۀ ستانده در– روش شناسی الگوی داده ،چهاربخش . گردد تعیین می

 ،های آماری و فرآیند تعدیل آنها پایه. دشو  به تفصیل ارزیابی می، ستانده اطالعات معروف است–داده 
را پایانی مقاله نیز بخش ا هگیری و پیشنهاد نتیجه و شش بخش ، مطالب و و تحلیل نتایجپنجبخش 

 .دهند تشکیل می
  

  ادبیات موجود . 2

 – اقتصادسنجی و داده ،ها برحسب روش تحلیل به سه دسته سری زمانی  اطالعات پژوهشۀدر  زمین
 . گردد ه میئای از اهم نتایج آنها در ذیل ارا ده که خالصهشستانده تقسیم بندی 
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 روش سری زمانی  )الف

، وبستر(بود 11 فریتز مکالپ،عه و ارزیابی بخش اطالعات اقدام نمودهاولین پژوهشگری که به مطال
شود که موجد اطالعات جدید باشند و یا  بخش اطالعات از دیدگاه وی صنایعی را شامل می). 1995

 .اطالعات جدید را منتشر نمایند
 مانند ارتباطی یلوسا .2 ،ها ها، دانشکده  مدارس، کتابخانهمانند  آموزش.1: صنایع مزبور عبارتند از
  ،های کامپیوتری، آالت موسیقی  اطالعاتی مانند دستگاههای ماشین .3 ،رادیو، تلویزیون و تبلیغات

 اطالعاتی مانند تحقیق و های فعالیت سایر .5و  بیمه، دارو و درمان    مانند قانون،اطالعات خدمات .4
   .انتفاعیی غیرها توسعه و فعالیت

عاتی از تولید ناخالص ملی ایاالت متحده را برحسب قیمت ثابت و مکالپ سهم صنایع اطال
ده ش منعکس 1  محاسبه نموده که نتایج آن در جدول1980 تا 1958جاری به صورت متناوب از سال 

 2. )1986روبین و دیگران،  ( درصد برآورد نمود8/0ایشان رشد سالیانه صنعت اطالعات را . است
 

 GNP به عنوان درصد از مریکاات متحده  ایاال اطالعاتصنعت .1 جدول
 سال  جاریدالرهای )1972( ثابت دالرهای

5/34 6/28 1958 

7/34 0/31 1963 

1/36 3/33 1967 

9/33 9/33 1972 

7/34 2/34 1977 

5/36 3/34 1980 

Michael R. Rubin, Mary T. Huber & Elizabeth L. Taylor (١٩٨۶), The Knowledge    :منبع 

Industry in the United States,١٩۶١٩٨٠-٠,Princton UP. 

                                                 
١. Fritz Machlup                                                                                                                    
٢. Rubin, et al, ١٩٨۶ 
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بندی مشاغلی نمود که در   اقدام به طبقه،با تمرکز بر بعد اجتماعی نقش اطالعات11مارک پورات
 ، معلمان،نوآوران ،دسته اول کارگران را دانشمندان.  پردازش و یا توزیع اطالعات دخیل هستند،تولید

و فروش دانش مشخصه های اولیه تولید  دهد که فعالیت لفان تشکیل میؤ و منگاران  روزنامه،کتابداران
ریزی و پردازش اطالعات از مشخصات   طرح،سازی  هماهنگ،جو و جست. گردد آنها محسوب می

. باشد ها می نویس ن و ماشین دالال، وکال، کارمندان،ها  منشی،کارگران طبقه دوم یعنی مدیران
 فعالیت کارگران دو طبقه قبلی را ،های اطالعات وریاها و فن اندن دستگاهکارگران طبقه سوم با گرد

لفن و تعمیرکاران تلویزیون کنندگان ت  نصب،این افراد همان اپراتورهای کامپیوتر. نمایند تقویت می
 سال نرخ 7/18 هر ،1980 تا 1860های  از نتایج با اهمیت این مطالعه آن است که طی سال. هستند

 درصد 53 درصد نیروی کار و 40و این افراد ) 1995، وبستر( کار اطالعات دو برابر شده رشد نیروی
 .)2001 2 اسمیت، (دهند د نیروی کار را به خود اختصاص میدرآم

 
 سنجیروش اقتصاد )ب

د که شوثیر اطالعات ارزیابی أ ت،33ی صورت گرفته تا از منظر رشد سولویها طی دو دهه اخیر تالش
اری در اطالعات با کاهش رشد گذ طوری که سرمایهبه  ،اند بخش نبوده دان رضایتسفانه چنأمت

 1987به عنوان نمونه در سال . یند رشد یا اشتغال داشته استآر فربوری همزمان بوده و اثر کمی  بهره
های  وری سرمایه در بخش بیمه و بانکداری ایاالت متحده به نوآوری دریافت که کاهش بهره44فرانک

 دریافتند که موجودی 1991در سال 66و گریلیچز55وط به فناوری اطالعات مرتبط است و یا سیگلمرب
ها و  باشد ولی در مورد اعتبار داده وری چندین عامل اثربخش می سرمایه فناوری اطالعات در بهره

 طی در ایران نتایج مطالعه مشیری و جهانگرد. )2001اسمیت،  (اطالعات تردیدهای جدی وجود دارد
                                                 
١. Mark Porat                                                                                                                          
٢. Smith 
٣. Robert Solow 
۴. Frank 
۵. Siegel 
۶. Griliches 
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ثر و البته به صورت ؤدهد که فناوری اطالعات بر رشد اقتصادی ایران م  نشان می1380-1348دوره 
 و اوایل 1360اواخر دهه (ز یک دوره کاهش در رشد اقتصادی طوری که پس اه  باست،متضاد 
 شیری وم(رسد   به منصه ظهور می1370 اواخر دهه آثار بهبود اثربخشی فناوری مزبور در، )1370

 ).1383،جهانگرد
 
  ستانده–روش داده  )ج

 ثانویه و غیراطالعات به تحلیل نقش ،های اولیه بندی اقتصاد به بخش اولین اقتصاددانی که با تقسیم
علی رغم آنکه بخش اولیه و ثانویه از ویژگی اطالعاتی .  مارک پورات نام دارد،اطالعات پرداخته

کاالها و خدمات نهایی بخش . وت با یکدیگر هستند متفا، به علت مشخصات خاصشان،برخوردارند
 که کاالها و خدمات بخش ثانویه اطالعات حالی  در،اطالعات دارای برچسب قیمت بودهاولیه 

