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 مقدمه-1
مداه  18هدر  ایرایاندهبا نرخ نمایی گسدترش یافتده و قددرت پدردازش  فناوریقدرت از زمان پیدایش ریزتراشه،  
بده  توانمیراه جدیدی را برای ارتقای زندگی بشر گشوده است که در این میان  فناوری تقریباً دو برابر شده است.

ت و چندد گانده ای دارد  همراه، اینترنت و ارتباطات ماهواره ای اشاره کرد که کاربردهای متفاو هایتلفنپیدایش 
تجاری، کشورها و مردم  هایشرکتاز تلویزیون های دیجیتال گرفته تا سیستم موقعیت یاب جهانی. ارتباط میان 

دستخشدوش تحدول شدده اسدت کده از  الیدنآن هدایپیامایمیل و  هایسیستمبا  کامالًهرگز مانند قبل نیست بلکه 
( تحددت تددابیر بسددیاری از ICTاطالعددات و ارتباطددات ) ندداوریف. شددودمیطریددق آن پاسددی هددای فددوری مبادلدده 

 اقتصادی و اجتماعی قرار گر فته است. 1هنجارهای
ها  فناوریهای جدید تغییر خواهند داد، و  فناوریهای تجاری شیوه کاری خود را با هدف استفاده بهینه از  شرکت

 طوربدهاطالعات و ارتباطدات،  فناوریشد.  مستمر موجب بهبود کسب و کار و کیفیت زندگی مردم خواهد طوربه
وری و رشدد  های جدید را بوجود آورده و به طرز چشمگیری بهره و شرکت هافعالیتمستقیم یا غیر مستقیم، رشته 

 حسابداری و معامله های مختلف را کاهش داده است. 2هایهزینهاقتصادی را بهبود و 
تقریبدا در هدر  فنداوریجنوبی بخش مهمی از اقتصاد ملی است. اطالعات و ارتباطات در آفریقای  فناوریبخش 

سطح کوچک از اقتصاد نقش دارد، از مخابرات گرفته تدا افدزایش بهدره وری در تولیدد بدا اسدتفاده ازربدات هدا و 
اطالعات و ارتباطات در اقتصاد آفریقدای  فناوریکارآمد. با وجود اهمیت بخش  ایرایانه افزارنرمسخت افزار و 

 هدایفعالیت رشدته تمدامی المللدیبین اسدتاندارد بنددیطبقه بی و جهدان، ایدن رشدته فعالیدت بده وضدوح درجندو
چند گانده در سراسدر اقتصداد، از  هایفعالیتاین بخش جزئی از رشته  تعریف نشده است. اما (ISIC) اقتصادی

 جمله تولید، خدمات کسب و کار و مخابرات است. 
اطالعدات و ارتباطدات در اقتصداد الزم اسدت حسداب اقمداری تهیده شدود. بدرای  ریفنداوبخش  گیریاندازهبرای 
نشدان داده نشدده اسدت، سیسدتم  هاحسدابپدیدده هدای اقتصدادی کده بده وضدوح در مجموعده اصدلی  گیریاندازه

ی هاحسابی اقماری ادامه سیستم هاحساب .کندمیی اقماری را توصیه هاحسابتهیه  1223ی ملی هاحساب
بیشدتر ارزیدابی  پدذیریانعطافی ملدی، اجدزای چدارچوب ملدی را بدا هاحسدابست که نسبت به چارچوب ملی ا
 هدایفعالیتاطالعات و ارتباطات در رشدته  فناوری. از مزایای حساب اقماری تفکیک عرضه و تقاضای کندمی

ژه و مربدوط بده و محصوالت و خددمات و ید هافعالیتکدام رشته  شودمیمختلف است. در این حساب مشخص 
اطالعات و  فناوری، محصوالت و خدمات، مرتبط با هافعالیتاطالعات و ارتباطات است و کدام رشته  فناوری

 ارتباطات نیست.
تجمعدی پدولی را بدا  یهدادادهاطالعات و ارتباطات آن است کده  فناوریحساب اقماری  هایویژگییکی دیگر از 

اطالعدات و  فنداوریبدرای حسداب اقمداری  بندیطبقهچه هیچ چارچوب و . اگرکندمیغیر پولی ترکیب  یهاداده
( دستورالعملی که حداوی یدک مددل OECDاقتصادی ) هایهمکاریتوسعه و سازمانارتباطات توصیه نشده اما 

 ، پیشنهاد کرده است.باشدمیاطالعات  3مفهومی برای اقتصاد
                                                           

 (DSTI/ICCP/IIS(2005)3)-گیری جامعه اطالعاتی اندازهراهنمای  -سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 1
 

 (DSTI/ICCP/IIS(2005)3)-گیری جامعه اطالعاتی راهنمای اندازه -سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 2
 

 (DSTI/ICCP/IIS(2005)3)-راهنمای اندازه گیری جامعه اطالعاتی -سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 3
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 اهداف این سند:
 اطالعددات و ارتباطددات، و ارائدده  فندداوریی اقمدداری هاحسددابجموعدده موجددود در م المللددیبینبررسددی تجددارب • 

 برای آفریقای جنوبی  المللیبینتوصیه هایی بر اسا  این تجارب 
اطالعدات و ارتباطدات و ایجداد  فنداوریمدورد اسدتفاده در بخدش  المللیبینی توصیه شده هابندیطبقهبررسی • 

ی هاحسداببا جداول عرضه و مصرف آفریقای جنوبی که مطابق با  ی مورد استفادههابندیطبقهارتباط بین این 
 تولید شده است. 1223ملی 
 ندوی پیشاطالعدات و ارتباطدات بده عندوان اولدین  فنداوریجدداول پیشدنهادی در زمینده  ندوی پیشبررسدی • 

 اطالعات و ارتباطات آفریقای جنوبی و فناوریآزمایشی حساب اقماری 
آزمایشدی حسداب  ندوی پیشمورد نیاز و خالء های اطالعاتی موجود به هنگدام تددوین  بررسی منابع اطالعاتی• 

 اطالعات و ارتباطات آفریقای جنوبی. فناوریاقماری 

اطالعههات و  فنههاوریالمللههی در تهیههه  اههار ا مههاری  هههای بههین تجربههه -2
 ارتباطات 

 فناوری 3مجوز و اجاره محصوالت   است وه یک دارایی نامحسورایانافزار  با در نظر گرفتن این واقعیت که نرم
اطالعدات و ارتباطدات کدار آسدانی نیسدت.  فنداوریارزیدابی معدامالت در  کندمیاطالعات و ارتباطات را صادر 

 ندوی پیشبرای تدوین دستورالعمل ها و توصیه هدایی بدرای تهیده  المللیبینبنابراین بررسی و استفاده از تجربه 
اهمیدت اسدت. بدر اسدا   حدائزاطالعدات و ارتباطدات بدرای آفریقدای جندوبی  اوریفنحساب اقماری آزمایشی 

اطالعات و ارتباطات را رسماً  فناوریاطالعات اداره آمار استرالیا تنها دو کشوراسترالیا و شیلی حساب اقماری 
ا تولید کدرده اطالعات و ارتباطات خود را براسا  تجارب استرالی فناوریمنتشر کرده اند. شیلی حساب اقماری 

اطالعات و ارتباطات مورد بررسی قرار  فناوریاست. در این فصل تجارب هر دو کشور در تولید حساب اقماری 
 .گیردمی

اندد. در برخدی  کرده اوریجمعاطالعات و ارتباطات را  فناوریکشورهای دیگر از جمله فرانسه، کانادا و هند آمار 
شده است. اما این کشورها، با وجود داشتن اطالعات فدراوان  اوریجمع موارد در کشورفرانسه آمار تفصیلی تری

اطالعات و ارتباطات خود را تولیدد نکدرده  فناوریاطالعات و ارتباطات، هنوز حساب اقماری  فناوریدر زمینه 
ار ی ملدی کدهاحسداببه دلیل نیاز شدید به داده و ضرورت تطابق بدا چدارچوب  عمدتاًاند. تولید حساب اقماری 

، هددادادهی اقمدداری، بسددیار مفیددد اسددت. ایددن هاحسددابتولیددد شددده از  یهددادادهنسددبتاً سددختی اسددت. در ضددمن 
که به اقتصاد ملدی کمدک  نمایدمیاطالعات و ارتباطات را فراهم  فناوریاز اطالعات غنی در بخش  ایمجموعه
 .کندمیشایانی 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریمدرتبط بدا  هدایفعالیتبده از نظر اداره آمار استرالیا فهرست زیر نتایج مربدوط 
 شوند: اطالعات و ارتباطات منظور فناوریاقماری  5در حساب تواندمیاست که 