 درصدی اطالعات 46سهم . شوند کار گرفته می هدر بخش غیراطالعات ب نهاده وکاالی واسطه به عنوان
ای اطالعاتی ثانویه در افزایش ه ثیر فعالیتأو ت) 1995 ،وبستر(در تولید ناخالص ملی ایاالت متحده 

 1.)1997ماکادو و میلر، ( استهای اطالعاتی در اقتصاد از نتایج پژوهش پورات  درصد حجم فعالیتصد
 الگویی سودمند در ساخت اقتصاد سه بخشی استرالیا با کاربرد ضرایب شدت ،دیدگاه مارک پورات

  اجتماعی اطالعات گردید– جهت بررسی ابعاد اقتصادی 2ان راتنهاطالعات در پژوهش نیل دیاس کور
لیا با هدف بهبود توان تدوین استراتژی تسریع اطالعاتی شدن اقتصاد استرا  و)1986کوران راتنه، (

بوده که منجر به ) 1989کوران راتنه، (هایی  المللی و رشد و اشتغال موضوع یکی از پژوهش رقابت بین
های بخش  های پیشرو که از زیربخش بخش. شدپیشرو در استراتژی نامبرده شناسایی پنج بخش 
 تولیدات .5 ، صنایع غذایی.4 ، معدن.3 ، دفاع.2 ،کشاورزی. 1:  عبارتند از،اطالعات ثانویه بوده

 که ، مشخص گردیده2 زیربخش اطالعات در جدول 42 ،در مطالعه نامبرده .سنگ و پتروشیمی غالز
 .باشند  بخش ثانویه می28 اطالعاتی  اولیه و ، بخش14اد  تعد،از این مقدار

                                                 
١. Machado & Miller, ١٩٩٧ 
٢. Neil Dias Karunaratn 
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 های اولیه و ثانویه اطالعات بخش .2جدول 
  اولیه اطالعاتهای بخش )الف

  متفرقه اطالعاتخدمات .8 کاغذ و تولیدات کاغذی  نشر،پرینت، .1
  بازرگانی خدمات .9های اداری  اداری، تعمیرات وسایر ماشینهای ماشین .2
 آموزش .10  الکترونیکی هیزاتتج .3
  و خرده فروشیی عمده فروشتوزیع .11  تجهیزات علمی و فنیفتوگرافیک، .4
  و مدیریت ریسکبیمه .12  کارخانجات اطالعاتی سایر .5
 ارتباطات .13  زیربناییساختمان .6
  گذاری و امور مالی غیربانکی سرمایه .14 بانکداری .7
 عات ثانویه اطالهای بخش )ب
 بهداشت .16 غذا. 1
  و خدمات تفریحیتفریحات .17 ها  و نوشیدنیتنباکو .2
 ها ها و کلوپ  هتلها، رستوران .18 منسوجات. 3
 )مستغالت( خدمات اسکان مالکیت .19  و کفشپوشاک .4
  خدماتسایر .20  تولیدات چوبی و مبلمانچوب، .5
 روشی و خرده فروشی  عمده فتجارت .21  کاغذ و تولیدات کاغذی.6
  و نقل و سردخانه حمل .22  شیمیایی تولیدات .7
  کشاورزی.23 سنگ غالز و تولیدات پتروشیمی .8
  و جنگلداریماهیگیری .24  معدنی غیرفلزیتولیدات .9

  معادناستخراج .25  الکتریکی و صنعتیهای  ماشین .10
  تولیدات فلزی.26  حمل و نقلتجهیزات .11
  برق، گازآب، .27  عمده فروشینایعص .12
  عمومیمدیریت .13
 دفاع .14
  فلزی پایهتولیدات .15

 ساختمان .28

Neil Dias Karunaratne (١٩٨٩). “A Rapid Informatization Strategy for Australia: :  منبع         
An Impact Analysis”, Economic System Research, Vol. ٢, No.۴. 
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 و دیگران منجر به کشف 1سایی دامنه اثربخشی اطالعات در اقتصاد هند از سوی رویشنا
 اقتصاد کنش و واکنش بیشتری دارد که بیانگر ۀداد بخش اطالعات با بقی د که نشان میشایی ه یافته

 از به طوری که بخش اطالعات نه تنها ،باشد بری می اد هند به فرایند اطالعاتورود تدریجی اقتص
ثیر قرار أها را تحت ت  بلکه تقاضای نهایی سایر بخش،شود ثر میأها مت ای نهایی سایر بخشتقاض
به عنوان نمونه بخش اطالعات در عرضه کل تجهیزات به سایر . )2002روی و دیگران، ( دهد می

از نظر این پژوهشگران بخش اطالعات هند از پنج . نماید تر عمل می تر و اقتصادی ها با صرفه بخش
 و ارتباطات .4،  الکترونیکیتجهیزات .3 ، ارتباطیتجهیزات .2 ، حسابگر اداریهای ماشین .1سمت ق
 .گردد  تشکیل می و تحقیقآموزش. 5

سازی سنتی تشکیل  ثیرگذاری آن بر مدلأبررسی مشکالت شناسایی ساختار اقتصاد اطالعات و ت
به 22کارتر.پ.نگاه موضوعی است که آناهای ملی و ب سرمایه نظیر برونزایی سرمایه انسانی در حساب

هایی خدماتی هستند   بخش،های با فناوری باال از دیدگاه وی بخش .)1989کارتر، ( آن پرداخته است
های اطالعاتی و   وابستگی زیاد به جریان،ها  ترکیب مشابه نهاده،ها که وابستگی کم به سایر بخش

 . شود های آنها محسوب می  ویژگی، کاالهای معمولیتر نسبت به ریزی مشکل سرمایه انسانی و برنامه
بری و انرژی بری در اقتصاد ایاالت  اطالعات و انرژی به صورت اطالعاتبررسی رابطه جانشینی 

 تولید و ،در قالب طراحی یک اقتصاد سه بخشی اطالعات) 1997( 44و میلر33ادوکمتحده توسط ما
 نقش بسزایی در ساختار ،تگی کمتر به تولید و انرژیبسوا رغم بهدهد که اطالعات  انرژی نشان می

 از نقش ،بری کمتر نماید، به عبارت دیگر اطالعات در طول زمان در عین انرژی تولید و انرژی ایفا می
تری به صورت فزاینده در بخش انرژی برعهده داشته که بیانگر جانشینی اطالعات برای انرژی و  فعال
ده که ش قسمت تشکیل 13 از ،اطالعات از نظر پژوهشگران نامبردهبخش . استجویی انرژی  صرفه

 روشنایی تجهیزات .3 ،گر ری و محاسبهدا حساب اداریهای ماشین .2  ، و نشرپرینت .1: عبارتند از
 تلویزیون و رادیو، .5 ،اش  الکترونیکی به همراه لوازم جانبیهای سازه. 4،شیک الکتریکی و سیم

 ، اپتیکال، افتالمیک و فتوگرافیکتجهزات .7 ، علمی و کنترلیبزارهایا. 6،تجهیزات مخابراتی
                                                 
١. Sikhan.W.Roy 
٢. Anne.P.Carter 
٣. Aluisio Campos Machado 
۴. Ronald E. Miller 
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 خدمات .11 ، و بیمهمالیه .10 ، رادیویی و تلویزیونیهای برنامه .9 ، بجز رادیو و تلویزیونمخابرات .8
               .                ها سرگرمی .13  وبهداشتی، آموزشی، اجتماعی و مراکز غیرانتفاعی خدمات .12 ،بازرگانی

 
 معیارهای  مختلف شناسایی بخش اطالعات  . 3

های شخصی پژوهشگران از  ها و برداشت  سلیقه،فقدان شناسایی جامع و فراگیر بخش اطالعات
طوری که ه  ب،آورد  که مشکالتی در مقایسه مطالعات مختلف پدید می،اطالعات را جایگزین آن نموده

بنابراین تعریف . سازد میلف در تعریف بخش اطالعات را فراهم های مخت بستر الزم تحرک سازمان
بندی صنایع نوین   نظام طبقه.2 ، استاندارد صنعتی کانادا.1کاالها و خدمات اطالعاتی از سوی 

المللی  بندی بین  طبقه.4 سازمان همکاری اقتصادی کشورهای توسعه یافته و .3 ،مریکای شمالیا
 موضوع قابل اعتنایی از زاویه نوع نگاه آنها ،آید ه ترتیبی که در ذیل می ب،های اقتصادی رشته فعالیت

این  فقدان معیاری واحد در تعریف بخش مزبور از دید ۀدهند  نشان،به بخش اطالعات و تمایز آنها
 .  استها سازمان

 انتقال و ، بخش اطالعات با ویژگی پردازش اطالعات، از نظر این سازمان. استاندارد صنعتی کانادا)الف
ها کاربری داشته که در ابعاد کاالیی  یند تولید کاالها و خدمات و یا در فناوریآدریافت اطالعات در فر

 Defining the Information and Communication (اند دهش مشخص 3و خدماتی در جدول 

Technologies Sector.( 

های  المللی رشته فعالیت بندی بین ر طبقه دو معیا.مریکای شمالیابندی صنایع نوین   نظام طبقه)ب
 Defining the(و استانداردهای ملی نظیر کانادا ) دشو معرفی میپس از این که (اقتصادی 

Information and Communication Technologies Sector(،های شناسایی بخش   پایه
 متمایز 4با کاالها در جدول اطالعات در سازمان مزبور بوده که در دو بعد کاالها و خدمات مرتبط 

 .اند گردیده
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  بخش اطالعات براساس استاندارد صنعتی کاناداخدماتبندی کاالها و   طبقه.3 جدول
  بندی صنایعطبقه SIC کد  صنعتعنوان

  پخش رادیوییصنایع

  و کابل مخابراتیسیم
  راتی صنایع مخابسایر

  و خدمات مرتبطکامپیوتر

4810 

4820 
4830 
7720 

 خدمات

  تلویزیونهای گیرنده صوتی، تصویری و صنعت ضبط

  الکترونیکی و سایر تجهیزات ارتباطات
 های بازرگانی   و ماشینسازی اداری، ذخیره های ماشین

  نمایش کنترلی، ضبط و ابزارهای
  مرتبط ابزارها و تولیدات سایر

3340 

3350 
3360 
3911 
3912 

 کاالها

Defining the Information and Communication Technologies Sector, http://wtrategis. : منبع   
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  شمالیمریکایابندی  خش اطالعات در نظام طبقهببندی کاالها و خدمات  طبقه  .4 جدول
  فعالیترشته 33331 آالت بازرگانی و خدمات اشینهای مربوط به م  فعالیترشته

 های مربوط به کامپیوتر و تجهیزات مرتبط  فعالیترشته

 های مربوط به ماشین آالت تلفن  فعالیترشته
 بیسیمیمربوط به پخش رادیویی،تلویزیونی و تجهیزات ارتباطات  های  فعالیترشته
  الکترونیکی یاجزاهای مربوط به نیمه رساناها و سایر   فعالیترشته
 ها گیری پزشکی و کنترل دستگاه های مربوط به ناوبری، اندازه  فعالیترشته
  کابلوهای مربوط به ارتباطات، سیم برق   فعالیترشته

33411 

33421 
33422 
33441 
33451 
33592 

 

  و تجهیزات مرتبط، عمده فروشی و توزیع بسته نرم افزارکامپیوتر

 آنهاجهیزات ناوبری، مخابراتی، عمده فروشی و توزیع  الکترونیکی، تهای بخش
 سازی، عمده فروشی و توابع تجهیزات آنها آالت اداری، ذخیره ماشین

 آالت اداری و تجهیزات مرتبط  ماشینهراجا

41731 

41732 
41791 
53242 

 مرتبط کاالهای
 با خدمات
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 4 جدولادامه 

  فعالیترشته 33331  و خدماتآالت بازرگانی های مربوط به ماشین  فعالیترشته

  نرم افزار ناشران

  کنندگان کابل و دیگر تجهیزاتتوزیع
  انتقالی ارتباطات تلگرافیتجهیزات
 )بجز ماهواره( انتقالی ارتباطات بیسیمی تجهیزات

  لوازم ارتباط از راه دورفروشندگان
 ای   ماهوارهارتباطات

  ارتباطات از راه دورسایر
 ی  اطالعاتسایرخدمات

  پردازش داده خدمات
 های کامپیوتری و خدمات مرتبط   سیستمطراحی
  نگهداری تجهیزات الکترونیکی و دقیقو تعمیر

51121 

51322 
51331 
51332 
51333 
51334 
51339 
51419 
51421 
54151 
81121 

 
 

 خدمات
 نامحسوس

Defining the Information and Communication Technologies Sector,  http://wtrategis. Ic.gc. :    منبع  
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 از ابعاد کاالیی و خدماتی ،1998 در ژانویه . سازمان همکاری اقتصادی کشورهای توسعه یافته)ج

 Defining the Information and Communication (سازمان مذکور تعریفی  از بخش اطالعات

Technologies Sector (طوری که پردازش اطالعات و ارتباطات ه  ب،ه نمودهئارا)انتقال یا نمایش (
و یا کنترل پردازش (یزیکی های ف ثبت پدیده ،گیری اندازه ،و پردازش الکترونیکی با هدف اکتشاف