                                                           
 حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات -سترالیااداره آمار ا 3
 حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات -اداره آمار استرالیا 5
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 اطالعات و ارتباطات به قیمت پایه و سهم تولید ناخالص داخلی فناوریبرآورد ارزش افزوده • 
اطالعدات و ارتباطدات حاصدل از فعالیدت  فنداوریمهدم  هایفعالیتبرآورد های ارزش افزوده رشته • 

 اطالعات فناوری
از  هدافعالیتاطالعات و ارتباطات مربوط به استفاده خدا  رشدته  فناوریبرآوردهای ارزش افزوده • 

 اطالعات و ارتباطات فناوری
 اطالعات و ارتباطات فناوریتولید داخلی محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریواردات محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات در دوره جاری  فناوریاستفاده از محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریکل مصرف خانوار و دولت از • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریبر روی محصوالت  ایسرمایه هایهزینه• 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریصادرات محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری هالیتفعاجبران خدمات کارکنان در رشته • 
اطالعددات و  فندداوری هددایفعالیتمددازاد نددا خددالص عملیدداتی و درآمددد مخددتلط ناخددالص در رشددته • 

 ارتباطات 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری هایشرکتتعداد • 
 اطالعات و ارتباطات و فناوریاندازه شرکت • 
 ارتباطات.اطالعات و  فناوری هایفعالیتاشتغال در رشته • 

اطالعدات  فنداوریاطالعات و ارتباطات شامل خروجی های فوق الذکر است که بخش  فناوریحساب اقماری 
و  گذاریسدرمایه. حساب اقمداری در تددوین سیاسدت، تحقیدق، دهدمیو ارتباطات در آفریقای جنوبی را نشان 

اطالعدات و ارتباطدات  را  فنداوریری اطالعات و ارتباطات تابیر گذار است. نباید حساب اقما فناوریتوسعه 
اطالعات و ارتباطات موجدود در نظدر گرفدت. بلکده  فناوری یهادادهبه عنوان یک مجموعه خالصه ای  از تمام 

اطالعات و ارتباطات است که نقش و سهم  فناوریمشاهده شده در زمینه   یهادادهاز  ایمجموعهاین حساب  
ی ملدی مشداهده شدده اسدت نشدان هاحسدابا همانگونه که در چارچوب اطالعات و ارتباطات ر فناوریبخش 

 .دهدمیاطالعات و ارتباطات را تشکیل  فناوری. بدین ترتیب،این حساب بخشی از یک سیستم آمار دهدمی

 استرالیا -1-2
 2002-2003هدای مرجدع  بدرای سدال 2003اطالعدات و ارتباطدات اسدترالیا در سدال  فنداوریحساب اقماری 

 1288 -1222اطالعدات و ارتباطدات بدرای سدال مرجدع  فناوریشده است. پیش از آن حساب اقماری  منتشر
اطالعددات و ارتباطددات، بدده خصددو  بددا توجدده بدده عدددم وجددود  فندداوریمحصددوالت  گیریاندددازهمنتشددر شددد. 
ه است. از نظر ملی شدأقابل ت گیریاندازهمفهومی و  هایچالش، باعث المللیبینپذیرفته شده  3های دستورالعمل
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اطالعات و ارتباطات باید به عنوان یدک حسداب اقمداری آزمایشدی  فناوریاداره آ مار استرالیا، حساب اقماری 
 در نظر گرفته شود، چون این حساب بر تعدادی از فرضیات و تخمین استوار است.

ار اسدترالیا و آنهده کده بده اطالعات و ارتباطات استرالیا، توسدط اداره آمد فناوریمیزان جزییات حساب اقماری 
اطالعدات و  فنداوری. حسداب اقمداری گرددمی، تعیین شودمیاطالعات در نظر گرفته  فناوریعنوان محصوالت 

، بندابراین کنددمیاطالعدات و ارتباطدات را توصدیف  فناوریارتباطات به خوبی عرضه و مصرف این محصوالت 
 است.7ملمو ارزش مستقیمی که این محصوالت در اقتصاد دارند 

به عنوان  1223های ملی  اطالعات و ارتباطات خود از نظام حساب فناوریاسترالیا برای تولید حساب اقماری 
. شدودمیاز طریدق جدداول عرضده و مصدرف فدراهم  هدادادهمبنایی برای چارچوب استفاده کرده است. چدارچوب 

، آن محصدوالت در چدارچوب شوندمیعریف اطالعات ت فناوریزمانی که محصوالت مرتبط به عنوان محصوالت 
اولیه برای تولید در هر رشته فعالیت است و موارد زیر  یهاداده. جدول کامل مصرف شامل گیرندمیقرار  هاداده

 :8گیردمیرا در بر
 جبران خدمات کارکنان • 
 مازاد عملیاتی ناخالص • 
 درآمد مختلط ناخالص و• 
 مالیات ها. سایر یارانه ها از شودمیکسر • 

 :2شودمینتایج عرضه برای هر محصول شامل موارد زیر 
 تولید داخلی • 
 واردات • 
 حمل و نقل و• 
 یارانه بر محصوالت از مالیات ها شودمیکسر • 

 از: 10انواع مصرف برای هر محصول که عبارتند
 و هافعالیتمصرف واسطه توسط رشته • 
 مصرف نهایی بر اسا  نوع هزینه• 

اطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات منحصر به بخش  فناوریبه ذکر است که همه محصوالت الزم 
اطالعات و ارتباطات نیاز به محصوالت غیر مرتبط با  فناوری هایفعالیت. برخی ازرشته شودمین

دارد. الزم است  11اطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات و ارتباطات برای تولید محصوالت  فناوری
اطالعات و ارتباطات به این موضوع توجه شود. برای  فناوریر محاسبه تولید ناخالص داخلی د

اطالعات و  فناوریاطالعات و ارتباطات و محصول مرتبط با  فناوریشناسایی محصول خا  
 اطالعات و ارتباطات ایجاد شود. فناوریمحصول  بندیطبقهارتباطات الزم است 
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کرده  هاطالعات و ارتباطات خود از مراحل زیر استفاد فناوریساب اقماری استرالیا در هنگام تولید ح
 :12است

اطالعدات و  فناوریاطالعات و ارتباطات )شناسایی محصوالت  فناوریمحصول  بندیطبقه. ایجاد 1
 ارتباطات( 

ی کده بدرای هدایفعالیت. توسعه جداول عرضه و مصرف به منظور ارائده جزئیدات بیشدتر بدرای رشدته 2
 اطالعات و ارتباطات دارای اهمیت خا  است. اوریفن
. تهیه ی جدول تشکیل سدرمایه بابدت ناخدالص بدر حسدب رشدته فعالیدت بدا اسدتفاده از محصدوالت 3

 که ایجاد شده است. هایفعالیترشته  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات و  فناوری
تباطددات از مراحددل تولیددد اطالعددات و ار فندداوریحسدداب اقمدداری آزمایشددی  نددوی پیشبددرای تهیدده 

باشد، بده عندوان یدک راهنمدا اسدتفاده  برداریبهرهحسابهای ملی و تجارب استرالیا در هر جا که قابل 
محصددوالت  بندددیطبقهرا انجددام داد. اولددین مرحلدده، تعیددین  2و  1. آفریقددای جنددوبی مراحددل شددودمی

العات و ارتباطات برای آفریقدای اط فناوریمحصوالت  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات بود.  فناوری
با جدول عرضه و مصرف نیدز  بندیطبقهمورد بحث قرار خواهد گرفت. ارتباط این  3جنوبی در فصل 

 .گیردمیدر این فصل مورد بررسی قرار 
تهیه شدده  اطالعات و ارتباطات فناوری محصوالت بندیطبقه نوی پیش مطالب زیادی را بهاسترالیا 
 هداآنمدورد اسدتفاه  بنددیطبقهاقتصاد اضافه کرده است.اگر چده  هایهمکاریعه و توس سازمانتوسط 

 دسددتورالعمل همددان دقیقدداًمزبددور اسددت امددا  سددازمانمنتشددره  بندددیطبقهبددا  سددازگار نسددبتا مشددابه و
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریمدورد اسدتفاده درحسداب اقمداری  بنددیطبقه بینتفاوت عمده .نیست

  :از عبارتنداقتصاد  هایهمکاریتوسعه و  سازمانتوصیه شده  رالعملدستو استرالیا و
از محصدوالت از جملده تجهیدزات  تریوسدیعاقتصادی طیدف  هایهمکاریتوسعه و  سازمانتعاریف • 

  اما گیردمیپزشکی، علمی و صوتی بصری را در بر
جدزای کاالهدایی اسدت کده اطالعدات و ارتباطدات یدا ا فناوریتعریف استرالیا تنها شامل محصوالت • 

 قابل گسترش  هستند.
 فناوریاطالعات و ارتباطات، تغییرات بابت محصوالت  فناوریی بخش  یکی از مشکالت عمده

منظم به روز رسانی شوند. اداره آمار استرالیا  طوربهاطالعات و ارتباطات است. الزم است تعاریف 
در مسائل  المللیبینو برای رسیدن به اجماع  دکنمیمداوم تعاریف خود را به روز رسانی  طوربه

 هایهمکاریتوسعه و  سازماناطالعات و ارتباطات، با  فناوریمحصوالت  بندیطبقه بهمربوط 
 13.نمایدمیاقتصادی همکاری 

بدرای  کدامالًی ملی اسدترالیا هاحسابهای مورد استفاده در جداول عرضه و مصرف سیستم  بندیطبقه
قبدل از مدد نظدر  هابنددیطبقهاطالعات و ارتباطات مناسب نیست چون ایدن  وریفناحساب اقماری 

 بنددیطبقهاز  هداآن، هدافعالیتاطالعات تهیه شده است. بدرای رشدته  فناوری هایفعالیتقرار دادن  
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اسدتاندارد محصدوالت  بندیطبقهاسترالیا و نیوزیلند و برای محصوالت از  هایفعالیتاستاندارد رشته 
اسدتاندارد محصدوالت اسدترالیا و نیوزیلندد در  بنددیطبقهالیا و نیوزیلند استفاده کردندد. وقتدی کده استر

اطالعدات و ارتباطدات وجدود  فنداوریمنتشر شد، برخی از محصدوالت  1223بازنگری جدید در سال 
ایجداد  پدذیر نبدود. بدرای مکاناطالعات و ارتباطات ا فناوری هایفعالیتبرخی از  بندیگروهنداشت و 
اسدتاندارد محصدوالت  بنددیطبقهاطالعدات و ارتباطدات،  فنداوریبیشتردر محصوالت  پذیریانعطاف

 13تجدید نظر شد. 2003استرالیا و نیوزیلند متعاقبا در سال 
 اطالعات و ارتباطات استرالیا اساساً شامل موارد زیر است: فناوریمحصوالت 

 ه،رایان• 
 تجهیزات ارتباطاتی • 
 کننده از این تجهیزات  ستفادهخدمات ا• 

 :شودمیاما آن محصوالت شامل موارد زیر ن
 های کنترل فرآیند  سیستم• 
 ها  روبات• 
 تجهیزات علمی • 
 تجهیزات بهداشت • 
 ساده محاسباتی  هایدستگاه• 
 تلویزیون و• 
 رادیو هایگیرنده• 
ان خدددمات مخددابراتی، موجددب سدداخت و سدداز انجددام شددده از طددرف ارائدده دهندددگ هددایفعالیتشددیوه  

شده است چون تعداد زیادی از تجهیزات مخابراتی برای تعبیده  بندیطبقهسازی   مشکالتی در به هنگام
هدای انتقدال و  اندد. ایدن تجهیدزات مخدابراتی شدامل بدر  های موجود مخابراتی خریدداری شدده در سازه
ارتباطات استرالیا، هزینه مربوط بده اطالعات و  فناوریهای مخابرات است. در حساب اقماری  شبکه

اطالعددات و  فندداوریسدداخت و سدداز سددازه هددای مخددابراتی بدده عنددوان بخشددی از سددتانده  هددایفعالیت
 .15ارتباطات، ارزش افزوده و تشکیل سرمایه بابت ناخالص در نظر گرفته شده است

ر بده قدرار گدرفتن اطالعدات و ارتباطدات منجد فناوریگنجاندن تجهیزات مخابراتی در حساب اقماری 
 13محصوالت زیر شده است:

 تلفن همراه • 
 رادیو • 
 تلویزیون • 
 مایکروفر )مایکروویو( • 
 های انتقال رادار  بر • 
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 خطوط تلفن • 
 های زیرزمینی  کابل• 
 )کواکسیال( و های هم محور کابل• 
ریدد تجهیزاتدی کده بده مخابراتی، از جمله خ هایشبکهارزش کار انجام شده بر روی طراحی و ساخت • 

 عنوان بخش ضروری از شبکه نصب شده است.
اطالعات و  فناوریرویکرد دیگری که اداره آمار استرالیا پیشنهاد کرده است تنها شامل تجهیزات 

. بنا بر گیردمیارتباطات می شد و ساخت و ساز را به عنوان محصول ساختمانی و سازه ای در نظر 
اطالعات و ارتباطات، ارزش افزوده و تشکیل سرمایه  فناوریروه ستانده این این اجزا درخار  از گ

اطالعات و طبیعت  فناوری. این رویکرد به دیدگاه سنتی محصوالت 17گیرندمیبابت ناخالص قرار 
نزدیکتر بود، اما مشکالت زیادی در تفکیک ساخت و ساز از تجهیزات مخابراتی وجود دارد. در  هاآن

اطالعات و ارتباطات نشان داده  فناوریاداره آمار استرالیا برای محصوالت  دیبنطبقهجدول زیر 
 .شودمی

 اطالعات و ارتباطات اداره آمار استرالیا فناوریمحصوالت  بندیطبقه :1جدول 
 چند کاربره های رایانه هرایانسخت افزار 

  ه ورایانپردازنده مرکزی، مینی و ابر 
  ه چند کاربرهرایانسخت افزار های  .رو دیگ ای رایانهسرور فایل های 
 شخصی های رایانه

 لپ تاپ، نوت بوک، دستیاران دیجیتال شخصی (PDA)  قابل حمل   های رایانهو دیگر 
 رومیزی مشابه و های رایانهشخصی( و  های رایانهشخصی ) های رایانه 
  شخصی های رایانهسایر. 

 ه و مواد مصرفیرایانلوازم جانبی 
  چاپ  های سیستمو دیگر چاپگرلیزری 
 ه، جوی استیک) دسته بازی(،رایانهای  دیگر لوازم جانبی از جمله مانیتور، صفحه کلید ها، موش واره 
   ،نشانگر دیگدر، اسدکنرها، بارکدد خدوان هدا، دوربدین هدای وب، بلنددگو هدای  های دستگاهپدهای بازی

 ه، درایوها و سیستم رایت دی وی و سی دیرایان
 ی ذخیره سازی قابل جابجاییها رسانهز جمله مواد مصرفی ا 

 هرایاندیگر قطعات و لوازم جانبی  
 :تلفن وتجهیزات تلگراف تجهیزات مخابراتی

   تجهیزات تلفن و تلگراف حامل 
 تجهیزات اصلی تبادل سوئیهینگ 
 مراکز تلفن الکترونیکی 

 پردازشگر یا میکرو پردازنده و 
 سایر مراکز تلفن الکترونیکی 

 هیزات مودم دادهتج 
 همراه  های تلفنها به استثنای  تلفن 
  خودرو(  های تلفنتلفن همراه )تلفن همراه و 
 •  تلفن فک   های دستگاهچاپگر راه دور و 
  دیگر تجهیزات تلگراف و تلفن 
 • CB   و دیگر تجهیزات ارسال و دریافت کننده سیگنال رادیویی 
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 رادیویی و دیگر تجهیزات بابت دریافت کننده رادیو از محل دستگاه دریافت کننده سیگنال 
 تقویت تجهیزات  رادیو، تلفن و  تلگراف   های دستگاه 
 تجهیزات ماهواره و 
 سایر تجهیزات و قطعات ارتباطی. 

کابدددددددل و سدددددددیم 
 ارتباطی

 ه و اهداف ارتباطیرایانبندی شده، و فیبر نوری برای  سیم و کابل عایق 
 کواکسیال(  حورکابل هم م( 
 خورده  کابل جفت پیچ 
 کابل فیبر نوری و 
 سایر سیم و کابل 

 درایوهای سی دی  رسانه ضبط شده
  های ضبط شده آماده سایر نوارها و یا دیسک 

  اطالعات و ارتباطات  فناوریحساب اقماری  -منبع: دفتر آمار استرالیا 
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 )ادامه( ات و ارتباطات اداره آمار استرالیااطالع فناوریمحصوالت  بندیطبقه: 1جدول 
و دیگدددر خددددمات  افدددزار نرم

 ای رایانه
 یافزار نرمبسته های 

  ی سفارشی و راه حل ها افزار نرمخدمات 
o  طراحی وب سایت   
o  ی سفارشیافزار نرمکاربردی اینترنت و سایر خدمات  های برنامهسایر 

  افزار نرمخدمات تعمیر و نگهداری 
 ای رایانهمشاوره  سایر خدمات  
 خدمات نصب، تعمیر و نگهداری و راه اندازی سخت افزار 
  خدمات داده پردازی 
   خدمات ذخیره سازی و بازیابی اطالعات 
  و ای رایانهسایر خدمات 
  اطالعات و ارتباطات فناوریمجموع عملکرد کسب و کار 

 خدمات پایه تلفنی  خدمات مخابراتی
o  ینگپیجخدمات تلفن همراه و 
o )خدمات پیام کوتاه) پیامک 
o  ینگپیجدیگر خدمات تلفن همراه و 
o  متنی یها دادهخدمات 

 سایر خدمات مخابرات و 
o  شارژهای مختلط 
o  خدمات اقماری 

 سایر 
 خدمات اینترنتی  خدمات ارائه دهنده اینترنت

 خدمات اینترنت پهن باند و 
 سایر خدمات اینترنت. 