 که توانایی الکترونیکی در پردازش اطالعات  در حالی،های کاالهای اطالعاتی است از ویژگی) فیزیکی
گیری سمت عرضه کاالها مشخصات خدمات اطالعاتی بوده و بنابراین بخش  و ارتباطات و با هدف

متمایز  5 کاالهای مرتبط با خدمات و خدمات نامحسوس در جدول ،اطالعات را در سه رده صنعت
 .  ندک می
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 اقتصادی همکاری سازمان درالعات  کاالها و خدمات بخش اطبندی  طبقه.5 جدول
 کشورهای توسعه یافته

  بندی صنایعطبقه ISIC کد  صنعتعنوان

 گر محاسبههای اداری، حسابداری و  های مربوط به ماشین  فعالیترشته
 سازی و بازرگانی  های اداری، ذخیره  ماشینسایر

  سیم برق و کابلارتباطات،
  برق و تجهیزات مرتبط صنایع
 زات و تولیدات مرتبط تجهیسایر

3000 
3369 
3381 
3911 
3912 

 صنعت

 ...و) جز کامپیوترب( تجهیزات، پشتیبانی، الکترونیکی، های ماشین
 ...مرتبط، تجهیزات، نرم افزار وهای   و ماشینکامپیوتر
 ...سازی، تجهیزات، پشتیبانی و  اداری، ذخیرههای ماشین
 آالت  اداری و اجاره ماشینوسایل

5743 
5744 
5791 
9913 

 مرتبط با کاالهای
 خدمات

  تلویزیون کابلیصنعت
  اجرایی ارتباط از راه دور صنایع
  صنایع مخابراتی دیگر

  کامپیوتری خدمات
  و تعمیر تجهیزات الکترونیکی حفاظت

4814 
4821 
4839 
7721 
7722 

 نامحسوسخدمات
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 با اعمال محدودیت در تعریف سازمان همکاری .های اقتصادی المللی رشته فعالیت بندی بین  طبقه)د
های مورد نیاز و امکان  برای کشورهای عضو در تهیه داده تسهیالتی ،اقتصادی کشورهای توسعه یافته

  Defining the Information and Communication (دشمقایسه هرچه بیشتر آنها فراهم 
Technologies Sector   .(است حذف قسمت آخر مربوط به خدمات اطالعاتی ،منظور از محدودیت. 

های اقتصادی ضمن مقبولیت بیشتر و  لی رشته فعالیتالمل بندی بین های نظام طبقه از آنجا که پایه
 های اجرایی نظیر جدول های ملی و طرح  پایه نظام آماری مانند حساب،کاربرد گسترده در ایران

 در خصوص ،های آماری مقاله قسمت پایه  بنابراین از معیار مذکور در،ندهست 1370 ستانده –داده 
 . استفاده شده استتفکیک بخش اطالعات و بخش غیراطالعات 
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  ستانده اطالعات–جدول داده   روش شناسی.4

ل ئ ابزار تحلیلی سودمندی در کنکاش علمی مسا، ستانده با گستره وسیع آماری– داده های جدول
 مزبور از های ای که نقصان دانش در مورد قابلیت جدول  اجتماعی و غیره بوده به گونه–اقتصادی 

های اقتصادی و تدوین دقیق   ضعف جدی در درک عمیق تحلیل،طالعات ستانده ا–جمله جدول داده 
 .گردد  ستانده محسوب می–شناسی جدول داده  های مورد نظر بر پایه روش استراتژی

 چهار ناحیه ،ها که اولی درونزا و دومی برونزا بوده از تعامل دو نوع حساب تولید و سایر حساب
شود و با تفکیک هریک از   ستانده فراهم می–جدول داده  در تدوین یک IV و I,  II ,IIIمختلف 
تفکیک بخش اطالعات و . یابد امنه آماری جدول مورد نظر بسط می د،ها به اجزای بیشتر حساب

 ستانده –بخش غیراطالعات و همچنین حساب نهادها و حساب دنیای خارج در یک جدول داده 
  ).6جدول ( دهند  ها را تشکیل می سایر حساباطالعات به ترتیب دو زیربخش از حساب تولید و 

ها به کیفیت کسب درآمد و چگونگی هزینه نمودن آن در هر حساب  مفهوم تعامل بین حساب
) غیراطالعاتی و اطالعاتی(مات  حساب تولید با فروش کاالها و خد،به عبارت دیگر. کند اشاره می

 درآمد کسب نموده ،  XI   و XN  ها معادل ابصورت واسطه و نهایی به دو حساب تولید و سایر حس به
ترتیب  بهکه با خرید کاالها و خدمات واسطه و یا استخدام عوامل تولید و واردات  )6سطر یک جدول (

ستون ( نماید هزینه می  X′I   و   X′Nهای   درآمد مزبور به صورت،ها از دو حساب تولید و سایر حساب
شامل چهار جزء با ارتباطات   (Iب تولید با حساب تولید در ناحیه بنابراین تعامل حسا). 6 یک جدول

 بخش غیراطالعات با ،)XNN(منطقی دو جانبه به صورت بخش غیراطالعات با بخش غیراطالعات 
 بخش اطالعات با بخش ، )XIN( بخش اطالعات با بخش غیراطالعات ،)XNI(بخش اطالعات 

ها با حساب   و تعامل سایر حسابIIها در ناحیه  ایر حساب تعامل حساب تولید با س،) )XII(اطالعات 
 ماتریس تقاضای نهایی و ،ای  به ترتیب تحت عناوین ماتریس مبادالت واسطهIIIتولید در ناحیه 

ها  ها با سایر حساب که تعامل سایر حساب حالی در. شوند ماتریس ارزش افزوده با واردات شناخته می
های نظیر سوبسیدها و یا  های بین نهادها به صورت ها و یا پرداخت  مفهوم دریافت،IVدر ناحیه 
 در نظام حسابداری ، فقدان آمارهای دقیقدلیلهم به  های انتقالی را تداعی نموده که آن پرداخت

 . شود  میگرفته ستانده نادیده –متعارف جدول داده 
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  ستانده اطالعات-ساختار جدول داده  .6جدول 
  حساب تولید.1 ها ب سایر حسا.2

 تولید

 
ارج

ی خ
دنیا

ب 
حسا

 

 
دها

 نها
اب

حس
 

    

 بخش مصرف کننده
 
 
 
 

بخش تولید کننده

XN 
 
 
 
XI 

EN 

 

(II ) 
 
EI 

CNK 
 
 
 
CIK 

XNN                      XNI 

 
(I) 

 
XIN                  XII 

 (N)بخش غیر اطالعات 

 
 
 

 (I)طالعات بخش ا

1.
ولید

ب ت
حسا

 
 

PI 
 
 
TM 

٠      

(IV) 

 
       ٠    

٠ 
 
 
٠ 

WN                 WI 

(III) 

 
MN               MI 

 حساب عوامل تولیدی
 
 

 حساب دنیای خارج

2 .
سایر

 
 

اب
حس

 ها 

    TE  TCK X′N                  X′Iهزینه 
 .طراحی شده است)  1380(و علی اصغر بانوئی ) 1378(صغر بانوئی مقاالت علی اهای ولجدول فوق برمبنای جد :خذĤم

N : بخش غیراطالعاتاندیس ،  I : بخش اطالعاتاندیس   ،:K نهادهای مختلفاندیس ،  XNN : ماتریس مبادالت 
    غیراطالعاتهای  واسطه بین بخش

X′
N  : بخش غیراطالعاتهزینه ،    : X′

I بخش اطالعاتهزینه ،:XNI های غیراطالعات  بادالت واسطه بخش مماتریس
 با بخش اطالعات

:XIN های اطالعات با بخش غیراطالعات  مبادالت واسطه بخشماتریس ،XII : ماتریس مبادالت واسطه بین 
  اطالعاتهای بخش

:CNK توسط نهادهایغیراطالعاتهای   نهایی کاالها و خدمات بخشمصرف ، :CIK نهایی کاالها و خدمات مصرف 
 ی اطالعات توسط نهادهاها بخش

:EN کاالها و خدمات بخش غیراطالعاتصادرات ، :EI کاالها و خدمات بخش اطالعاتصادرات ، :WN بخش پرداخت 
 کاالها و خدمات واردات MN:،  بخش اطالعات به عوامل تولیدیپرداخت WI: ،غیراطالعات به عوامل تولیدی

  بخش اطالعاتتو خدماواردات کاال : MI  ،بخش غیراطالعات
:TCK مصارف نهایی نهادهاکل  ، :TE  صادراتکل  ،:TM وارداتکل ، :XN بخش غیراطالعاتتولید ، :XI بخش تولید 

 .جمع درآمد عوامل تولید : PI ،اطالعات
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 ستانده – ترکیب نواحی چهارگانه نامبرده دو سطر و دو ستون جدول داده ،طبق مطالب فوق
 بیانگر فروش کاالها و خدمات اطالعاتی و II و Iفهوم ترکیب نواحی م. دهد اطالعات را تشکیل می

 تولیدکنندگان و یا ،منظور از خریداران. باشد غیراطالعاتی به خریداران برحسب نیاز آنها می
). سطر یک(باشد  نها به ترتیب مصارف واسطه و یا مصارف نهایی میآ که نیاز استکنندگان  مصرف

 چگونگی توزیع جمع درآمد عوامل تولید و کل واردات به ترتیب IV و IIIهمچنین ترکیب نواحی 
یند تولید را نشان آها در فر یک از بخش ها و همچنین میزان واردات هر میان عوامل تولید بخش

 ).سطر دو(دهد  می
 ستانده اطالعات تراز سطر و ستون متناظر –بایست در جدول داده  می ، قواعد حسابداریبراساس

به صورت ) III و Iنواحی ( در ستون یک ،بدین ترتیب درآمدهای حاصله در سطر یک. اشدحاکم ب
های صرف شده بر   هزینه،منظور از هزینه واسطه. دگردن هزینه واسطه و یا ارزش افزوده هزینه می

ش که ارز  در حالی،ها بوده یند تولید بخشآای اطالعاتی یا غیراطالعاتی در فر کاالها و خدمات واسطه
 ،در نهایت. دهد های واردات را نشان می های پرداختی به عوامل تولید با هزینه  تفاضل هزینه،افزوده

درآمدهای عوامل تولید و درآمدهای دنیای خارج با خرید کاالها و خدمات نهایی از سوی خریداران 
 ) ) .IV و IIنواحی ( ستون دوم ( د شو داخلی یا خارجی هزینه می

 –بری و همچنین درآمدزایی در جدول داده  بری و غیراطالعات به اطالعاتبه منظور محاس
های غیراطالعات و   رابطه بنیادی تراز تولیدی بخش6 الزم است که بر مبنای جدول ،ستانده

 : اطالعات به صورت ذیل بیان گردد 
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رابطه بین تولید هر بخش با انواع مصرف از کاالهای آن بخش به صورت واسطه  ،منظور از تراز تولید
در رابطه فوق بردار ستونی. استیا نهایی 
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 تولید اقتصاد از دیدگاه معکوس لئونتیف در محاسبه ضریب فزاینده تولید و شناخت ساختار
 محاسبه آثار افزایش یک ،منظور از ضریب فزاینده تولید. بری کاربرد دارد بری و غیراطالعات اطالعات

 صادرات و ،یرهای کالن سیاستگزاری مانند مصرفمتغ(مشخص افزایش اقالم تزریقی  واحد
به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید بخش ) های غیراطالعات و اطالعات گذاری بخش سرمایه

 سنجش ،بری بری در مقایسه با غیراطالعات اطالعات. باشد ها در اقتصاد می مذکور و سایر بخش
 .نماید های غیراطالعات را بیان می  بخشمیزان مصرف واسطه کاالها و خدمات اطالعات از سوی

یند تولید خود به طور مستقیم و غیرمستقیم چه میزان از آهای غیراطالعات در فر  بخش، دیگربیان به
ضرایب فنی در رابطه . کنند های اطالعاتی به عنوان واسطه استفاده می کاالها و خدمات بخش

واسطه به ازای یک واحد تولید بخش مشخص را کاربرد مستقیم کاالها و خدمات  ،معکوس لئونتیف
دهد که در ازای یک واحد تولید بخش    نشان میaINعنوان نمونه ضریب فنی ه ب. کنند بیان می

 . استالزمغیراطالعات چه میزان کاالها و خدمات واسطه بخش اطالعات 
 را به صورت ها  مفهوم شدت وابستگی متقابل بخش، ستانده–های جدول داده  تعامل بین بخش

مین مواد أها در ت ثر نقش هر بخش بر سایر بخشؤ قدرت م،شدت وابستگی. نماید ضمنی بیان می
ها را   سایر بخش، به طوری که فقدان بخش مزبور،دکن واسطه و به تبع در درآمدزایی آنها را بیان می