 فنددداوریدیگددر محصدددوالت 
باطدددات از اطالعدددات و ارت

 منظر حساب اقماری

 اطالعات و ارتباطات  فناوریسودهای مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی محصوالت 
  ه و مواد مصرفی رایانسخت افزار، قطعات، اجزای 
  ه و مواد مصرفی ورایانسخت افزار ارتباطی، قطعات، اجزای 
  افزار نرمفروش و صدور مجوز بسته. 
 ه به حساب خود ورایان افزار نرم 

 تولید شده به حساب خود برای استفاده شخصی افزار نرم o رسانه ضبط شده
  مخابراتی های دارایی 
 o  سددازه هددای ضددروری بددرای کارهددای تجهیددزات مخددابراتی )بددر  هددا و دیگددر سددازه هددای

 پشتیبانی تلفن همراه و سایر وسایل مخابراتی(
  اطالعات و ارتباطات  فناوریی حساب اقمار - -منبع: دفتر آمار استرالیا 

 
بندی  ازدسته هاآنکند. بنا بر این  اوریجمعالذکر  را با جزییات فوق هادادهاداره آمار استرالیا نتوانست  متأسفانه

  18اطالعات و ارتباطات در حساب اقماری استفاده کردند فناوریکلی ترمحصوالت 
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  ه رایانسخت افزار 
 مخابراتی  هایدارایی 
 شده، بندیبسته -ه رایان افزار نرم 
 سفارشی  -ه رایان افزارنرم 
 به حساب خود  -ه رایان افزارنرم 
  ایرایانهخدمات  
 خدمات مخابراتی و 
 سودهای مربوط به تجارت عمده فروشی و خرده فروشی 
اسدترالیا  اطالعات و ارتباطدات فناوریاطالعات و ارتباطات که برای حساب اقماری  فناوری هایفعالیترشته 

 بنددیطبقهکه براسا   گرددمیاطالعات و ارتباطاتی مربوط  فناوریاند دقیقاً به مجموعه محصوالت  تعریف شده
مدورد اسدتفاده بدرای رشدته  بنددیطبقهاسدترالیا و نیوزیلندد تعریدف شدده اسدت. ایدن  هایفعالیتاستاندارد رشته 

مبتنی بر واحد های آماری است. تک تک موسسات  دیبنطبقهاطالعات و ارتباطات، یک  فناوری هایفعالیت
از رشدته  بنددیطبقهغالب خود بده یدک  هایفعالیت)از جمله ادارات دولتی و موسسات غیر انتفاعی( بر اسا  

غالب خود خدمات اینترنتی  هایفعالیت. برای مثال اگر یک شرکت بر اسا  شوندمیفعالیت مناسب منسوب 
شود. آن شدرکت ممکدن  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات  فناوریر قالب یک رشته فعالیت د تواندمیارائه کند،  

اطالعدات و ارتباطدات نیدز تولیدد کندد بندا بدراین ایدن  فنداوریاست در مقیا  کمتدر محصدوالت غیدر مدرتبط بدا 
کدده  . بعددالوه هددر شددرکتیشددودمی بندددیطبقهاطالعددات و ارتباطددات  فندداوریمحصددوالت در قالددب رشددته فعالیددت 

اطالعات و ارتباطات را به عنوان محصول بانویه تولید کندد،  بدر اسدا  فعالیدت اولیده خدود  فناوریمحصوالت 
. ایدن روش دارای معدایبی شودمیاطالعات و ارتباطاتی  فناوریکه منجر به تولید محصوالت  شوندمی بندیطبقه

ارتباطات ممکن است کمتر یدا بدیش تدر از  اطالعات و فناوری، ارزش بندیطبقهاست  به خصو  به دلیل این 
سدازگار  کننددمیی که  تهیده یهادادهارزش فعلی خود ارزیابی شود. مزیت آن روش این است که با کسب و کار و 

 12است.
اطالعات و ارتباطات استرالیا یک منبع مهم داده بدرای حسداب اقمداری  فناوری هایفعالیتآمارگیری از رشته 

کلددی چددارچوب ایددن آمددارگیری مطددابق بددا  طوربددهارتباطددات اسددترالیا محسددوب مددی شددد. اطالعددات و  فندداوری
اطالعدات و ارتباطدات بدوده اسدت، امدا ایدن  فنداوریاقتصادی بدرای  هایهمکاریتوسعه و  سازمانهای  توصیه
 هدای فعالیدتاطالعات و ارتباطات اسدترالیا، رشدته  فناوریها یکسان نبودند. همانند تعریف محصوالت  توصیه
، آن هدم تنهدا در صدورتی شوندمیاطالعات و ارتباطات تعریف  فناوریاطالعات و ارتباطات به عنوان  فناوری

 هایشدرکتاطالعات و ارتباطات و یا اجزای سدازنده محصدوالت قابدل گسدترش باشدند.  فناوریکه محصوالت 
معمددول در  طوربدده هددافعالیتاطالعددات و ارتباطددات ماننددد تجهیددزات فرآینددد رشددته  فندداوریتولیددد محصددوالت 

اداره  بنددیطبقهاز  هداآن، امدا گیرنددمیاقتصادی قرار  هایهمکاریتوسعه و  سازمانی پیشنهادی هابندیطبقه
در استرالیا با در نظر گرفتن شرایط  هافعالیترشته  نفعانذی. عمده سیاستگذاران و اندشدهآمار استرالیا حذف 
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. 20اطالعدات و ارتباطدات موافقدت کردندد فناوریمورد استفاده در تحقیقات  بندیهطبقو مقتضیات استرالیا با 
اسدتاندارد  بنددیطبقهاطالعات و ارتباطات اداره آمدار اسدترالیا بدر اسدا   فناوری هایفعالیترشته  بندیطبقه
 .شودمیاسترالیا و نیوزیلند در جدول زیر نشان داده  هایفعالیترشته 

های بندی استاندارد رشته فعالیتاطالعات و ارتباطات بر اسا  طبقه فناوریهای رشته فعالیتبندی طبقه :2جدول 
 شود.(اطالعات و ارتباطات استفاده می فناوریهای طور که در آمارگیری رشته فعالیت استرالیا و نیوزیلند )همان
 کد طبقه شرح
 2831 ها و تولید ماشین ها کسب و کار  هرایان

 2832 ساخت تجهیزات پخش و ارسال مخابرات، 
 2832 ساخت تجهیزات الکترونیکی

 2852 ساخت کابل برق و سیم
 3313 ه رایانعمده فروشی 

 3313 عمده فروشی ماشین های کسب و کار 
 3315 عمده فروشی تجهیزات برق و الکترونیک 

 7120 خدمات مخابرات
 7831 خدمات داده پردازی

 7832 بازیابی اطالعاتخدمات ذخیره سازی و 
 7833 ه رایانخدمات تعمیر و نگهداری 

 7833   ها رایانهخدمات مشاوره 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریحساب اقماری  -منبع: اداره آمار استرالیا 

اطالعات و ارتباطات گنجانده  فناوری هایفعالیترشته  بندیطبقهدر  هارسانهرشته فعالیت ضبط و نشر 
ست. دلیل این امر آن است که چون این رشته فعالیت در پردازش اطالعات و یا امور مخابراتی نقشی نشده ا

. اما از نظر اداره آمار استرالیا این رشته فعالیت برای تولید بسته باشدمیندارد بلکه نقش او باز تولید مطالب 
اطالعات و  فناوریطالعات آن درآمارگیری و رسانه درآمد قابل توجهی به دست می آورد بنا براین ا افزارنرم

گانه جزء رشته  طوربه. با این حال این رشته فعالیت شودمی اوریجمعارتباطات   فناوری هایفعالیتجدا
 .21شودمیاطالعات و ارتباطات نشان داده 

ه عنوان رشته اطالعات و ارتباطات بسته به تولید درآمد شان نسبت به کل در آمد ب فناوری هایفعالیترشته 
 فناوریی  غیر مشخصه هایفعالیتاطالعات و ارتباطات و یا  فناوریمشخصه و مرتبط با  هایفعالیت