به همراه نقش ) ثر مستقیما( هر بخش از تولید ناخالص ملی  سهم،بنابراین. با بحران مالی مواجه سازد
مبرده را در اقتصاد ملی بازگو  اهمیت نقش نا،)اثر غیرمستقیم(ها  ثر آن در درآمدزایی سایر بخشؤم

 . نماید می
 ،گردد که این اقدام   حذف میاطالعاتبخش  ،گیری اهمیت اقتصادی اطالعات به منظور اندازه

 1:است فروض زیر  رعایتمستلزم
 . گرددمین أ از محل واردات ت(aIN.XN) یا و (XIN)طالعات از بخش اطالعات غیرا بخش خریدهای .1
به تقاضای نهایی  وباشد ای به بخش اطالعات جنبه مازاد داشته   و خدمات واسطهکاالها فروش .2

                                                 
رجوع برحسب ارزش افزوده برای اطالع بیشتر در مورد فروض و شیوه محاسبه اهمیت نقش یک بخش . 1

 .)1376(عباس ولدخانی : شود به
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 . شود افزوده 
)( بخش اطالعات غیرمستقیم حذف های محاسبه اثر،اعمال فروض فوق NX∆ صورت ذیل را به 

  .                              کند پذیر می امکان

[ ] 







−







 −
=








+∆

∆ −

III

INI

IN

NN

IIK

N

Xa
Xa

a
a

EC
X

).١(
.

١
٠١ ١

) 3(                                                
 

 ، با توجه به نسبت ارزش افزوده به ستانده در هر بخش،)3(پس از محاسبات مربوط به رابطه 
اثر با افزودن  بهدر پایان  .گردد  ارزش افزوده تبدیل میتغییرات درمیزان تغییرات در ستانده به 

 حذف  اثر کل، حذف بخش اطالعات اثر غیرمستقیمبه  (XI)  اطالعات بخشمستقیم تولید خود 
                                 :از عبارت است د کهشو پذیر می بخش اطالعات بر ساختار اقتصاد امکان

                                                         IN XXX   کل اثر∆=∆+
      

 های آماری  پایه. 5

های اقتصادی  آمارهای دقیق و یا مبهم از موضوعات مهمی هستند که قوت و یا ضعف علمی تحلیل
ا در مورد بخش اطالعات نیز آماره. موضوعات پژوهشی از جمله بخش اطالعات به آنها بستگی دارد 

 ستانده در تحلیل موضوعات اقتصادی مورد –از شناسایی کاالها و خدمات اطالعاتی و جدول داده 
 .پذیرد ثیر میأنظر ت

ترین  در شناسایی کاالها و خدمات واجد ویژگی اطالعاتی معیارهای زیادی وجود دارد که معروف
  )ISIC( های اقتصادی  رشته فعالیتالمللی  بندی بین  نظام طبقه،تر نها از نظر قابلیت کاربرد گستردهآ

 که پردازش اطالعات و ارتباطات  کاالهایی اطالعاتی هستند،ISICاز دیدگاه ویرایش سوم  .است
و یا (های فیزیکی   ثبت پدیده،گیری  اندازه،و قابلیت پردازش الکترونیکی در اکتشاف) انتقال یا نمایش(

که صرف توانمندی در   در حالی،ا محسوب گرددهای آنه از ویژگی) برای کنترل پردازش فیزیکی
جدول ( پردازش الکترونیکی اطالعات و ارتباطات مشخصه خدمات اطالعاتی در نظر گرفته شده است

  به عنوان آخرین جدول آماری  ایران  براساس ویرایش 1370 ستانده –پایه تدوین جدول داده  ). 7
بنابراین هرگونه شناسایی بخش اطالعات . اشدب  میISIC و متفاوت با ویرایش سوم ISICدوم 
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 با کاربرد ،برای غلبه بر این مشکل.  مبتنی بر خطای آماری خواهد بود6براساس ستون دوم جدول 
 و به تبع در شناسایی بخش اطالعات ISICتوان پل ارتباطی بین دو نوع ویرایش  جدول تطبیقی می

  ). 7 ستون سوم جدول( پدید آورد 
 کدهای چهار رقمی راهنمای خوبی در شناسایی کاالها و خدمات ،6ن سوم جدول بر طبق ستو

طوری که با نگاهی به جزئیات کدهای مزبور در ه  ب،ندهست 1370 ستانده –اطالعات در جدول داده 
 ISICتوان به صحت و یا خطایی در مشخصه اطالعاتی کدهای مزبور متناسب با تعریف   می،8جدول 
منظور از . گردند محسوب می)  با تقریبو بعضاً( بقیه کدها اطالعاتی ،9519ن غیر از کد بنابرای .پی برد

 .باشد  می3825تقریب وجود کاالها و خدمات غیراطالعاتی در بین برخی کدها نظیر 
ایران از عوامل مهم در عدم لحاظ سطر و ستون مستقلی برای آن  نقش ناچیز اطالعات در اقتصاد

 به طوری که  صرف وجود کدهای چهار رقمی در ساختار ،گردد تانده محسوب می س–در جدول داده 
 ،دهش مالک اطالعاتی بودن آن بخش محسوب ،1370 ستانده –های جدول داده  هریک از بخش

سفانه فقدان أمت. اطالعاتی نیز باشدهرچند که ممکن است بخش مزبور واجد کاالها و خدمات غیر
ای جز استفاده از این معیار و حتی جدول  ی برای تصفیه آمارها چاره ابزارنبودآمارهای خالص و 

سایر محصوالت . 1بنابراین پنج بخش . گذارد  بهنگام را باقی نمیهای  نسبت به جدول1370قدیمی 
 ،)بار و مسافر(و هوایی ) مسافر(ای   خدمات حمل و نقل جاده.3 ، خدمات کسب و کار.2 ،صنعتی

 فرهنگی و ورزشی نماینده بخش اطالعات محسوب گردیده و ، خدمات هنری.5 ،خدمات ارتباطات. 4
 بخش 16ه با استقرار در کنار ک گیرد شکل می) 17بخش ( بخش اطالعات ،با تجمیع آنها

 : بخش غیر اطالعاتی عبارتند از16. دشو  ستانده اطالعات فراهم می– جدول داده ،اطالعاتیغیر
 ، چاپ و انتشار، مقوا، صنایع کاغذ.4 ، آشامیدنی و دخانیات، غذایی صنایع.3 ، معادن.2 ،کشاورزی. 1
 ، صنایع نساجی.7 ،سنگ غالز صنایع محصوالت کانی غیر فلزی بجز نفت و .6 ، صنایع چوب.5