 هافعالیتمشخصه، رشته  هایفعالیت. اداره آمار استرالیا به رشته شوندمی بندیطبقهاطالعات و ارتباطات 
اطالعات و ارتباطات و  فناوریمشخصه ی  هایفعالیتهمانند کشور شیلی تمایز بین رشته  گوید. می خا 
 فناوری هایفعالیتدرصد درآمدی است که از  50اطالعات و ارتباطات،  فناوریمرتبط با  هافعالیترشته 

درصد یا بیشتر کل درآمد خود را از طریق  50ی که هایفعالیتآید. رشته  اطالعات و ارتباطات به دست می
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اطالعات  فناوریی  به عنوان رشته فعالیت مشخصه آورندمیطات به دست اطالعات و ارتبا فناوریمحصوالت 
 22شودمیو ارتباطات تعریف 

باره  اطالعات  فناوریرشته فعالیت دارد. در حساب اقماری  بندیطبقهاداره آمار استرالیا نیز دیدگاه دیگری در 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریاد محور رشته فعالیت اقتص –و ارتباطات استرالیا، این رشته فعالیت اصطالحاً 

مشابه به عنوان یک رشدته  هایفعالیتتمام  بندیگروه. اصلی که در پشت این دیدگاه قرار دارد 23شودمینامیده 
اطالعدات و ارتباطدات بده عنددوان  فنداوریفعالیدت اسدت بددون در نظدر گددرفتن ایدن مسدیله کده آیدا محصددوالت 

ای  اطالعدات و ارتباطدات بانویده فناوری هایفعالیتبانویه. این امر منجر به  یا شودمیاولیه تولید  هایفعالیت
توسددط  افددزارنرم. ماننددد تولیددد گددرددمیاطالعددات و ارتباطددات لحددا   فندداوریکدده در حسدداب اقمدداری  شددودمی

ر مدرتبط بدا بده محصدوالت غید افدزارنرماست. تولیدد  هاآن یبانویه هایفعالیتاز  افزارنرمی که تولید هایشرکت
خدا  تولیدد  هایشدرکتبانویده توسدط  هدایفعالیتکه به عنوان  شودمیاطالعات و ارتباطاتی مربوط  فناوری

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوری. دیددگاه رشدته فعالیدت اقتصداد محدور شودمیاطالعات انجام  فناوریمحصول 
 اطالعات و ارتباطات شده است. وریفنااز رشته فعالیت  تریگستردهطبیعی منجر به یک تعریف  طوربه

اطالعات و  فناوریبانویه ای که با  هایفعالیتچون  -در حالی که این رویکرد قطعاً مزایای خا  خود را دارد
اما دارای معایبی نیز است. نقطه -اندشدهاطالعات محسوب  فناوری هایفعالیتارتباطات مرتبط هستند جزء 

اطالعدات و ارتباطدات بده  فنداوریه بدرای بدرآورد ارزش افدزوده ناخدالص ضعف عمده این رویکدرد آن اسدت کد
بداره  هداداده اوریجمدع مکداناستفاده از مفروضاتی نیاز است. چدون ا  فنداوریتولیدد محصدوالت  هایهزیندهدر 

زمانی استفاده از این روش سداده تدر خواهدد بدود کده بده  23اطالعات و ارتباطات و یا ارزش ستانده وجود ندارد.
اطالعات و ارتباطات اهمیت داده شود  زمانی استفاده از این روش سخت تدر  فناوریفروش واقعی محصوالت 

اطالعات و ارتباطات برای استفاده در خانه مد نظر قدرار گیدرد. معمدوال ،  فناوریخواهد بود که تولید محصوالت 
عنوان بخشی از سدتانده در نظدر گرفتده  به اندشدهی ملی، محصوالتی که برای مصارف داخلی تولید هاحسابدر 
گدر بده اندشددهبه عنوان بخشدی از فرایندد تولیدد سدایر محصدوالت مصدرف  هاآن  چون شودمین . بدا ایدن حدال ا

اطالعدات و ارتباطدات تولیدد شدده در خانده، تشدکیل سدرمایه ناخدالص اطدالق شدوند در آن  فنداوریمحصوالت 
 فندداوریدر حسدداب اقمدداری  25ی ملددی قددرار داد.هاحسددابت در بدده عنددوان محصددوال تددوانمیرا  هدداآنصددورت 

شددامل  هدداآناطالعددات و ارتباطددات اسددترالیا، رویکددرد رشددته فعالیددت اقتصدداد محددور پذیرفتدده شددده اسددت. امددا 
.، شودمیاطالعات و ارتباطات ن فناوریاطالعات و ارتباطات تولید شده در خانه در ستانده  فناوریمحصوالت 

 اطالعات و ارتباطات در خانه از این امر مستثنی است. فناوری ایرمایهستولید کاالهای 
 :23آیدمیاطالعات و ارتباطات استرالیا از دو منبع زیر به دست  فناوریاشتغال حساب اقماری  یهاداده
 اطالعات و ارتباطات و فناوری هایفعالیتطرح آمارگیری رشته • 
 سترالیاطرح آمارگیری نیروی کار اداره آمار ا• 
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باره اشدتغال در  طرح آمارگیری نیروی کار استرالیا یک طرح آمارگیری خانواری است و منبع مهم اطالعات در 
در خانه، طدرح آمدارگیری  افزارنرم. با این حال به منظور برآورد اشتغال درزمینه تولید شودمیاسترالیا محسوب 

ترین منبع ارائه اطالعات مورد نیداز اسدت. بندابراین از اطالعات و ارتباطات مناسب  فناوری هایفعالیترشته 
( ASCOاسدتاندارد مشداغل اسدترالیا ) بنددیطبقه. اداره آمار استرالیا از شودمیهر دو طرح آمارگیری استفاده 

 .27کندمیمشاغل با توجه به سطح مهارت و همهنین تخصص مهارت استفاده  بندیطبقهبرای 
 فنداوریقابل توجهی در ایجاد منابع برای ارائه آمار کیفدی در زمینده  طوربهرالیا، بر خالف آفریقای جنوبی، است

کرده است. اداره آمدار اسدترالیا از ایدن آمدار بده عندوان پایده و مبندایی بدرای  گذاریسرمایهاطالعات و ارتباطات 
، از تدراز پرداخدت اداره هداداده اوریجمع. در کندمیاطالعات و ارتباطات خود استفاده  فناوریحساب اقماری 
 و آمارگیری از فعالیت اقتصادی استفاده شده است. المللیبینتجارت  یهادادهآمار استرالیا، 

 اطالعات و ارتباطات استرالیا فناوریمورد استفاده در حساب اقماری  یهادادهمنابع اصلی  :3جدول 
 منبع اطالعات اطالعات عرضه شده عامل اقتصادی

ی هسدتند کده در آن های شرکتف هد های شرکت
اطالعات و ارتباطات حتماً انجام  فناوریتولید 
 .شود می

  تولید و توزیع
 .استرالیا ها در اطالعات و ارتباطات توسط شرکت فناوریمحصوالت 

 فندداوری هددای فعالیترشددته  آمددارگیری
 اطالعات و ارتباطات

 آمارگیری اقتصاد ی شامل 
 واحدهای دولتی غیر عمومی

 .شود می

 :شده شامل موارد زیر است اوری جمعاطالعات 
 درآمد کسب و کار  •
 کسب و کار و های هزینه •
 .تشکیل سرمایه •

اطالعات و ارتباطات در کسب و کدار  فناوریاستفاده از محصوالت 
 .نیز ببت شده است

 آمارگیری فعالیت اقتصادی

های دولتدی عمدومی، فددرال، اسدتانی و  سازمان
 محلی

 اطالعات و ارتباطات شامل موارد زیر است: فناوریده از استفا
 اطالعات و ارتباطات  فناوریبه کارگیری • 
 مخابرات های هزینه•
پیمانکدداران و  اطالعددات و ارتباطددات فندداوریمخددار  مربددوط بدده  •

 مشاوران 
)هزینه و با سرمایه شده از جمله در تهیده  ه خریداری شدهرایان افزار نرم •

 هشده در خان
 درتجهیزات ارتباطات و ای سرمایه های هزینه •
 هرایانافزار  سخت ای در سرمایه های هزینه •

 دولتی فناوریمارگیری آ 
 

 :طیف وسیعی از اطالعات مربوط به استفاده از کل خانوارها
 ه،رایان•
 اینترنت و •
 های فناوریدیگر •

 فندددداوریآمددددارگیری مصددددارف خددددانگی 
 اطالعات 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریحساب اقماری  -ار استرالیا منبع: اداره آم
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 اطالعات و ارتباطات استرالیا )ادامه( فناوریی مورد استفاده در حساب اقماری هادادهمنابع اصلی  :3جدول 
 عامل اقتصادی اطالعات عرضه شده منبع اطالعات