 ،آالت  سایر صنایع ماشین.10 ، صنایع تولید فلزات اساسی.9 ، صنایع شیمیایی.8  ،پوشاک و چرم
 ، حمل و نقل و انبارداری.14 ، عمده فروشی و خرده فروشی.13 ،اختمان س.12 ، آب و برق و گاز.11
 .خدمات. 16امالک و مستغالت  ،بیمه ، خدمات مالی.15
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بندی  ش اطالعات در نظام طبقهبندی کاالها و خدمات بخ  طبقه.7جدول 

 های اقتصادی فعالیتالمللی رشته  بین

ویرایش سوم  ها  فعالیترشته
ISIC* 

 ویرایش دوم
ISIC** 

 :کاالها 
  آالت اداری، حسابداری و محاسبه گرماشین
  و کابل عایق شدهسیم

  الکترونیکییهای الکترونیکی و دیگر اجزا  و تیوبها سوپاپ
 رادیویی، تلویزیونی و ماشین آالت مربوط به خط های فرستنده

 تلگرافتلفن و 
  ضبط صدا یا تصویر و یا، رادیویی، تلویزیونیهای گیرنده
 آالت باز تولیدی و کاالهای متناظر شینما
گیری بررسی، آزمون،   و ماشین آالت مربوط به اندازهلوازم

  بجز تجهیزات پردازش صنعتیاهدافناوبری و سایر 
  کنترل پردازش صنعتتجهیزات

 
3000 
3130 

3210 
3220 
 

3230 
 

3312 
 

3313 

 

3852-3825 
3839 
3832 
3832 
 

3832 
 

3851-3832 
 

3851 

  :خدمات
 ها  تجهیزات و نمایشگاه، فروشی ماشین آالتعمده

 )ها بجز کامپیوتر( اداری و تجهیزات های ماشین اجاره
 مخابرات
  مرتبطهای فعالیت و کامپیوتر

 
5150 
7123 
6420 
72 

 
6100 
8330 

9413-7200-7132 
9519-3825-8323 

Defining the Information and Communication Technologies Sector, http://wtrategis :   مĤخذ  

Ic.gc.ca/epic/internet – tic. Nsf/ vw…./ it ٠۵٠٩٧ e. htm. 
هاي اقتصادي  المللي كليه رشته فعاليت بندي استاندارد بين  طبقه،)١٣٧١(اداره آمار سازمان ملل متحد  **

 . گروه محققان و مترجمان، مركز آمار ايران،)ويرايش سوم(
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 ویرایش دوم   مرتبط با  کدهای چهار رقمیدهنده  تشکیلیا فهرست اجز.8جدول 
ISIC در ایران  

 عنوان کد عنوان کد
  قپان، ترازو، با سکولتولید و تعمیر 3825

  ماشین حساب ، کامپیوتر تولید و تعمیرکامپیوتر،
  منگنه یا پانچ ماشینتولید و تعمیر
 های اداری و محاسباتی  ماشینتولید و تعمیر 

 : تلویزیون-  دیورا 9413
  رله رادیو و تلویزیون های ایستگاه

 های رادیو و تلویزیون کننده  تقویت-
  تولید صدای جمهوری اسالمی ایران -
  سیمای جمهوری اسالمی ایران 2 شبکه -
  ایران صدا و سیمای جمهوری اسالمی - 
  فرستنده رادیو و تلویزیون-

  تراش،سازی  عدسی،م و آپارات پخش فیلپروژکتورتولید  3852
 های بصری عدسی
 سازی طبی و  عینک، عکاس و فیلمبرداریدوربینتولید 

 معمولی
  بصری علمی و طبیوسایل ، و تلسکوپمیکروسکوپتولید 

 

  تلگراف و تلکس- خانه تلگراف-تلکس 7200
 

  پستی  مناطق-  پستیدفاتر
  سهامی مخابرات ایران شرکت
رکت ملی نفت  ش مخابرات- مخابرات ایرانشرکت
 ایران

 - تلفنمرکز - تلفنکیوسک - بی سیمفرستنده
 مرکز -  تلفن خودکار مرکز- تلفن بین شهریمرکز

 تلفن راه  مرکز-تلفن خودکار راه دور و بین المللی
  ماکروویو مرکز-دور

 : دادن ماشین آالت و تجهیزاتکرایه 8830
 و کشاورزی و صنعتی –های سنگین   اجاره ماشین-

 ان ساختم
  و دفتر کرایه جرثقیلجرثقیل بار -
 کرایه دستگاه بستنی ، کرایه جرثقیل، کرایه تاور کراین-

 سازی 
امپیوتر ک ماشین های ، کرایه ماشین آالت دفتری و اداری-

 و محاسباتی
 

 : خدمات تعمیر طبقه بندی شده در جای دیگرسایر 9519
 عینک ، فندک، موسیقی آالت، بازیاسبابتعمیر 
 چینی ، و عصاچتر ، خودنویس،فالسک رتعمی

 بندزنی 
  لوازم ماهیگیری تعمیر

 

  کارگاه توان بخشی مرکز 3851
  پر کردن دندانمواد
  تولید-گیری زمان  گیری دقیق بجز اندازه  اندازه وسایلسایر

 تولید – توزین دقیق علمی وسایل
  و تعمیرویلچر

 ساخت سیم و کابل عایق بندی شده 3839

 : کمکی حمل و نقل هواییدماتخ 7132
  ایستگاه هدایت هواپیما-
 های رادار  ایستگاه-
  برج کنترل پرواز-
  سازمان هواپیمایی کشوری-
  فرودگاه -

  هواپیماکرایه

  

    .اطالعات جدول فوق به کمک کارشناسان مرکز آمار ایران استخراج شده است: خذأم
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 تحلیل نتایج. 6

. ده استش مشخص 9بری در جدول  بری و غیراطالعات ی کردن اطالعاتت مربوط به عملیاتمحاسبا
های  ارقام خانه. ها غیراطالعاتی هستند  بخش اطالعاتی و سایر بخش،17در جدول مزبور بخش 

ها را با توجه به نوع تعامل در  بری مستقیم و غیر مستقیم بخش بری یا غیراطالعات جدول اطالعات
بری  و یا غیراطالعاتبری  ت و جمع ارقام هر ستون نیز میزان کل اطالعادده می نشان ،هر خانه معین

بری   نتایج اطالعات، مربوط به بخش اطالعات17 ستون. کند مستقیم و غیرمستقیم را تعیین می
 بخش اطالعات ،دهد که در ازای یک واحد افزایش در اقالم تزریقی های غیراطالعات نشان می بخش

 آرایش ۀنحو . واحد در ساختار تولید اقتصاد ایران اثربخشی دارد34/1رمستقیم به صورت مستقیم و غی
های غیراطالعات بیانگر آن است که دو بخش صنایع تولید فلزات اساسی  مقدار نامبرده در میان بخش

 واحد را کسب 0585/0 و 0741/0بری به ترتیب معادل  ع شیمیایی بیشترین مقدار اطالعاتو صنای
 واحد نصیب بخش صنایع چوب و 0014/0که کمترین مقدار اطالعات بری به میزان  حالی  در،نموده

 .شود محصوالت چوبی می
 نشان 17ی بخش اطالعات در سطر بر  نتایج محاسبه غیراطالعات،مذکورعالوه بر مطالب 

  واحد و کمترین آن1183/0دهد که حداکثر میزان غیراطالعات بری از بخش خدمات به میزان  می
بندی مربوط به اطالعات بری و  بنابراین جمع. دشو  واحد در بخش استخراج معادن محقق می012/0

 :دهد که  بری نشان می غیراطالعات
 تقویت روابط اقتصادی دو بخش صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی با بخش .1

صاد ایران بوده که مشابه استراتژی بری در ساختار اقت ترین ابزار سیاست تشدید اطالعات اطالعات مهم
 . باشد بری کوران راتنه در اقتصاد استرالیا می تسریع اطالعات

عات معطوف به بخش خدمات بوده  شدت وابستگی بخش اطال،بری  از نظر غیراطالعات.2
 ثیرگذاری جدی بر ایفای نقش اطالعات بر ساختار اقتصاد ایرانأای که بخش خدمات قادر به ت گونه به
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 .باشد مین اطالعات میأدر ت

در .  درج گردیده است10های جدول داده ستانده اطالعات در جدول  محاسبات درآمدزایی بخش
ثیر غیرمستقیم فقدان یک بخش در درآمدزایی سایر أ ت،جدول نامبرده ارقام مربوط به یک سطر

ثیر أ اما ت، شده استغیرمستقیم در جدول بیان شود که جمع آنها به صورت اثر ها دیده می بخش
تر با عنوان اثر  های قطری جدول و به صورت دقیق مستقیم هر بخش برابر با ارزش افزوده در خانه

. شود جمع اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم به صورت اثر کل نشان داده می. ده استشمستقیم مشخص 
مد در ساختار اقتصاد رخ   میلیون ریال کاهش درآ5/9818782طوری که در فقدان بخش اطالعات ه ب

تر در  و به عبارت دقیق ) 9/7598041(غیرمستقیم   که عمده کاهش مزبور به صورت کلی اثر،داده
همچنین با نگاهی به سایر ). 10 جدول 17سطر (آید  پدید می )1/6523673( خدمات بخش
 افت درآمد در  بیشترین مقدار،توان دریافت که در فقدان بخش خدمات های غیراطالعاتی می بخش

بنابراین نتایج ). 10 جدول 16ستون ( دهد   میلیون ریال روی می8/293550بخش اطالعات معادل 
 :دهد که  محاسبات درآمدزایی نشان می

 و هر گونه نماید میایفا  بخش اطالعات نقش جدی ،ها ثیر آن بر سایر بخشأاز نظر درآمدزایی و ت. 1
ویژه ه ای در ابعاد اقتصاد ایران و ب  خسارات گسترده،ها سایر بخشای آن با  در مبادالت واسطه مشکل

 .دهد در بخش خدمات رخ می
طوری که ه  ب،های اطالعات و خدمات دیده شده  وابستگی متقابلی بین بخش، از نظر درآمدزایی.2

ویت درآمدزایی بخش خدمات صورت هرگونه بهبودی در نقش درآمدزای بخش اطالعات با تق
 .و بالعکسگیرد  می

های پیشرفته و  توان گفت بخش اطالعات با برخورداری از فناوری کارتر می.پ.بنابراین مانند آنا
 که داردبستگی شدیدی به بخش خدمات وا ،تر بر ساختار درآمد اقتصاد ایران ثیرات عمیقأت

 .است خدماتی بودن این بخش از اقتصاد ۀدهند نشان
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 هاگيري و پيشنهاد  نتيجه.۷

 ستانده اطالعات -زایی در جدول داده  بری و درآمد ی تحلیل موضوعات اقتصادی اطالعاتایج کمنت
دهند که دو بخش صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع  به صورت محتاطانه و تقریبی نشان می

 نتایج مطالعه کوران راتنه در تسریع کیدی برأبری بیشتری برخوردار بوده که ت شیمیایی از اطالعات
 اثربخشی ،همچنین نقش مهم درآمدزایی بخش اطالعات. باشد شدت اطالعات اقتصاد استرالیا می

 از هر دو جنبه تقریباً ،در عین حال. دهد  ساختار اقتصاد ایران نشان میگسترده آن را بر
بستگی شدیدی بین بخش اطالعات و بخش خدمات مشاهده شده وا ،بری و درآمدزایی غیراطالعات

بنابراین بخش خدمات از هر دو جنبه . نماید کارتر را بیان می. پ. تقریبی با نتایج مطالعه آناکه تشابه
 ،مین کاالها و خدمات غیراطالعاتی در فرآیند تولید اطالعات و تقویت بنیه درآمدی بخش اطالعاتأت

دو بخش  بری طوری که هرگونه استراتژی که بخواهد شدت اطالعاته ب ،نقش انکارناپذیری ایفا نموده
زای اطالعات را در اقتصاد ایران  میایی و همچنین نقش درآمدصنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شی

اما اینکه .  بدون لحاظ توسعه مستقیم بخش خدمات امکان پذیر نخواهد بود،ثر تشدید نمایدؤبه طور م
وضوعی است که در این  م،های بخش خدمات را باید توسعه داد یک از زیربخش به طور دقیق کدام

 .باشد مقاله درنظر گرفته نشده و نیاز به پژوهش دیگری می
های موجود در شناسایی آماری بخش اطالعات  چالش  از،مفهوم اصطالح محتاطانه در نتایج فوق

رود مقاله حاضر بتواند بستر الزم در بهبود آماری بخش اطالعات را  ت گرفته که انتظار میأایران نش
 بررسی بخش اطالعات در اقتصاد ایران نقش  در این مقاله فقط ،مذکور رغم مشکالت  به.مایدفراهم ن

توان در مطالعات آتی  تحلیل آثار و تبعات ابعاد اجتماعی اطالعات نظیر توزیع درآمد را می. شده است
 . دکربررسی 
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