 فنددددداوریآمدددددارگیری اسدددددتفاده از 
 اطالعات در بنگاههای تجاری

وسدددیعی از اطالعدددات مربدددوط بددده  طیدددف
 استفاده از:

 ه،رایان• 
 اینترنت و• 
 ها  فناوریدیگر • 

 های تجاری  کل بنگاه

شددده شددامل خدددمات  اوری جمددع یهددا داده آمارگیری از فعالیت اینترنت 
 دسترسی به اینترنت

 تعداد مشترکین اینترنت• 
 مشترکین اینترنت و  های ویژگی•
ده برحسدددب دانلدددود شددد یهدددا دادهحجدددم • 

 در دستر  و نوع مشترک فناوری

 کنندگان خدمات اینترنی ارائه

هددددا و تجددددارت  موازندددده پرداخددددت
 المللی بین

 فنداوریکنندگان و کداربران بخدش خدارجی  مینأت واردات و صادرات  یها داده
 اطالعات و ارتباطات 

هدددای تحقیدددق و توسدددعه  آمدددارگیری
 تجربی

 شدده شدامل تحقیدق و اوری جمدعاطالعات 
 توسعه درباره 

 هرایان افزار نرم• 
 های ارتباطات فناوری• 
 علم محاسبه • 
 علم ارتباطات و• 
 سایر اطالعات• 

سسددات بازرگددانی شددرکت کننددده در تحقیددق و ؤم
 توسعه از جمله ادارات دولتی

شددده شددامل هزیندده در  اوری جمددع یهددا داده آمارگیری از هزینه خانوار
 زمینه 

 ه رایانسخت افزار • 
 تجهیزات مخابراتی•
 هرایان افزار نرمبسته •
 خدمات ارائه کننده اینترنت • 

 سایر خدمات مخابراتی

 کل خانوارها

 فنددداوریاشدددتغال مدددرتبط بدددا  یهدددا داده آمارگیری نیروی کار
 اطالعات 

 های تجاری کل بنگاه

 اطالعات و ارتباطات فناوریحساب اقماری  -منبع: اداره آمار استرالیا 
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اطالعات و ارتباطات استرالیا متشکل از هفده جدول زیر است که شامل جمدع کدل مدوارد پدولی و جمدع سدایر مدوارد غیدر پدولی  فناوریاب اقماری حس
 28. این جداول عبارتند ازشود می
 اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی  فناوریسهم  -1
 باطات، بر حسب رشته فعالیت اطالعات و ارت فناوریستانده داخلی محصوالت  -2
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب رشته فعالیت تولیدی  فناوریستانده داخلی محصوالت - 3
 اطالعات و ارتباطات منتخب  فناوریتولید  ها فعالیتاطالعات و ارتباطات، بر حسب رشته  فناوریستانده داخلی محصوالت - ۴
 اطالعات و ارتباطات: بر حسب رشته فعالیت   فناوریاخالص اجزای درآمد حاصل از ارزش افزوده ن- ۵
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب نوع محصول  فناوریواردات و صادرات محصوالت - ۶
 اطالعات و ارتباطات  فناوریعرضه و مصرف محصوالت - 7
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب بخش  فناوریدر محصوالت  گذاری سرمایه- 8
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب رشته فعالیت  فناوریدر محصوالت  گذاری سرمایه -2

 اطالعات و ارتباطات  فناوریهزینه مصرف نهایی خانوار محصوالت  - 10
 اطالعات و ارتباطات منتخب، بر حسب رشته فعالیت  فناوریمصرف واسطه محصوالت  -11
 ه، بر حسب رشته فعالیت رایان افزار نرمه و رایاندر سخت افزار  گذاری سرمایه- 12
 ه رایان افزار نرمه و رایان، سخت افزار ای سرمایهاقدامات  -.13
 خانگی  های رایانهتعداد  -1۴
 اطالعات و ارتباطات منتخب توسط بنگا ههای تجاری   فناوریاستفاده از  -1۵
 ارتباطات واطالعات و  فناوریتحقیق و توسعه، بر حسب حوزه پژوهشی  های هزینه -1۶
 .ه، بر حسب رشته فعالیترایانافراد شاغل، متخصصان و تکنسین های - 17

 هرایان افزارنرمروش مورد استفاده برای  -1-1-2
 هایهزیندهه باید بده عندوان رایان افزارهاینرمتولید کننده  هایهزینه، 1223های ملی  بنا به توصیه نظام حساب

مشکالت مفهومی و ارزیدابی افزارنرممصرف واسطه ببت شود، در هنگام ببت تشکیل سرمایه ناخالص نه هزینه 
افزارهدا  حسابداری، و همهنین شیوه تولید و کپی برداری از ندرم افزارنرم. دلیل آن بی کیفیت بودن آیدمیبوجود 

هدا بدا سدخت فزارانرمکده  شودمیمربوط به زمانی  افزارنرم. مشکل دیگر در رابطه با ارزیابی 22دارای مجوزاست
ه و لپ تاپ خریداری شده جدید از رایان، بیشتر شودمیهمراه فروخته  افزارنرمبندی شده و به صورت  افزار بسته

 . کنندمیاین روش استفاده 
 تکثیری. افزارنرماصلی و  افزارنرمتوان به دو زیر بخش تقسیم کرد   را می افزارنرم
 توانددمیشده، بدرای فدروش و بدرای ایجداد کاالهدا و خددماتی کده  بندیبسته زارافنرماصلی برای تکثیر  افزارنرم

تدر از هزینده تولیدد اولیده  با قیمتی به مراتب پایین تواندمی افزارنرم. شودمیدیگر باشد تولید  افزارهاینرمشامل 
ی ملدی هاحسدابدر چدارچوب  را افدزارنرمتکثیر و به افراد دیگر ارسال یا فروخته شود. این امر فرایندد معاملده 

 .کندمیدشوار 
 :30به مصرف کننده خواهد رسید ایمرحلهپ  از طی یک فرایند سه  افزارنرمکلی،  طوربه
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بده  افدزارنرمگویند. ایدن  می افزارنرم)مادر(  که به آن نسخه اصلی شودمیتولید  افزارنرم. نخست یک 1
صورتی که بیش از یک سال در تولیدد مدورد اسدتفاده قدرار و در  شودمیعنوان یک دارایی در نظر گرفته 

 گیرد، باید به عنوان تشکیل سرمایه ناخالص ببت شود.
در یدک نسدخه  توانددمیتکثیدر شدده  افدزارنرم. شدودمیتکثیدر  افدزارنرم. در مرحله دوم، نسخه اصدلی 2

ی الکترونیکدی مانندد هارسدانهفیزیکی )دی وی دی و یا سی دی( قرار گیرد و یا ممکن است از طریدق 
خریدداری شدده ازنسدخه اصدلی خدارجی تکثیدر  افزارهداینرماینترندت منتقدل شدود. در اسدترالیا، بیشدتر 

کثرشوندمی فروشان  عمده های مورد استفاده در آفریقای جنوبی مصداق دارد.افزارنرم ، این مسیله برای ا
 کنند. از طریق خرید "مجوز تکثیر " باز تولید میخارجی را  افزارنرمکلی نسخه اصل  طوربهدر استرالیا 

تکثیرشدده را داشدته  افدزارنرمکده مجدوز اسدتفاده از  شدودمیملزم  افزارنرم. در مرحله سوم فرایند، کاربر 3
 باشد.

" افدزارنرم"و " مجدوز اسدتفاده از  افدزارنرمی ملی استرالیا با دو مقولده پرداخدت بدرای "مجدوز تکثیرهاحسابدر 
. مجوز تکثیر باید به عنوان مصرف واسطه از طریدق مجدوز و همهندین بده عندوان درامدد شودمیاوت برخورد متف

در نظر گرفتده  گذاریسرمایهاصلی در نظر گرفته شود. این امر به عنوان هزینه  افزارنرمحاصل از خدمات صاحب 
گر کاربر،  یک شدرکت کسدب وکدار ایسرمایه، بلکه خدمات شودمین و یدا یدک اداره دولتدی باشدد کده از  است. ا

توسط کاربر نهایی که دارای "مجدوز اسدتفاده اسدت "  افزارنرمبیش از یک سال استفاده کند، استفاده از  افزارنرم
توسط یک خانوار خریداری شود، این کار بایدد بده  افزارنرمگذاری تلقی شود اما اگر این  باید به عنوان یک سرمایه

 .31منطبق است 1223های ملی  ف نهایی در نظر گرفته شود که با نظام حسابعنوان هزینه مصر
گر برای  به عنوان تشکیل سرمایه ناخالص  افزارنرمشده تنها یک بار پرداخت انجام شود، آن  بندیبسته افزارنرما

ع پرداخدت بایدد بده نیاز باشد، بدا ایدن ندو افزارنرم. اما در مواردی که به پرداخت مستمر برای مجوز شودمیببت 
اقتصدادی بدرای بررسدی ایدن مسدیله سده  هدایهمکاریتوسدعه و  سدازمانشیوه متفداوت برخدورد کرد.گدروه کداری 

 :32سناریوی زیر را ارائه کرد
. هدر پدذیردمیهای کمتری برای تعمیر و نگهدداری صدورت  بعد از آن پرداخت شودمی.پرداخت اولیه انجام 1

تشکیل سرمایه بابت ناخالص و پرداخت کمتر به عنوان حق به روزرسدانی در  دو نوع پرداخت باید به عنوان
 نظر گرفته شود.

 ساالنه منظم بیش از مدت زمان تاریی مصرف دارایی صورت پدذیرد، آن کدار بده عندوان هایپرداخت. اگر 2
اجاره کنندده. در نظدر  به عنوان تشکیل سرمایه ناخالص افزارنرم. بنابراین، این شودمیاجاره نامه مالی تلقی 

 .شودمیگرفته 
مصدرف دارندده مجدوز تلقدی  هایهزینهباید به عنوان  افزارنرم. اگر مجوز برای کمتر از یک سال باشد این 3

 شود.
هدا و  و سدخت افزارهدا )مانندد کدی  و بسدیاری از لدپ تداپ افزارهانرمهمراه با دیگر  افزارنرمبا توجه به اینکه 

همیشه برای کاربر نهایی شدناخته شدده نیسدت.  افزارنرم، ارزش این شوندمیجدید ( عرضه  ای رایانه هایسیستم
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را بگویدد. امدا ایدن کدار افدزارنرمتقریبدی ارزش  طوربده پرسدندمیدر آمارگیری اداره آمار استرالیا از کداربر نهدایی 
بده بدرآورد ا هاآنموجب اشتباهاتی شود به ویژه زمانی که  تواندمی نباشدند. فدرا اداره آمدار افزارنرمرزش قدادر 

همراه کمتر از ارزش واقعی آن برآورد  افزارنرمشده به صورت  بندیبسته افزارهاینرماسترالیا آن است که ارزش 
کلدی بدرای موسسدات تجداری بدا نیازهدای خدا  تولیدد  طوربدهی اسدت کده افدزارنرمسفارشی  افزارنرم. شودمی
بده شدرکت  ایرایانده، یدک ندوع خددمت افزارنرم. معموال  به این نوع شودمیموال  تکثیر نمع افزارنرم، آن شودمی

 .33کسب و کار می گویند
به حسداب  افزارنرمی که توسط یک شرکت کسب و کار و یا دولت برای استفاده خود تولید شده است "افزارنرم

ر و یا معادل هزینده تولیدد بده قیمدت بدازار تعیدین گویند و ارزش آن باید با توجه به ارزش برآوردی بازا خود" می
به حساب خود را باید به عنوان بخشی از ستانده و ارزش افزوده ناخالص یک شرکت کسب و کار افزارنرمگردد. 

را باید به عنوان تشکیل سرمایه بابدت ناخدالص دانسدت چدون یدک قلدم  افزارنرمو یا دولت در نظر گرفت. این 
به حساب خود" یک شرکت کسب و کار کده خدار  از حدوزه رشدته فعالیدت  افزارنرمزیابی " است. ار ایسرمایه
 .33مشکل و دردسرساز است شودمیاطالعات و ارتباطات تولید  فناوری

به حساب خود" بده دلیدل اسدتفاده  افزارنرماطالعات و ارتباطات استرالیا، ارزیابی " فناوریدر حساب اقماری 
دچار اختالل شد، بر اسا  این استانداردها، به رسدمیت  2005حسابداری، از سال  المللیبیناز استانداردهای 
تولید مانند دیگدر  هایهزینههای نامشهود تولید شده در داخل ممنوع شده است. بنا بر این چون  شناختن دارایی

 پذیر نیست. مکان، ارزیابی دقیق آن اشودمییک شرکت کسب و کار نوشته ن هایهزینه
 : کندمیاقتصادی موارد زیر را توصیه  هایهمکاریتوسعه و  سازمانگروه کاری 

 کسدب و کدار کدم بدرآورد  هایشدرکتهدای مدر بدوط بده  در گدزارش افدزارنرم ایسدرمایه هایهزینهدر عمل، میزان 
 .گیردمیهای شرکت قرار  بیر تغییرات مقررات مالیاتی و شیوهأو شاید تحت ت شودمی

را مسدتقل از  افدزارنرمبرآوردهای تشکیل سرمایه بابدت ناخدالص در  شودمیبه کشورهای عضو توصیه  در نتیجه،
بداره تبددیل بده سدرمایه شددن  بده دسدت  افزارهدانرمبرآورد هدایی انجدام دهندد کده از گدزارش هدای شدرکت هدا در 

ی هاحسداب. کنددمیده اطالعدات و ارتباطدات اسدترالیا از ایدن توصدیه اسدتفا فنداوریحسداب اقمداری .35آید می
های شدرکت  آید که در مقایسه با گزارش به حساب خود" به دست می افزارنرماقماری با استفاده از مدل برآورد " 

گانه ارائه   .کندمیکسب و کار، یک برآورد جدا
سدب اطالعات و ارتباطات استرالیا شامل برآوردهایی برای تشکیل سرمایه ناخدالص برح فناوریحساب اقماری 

به حساب خود است. این حساب بر اسدا  تعدداد اشدتغال در آمدارگیری نیدروی کدار افزارنرمرشته فعالیت تولید 
سفارشدی محاسدبه  افدزارنرمه پ  از کسر تعداد کارکندان درگیدر در تولیدد رایاناداره آمار استرالیا برای متخصصان 

 .33شودمیاز منظر عرضه استفاده  هاداده. ازاین برآوردها برای ایجاد یک پایه توزیع برای گرددمی
رغم این که در ابتدا  اطالعات و ارتباطات استرالیا یک حساب جامع و دقیق است. علی فناوریحساب اقماری 

برای به روز رسانی حساب اقماری برای هر پنج سال پروژه تعریف شده است، اما به دلیل فقددان بودجده، هدیچ 
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د ندارد. با این وجود، اداره آمار اسدترالیا همهندان تعدداد زیدادی آمدارگیری در زمینده ای برای این کار وجو برنامه
هدا در حسداب اقمداری  که برخی از نتایج ایدن آمدار گیدری ، در حالیکندمیاطالعات و ارتباطات را اجرا  فناوری
اطالعدات و  فنداوری اطالعات و ارتباطات جاری استرالیا لحا  نشده است. استرالیا در یک آمدارگیری فناوری

اطالعدات  فنداوریهدای مختلدف  گذاری کرده است که به موجدب آن شداخص ارتباطات چند جانبه شدیداً سرمایه
 اطالعات و ارتباطات میسر گردید. فناوریشد و بعد از آن تولید حساب اقماری  اوریجمع

و در  کنددمیطالعدات و ارتباطدات اجدرا نا فناوریهای زیادی در زمینه  در آفریقای جنوبی، اداره آمار، آمارگیری
. البتده ایدن بددان شدودمیاطالعات و ارتباطات در این کشور اجرا ن فناوریی  حال حاضر نیز هیچ آمارگیری ویژه

اطالعات و ارتباطات تولید کندد ویدا  فناوریحساب اقماری  تواندمیمعنی نیست که اداره آمار آفریقای جنوبی ن
نمایدد. شدیلی نیدز وضدعیت مشدابه وضدعیت آفریقدای  اوریجمدععدات و ارتباطدات را اطال فنداوریهای  شاخص

اطالعدات و ارتباطداتی کده در اسدترالیا وجدود دارد در ایدن کشدور اجدرا  فنداوریهدای  جنوبی دارد، چون آمارگیری
 فنداوریدهندد قدادر بده تولیدد حسداب اقمداری  های دیگری کده انجدام مدی . بلکه شیلی از طریق آمارگیریشودمین

 اطالعات و ارتباطات هستند.

 شیلی -2-2
اطالعددات و  فندداوریاطالعددات و ارتباطددات در شددیلی میددزان مشددارکت بخددش  فندداوریاولددین حسدداب اقمدداری 

، دقیقداً دسدتورالعمل گیریانددازهکدرد. در ایدن  گیریانددازه 2003و  1223های  ارتباطات در اقتصاد را بین سال
قابدل  المللیبینسعه اجرا شد تا یک حساب اقماری تولید و ارائه شود ودر سطح همکاری اقتصادی و تو سازمان

اطالعدات و ارتباطدات خدود از تجربده  فنداوریمقایسه باشدد. سدپ  شدیلی در هنگدام تشدکیل حسداب اقمداری 
 استرالیا استفاده کرده است.

 از: 37ترالیا عبارتنداطالعات و ارتباطات اس فناوریهای حساب اقماری  ترین شاخص بدین ترتیب مهم
 اطالعات و ارتباطات و فناوریخصو  تولید ه اقتصادی، ب هایفعالیتارزش افزوده • 
 تولید ناخالص داخلی رشته فعالیت.• 

اطالعدات و ارتباطدات شدیلی بده عندوان چدارچوبی بدرای حسداب اقمداری کده  فنداوریاز اولین حسداب اقمداری 
گروه عمل دیجیتال کده یدک گدروه  .شودمی، استفاده کندمی گیریندازهااطالعات و ارتباطات را  فناوریپیشرفت 

اطالعدات و  فنداوریدولتی و خصوصی است، زیر نظر دبیرخانه جدانبی اقتصداد قدرار دارد. وهیفده آن همداهنگی 
اطالعدات و  فنداوریارتباطات شیلی است. این دبیر خانه از تعددادی از موسسدات بدرای تولیدد حسداب اقمداری 

 38ات در شیلی دعوت به همکاری کرده است.ارتباط
اطالعات و ارتباطدات دارای  فناوریاز نظر کشور شیلی و همهنین از نظر اقتصادی تعاریف و مفاهیم مربوط به 

اطالعات و ارتباطات در شیلی بر اسا  معیارهای جزئی و جدا  فناوریاهمیت است. قبل از آن مطالعه، بخش 
مدورد اسدتفاده در اداره ملدی آمارشدیلی،  اوریجمدعریزی دقیدق و روش هدای  نامهرغم بر . علی32تعریف شده است
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بده  هاییمحددودیتاطالعات و ارتباطات این کشور حاکی از وجدود  فناورینتایج منتشر شده ی حساب اقماری 
ولیدد مدرتبط بده ت هدایفعالیت گیریانددازهدلیل کمبود اطالعات است. عمده محدودیت ها مربوط به شناسدایی و 

اطالعددات و ارتباطددات قددرار دارد. بددرای مثددال  فندداوریکدده در خددار  از بخددش تعریددف شددده  شددودمی فندداوری
، صرفاً شودمیاطالعات و ارتباطات استفاده  فناوریمربوط به دانشگاه ها، و دیگرمواردی که در آن  هایفعالیت

الزحمده تولیدد و  ده بدرای دریافدت حدقاطالعات و ارتباطدات مدورد اسدتفا فناوریبرای یک هدف داخلی است و 
 30.شوندمیفروخته ن

 دهد اطالعات و ارتباطات موارد زیر را مد نظر قرار می فناوریی حساب اقماری  بخش عرضه
  اطالعات در اقتصاد )در تولید ناخالص داخلی(، و فناوریمحاسبه سهم ارتباطات و 
  طات اطالعات و ارتبا فناوریتولیدی  هایفعالیت ترینمهم 
  اطالعات و ارتباطات با بیشترین مقدار تولید  فناوریکاال و خدمات 

 :کندمیاطالعات و ارتباطات به موارد زیر توجه  فناوریبخش تقاضای حساب اقماری 
 کسب و کار و دولت، هایشرکتاطالعات و ارتباطات  فناوریترین محصوالت  پر درخواست -1
 فندداوریی  تددرین حددوزه در مطلددوب گذاریسددرمایهو ارتباطددات از جملدده  اطالعددات فندداوریگددذاری در  سددرمایه -2

 اطالعات و ارتباطات 
 و شوندمیمقدار محصوالتی که صادر  -3
 31ها  اطالعات و ارتباطات توسط خانواده فناوریتقاضا برای محصوالت  -3

اطالعدات و  فنداوری  شیلی مانند اسدترالیا ابتددا کاالهدا و خددماتی کده بده عندوان محصدوالت یدا خددمات خدا
کنندد. ایدن  حاصل از کاالها و خدمات مشخص را شناسایی مدی هایفعالیتو همهنین  شوندمیارتباطات تلقی 

اطالعدات و  فنداوری. کاالهدا و خددمات شدوندمی بنددیطبقهمشدخص و خدا   هدایفعالیتفعالیت به عنوان 
اقتصدادی  هدایهمکاریتوسدعه و  سدازمانهدای  ارتباطات که خا  در نظر گرفته شدند، مطابق با دستورالعمل

 .32فراهم شود المللیبینمقایسه  مکانتعریف شد.ه اند. دلیل این امر آن بود ا
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریاقتصادی، کاالی مشخصده  هایهمکاریتوسعه و  سازمانهای  طبق دستورالعمل 

جدام دهدد و یدا بایدد از فراینددهای الکترونیکدی بدرای کاالیی است که بایدد کدار پدردازش و انتقدال اطالعدات را ان
 سدازمانهای فیزیکدی و یدا کنتدرل فراینددهای فیزیکدی اسدتفاده کندد.  پدیده اوریجمعو یا  گیریاندازهشناسایی، 
: کنددمیاطالعدات و ارتباطدات را چندین تعریدف  فنداوریی  اقتصدادی خددمات مشخصده هدایهمکاریتوسعه و 

.شدیلی از تعداریف 33ازش و انتقال اطالعدات بدا اسدتفاده از ابزارهدای الکترونیکدی اسدتخدماتی که هدف آن پرد
اطالعات و ارتباطات خدود  فناوریاقتصادی برای حساب اقماری  هایهمکاریتوسعه و  سازمانی  پیشنهاد شده

 استفاده کرده است.
اطالعدات و  فنداوریشخصده م هدایفعالیتاطالعدات و ارتباطدات را جدزء  فنداوریشیلی زمانی حساب اقماری 

کدل فدروش  درصد 50اطالعات و ارتباطات بیش از  فناوریکه تولید کاالها و خدمات  گیردمیارتباطات در نظر 
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کده  شدودمیاطالعدات و ارتباطدات تنهدا شدامل تجدارتی  فنداوریرا تشکیل دهد. با توجه به این تعریف، تجارت 
اطالعدات و  فنداوریتجاری کده فدروش کاالهدا و خددمات  اطالعات و ارتباطات است. هر شرکت فناوریخا  

بداره 33گیدردمیاز کل فروش اش باشد، در ایدن تعریدف قدرار ن درصد50کمتر از  هاآنارتباطات  . ایدن مسدیله در 
تعداد زیادی از فروشگاه هدای خدرده فروشدی مصدداق دارد. بندا بدر ایدن، هرندوع فعالیدت اقتصدادی کده کاالهدا و 

حد تعیین شدده باشدد بده عندوان  درصد50عات و ارتباطات تولید کند اما تولید اش کمتر از اطال فناوریخدمات 
 3. جددول شدودمیاطالعات و ارتباطدات در نظدر گرفتده  فناوریمرتبط با  هایفعالیتمعمولی و یا  هایفعالیت

طالعدات و ا فنداوریاطالعات و ارتباطات شیلی را به تفکیدک محصدوالت و خددمات  فناوریمحصوالت خا  
 .دهدمینشان  فناوریارتباطات 

 اطالعات و ارتباطات شیلی فناوریاطالعات و ارتباطات محصوالت در حساب اقماری  فناوری بندیطبقه :4جدول 
اطالعدددات و  فنددداوریمحصدددوالت 

 ارتباطات
 تجهیزات مخابراتی

 هرایانه و تجهیزات مرتبط با رایان
 قطعات الکترونیکی
 و تصویریتجهیزات صوتی 

و  گیری انددددازهاطالعدددات و ارتباطدددات )تجهیدددزات حسدددابداری،  فنددداوریسدددایر محصدددوالت 
 ناوبری و تجهیزات پزشکی.( های دستگاه

 سیم( خدمات مخابراتی و خدمات توزیع برنامه )از جمله تلویزیون کابلی، اقماری و بی
اطالعددددات و  فندددداوریخدددددمات 
 ارتباطات

 )اینترنت( الین آنخدمات 
 اطالعات و ارتباطات فناوریخدمات تجاری 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریخدمات ارزیابی حرفه ای 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریخدمات پشتیبانی فنی 

 افزار نرم
 ها و میزبانی وب ارائه خدمات خالص مدیریتی، زیرساخت

 اطالعات و خدمات تبدیل اسناد
و خددمات  افدزار نرمسدخت افدزار و  داری اجدارهعات )شامل اجداره و اطال فناوریسایر خدمات 

 اطالعات( فناوریآموزشی 
 

 های اطالعات و ارتباطات در شیلی. فناوریی اقماری ها حساب-های دیجیتالی فناوریمنبع: استراتژی برای 

گدر چده برخدی از خددمات  گانده  ورطبدهاطالعدات و ارتباطدات  فنداوریاما باید توجده داشدت کده ا  بنددیطبقهجدا
اطالعددات و  فندداوریاطالعددات و ارتباطددات شددیلی ایددن خدددمات  فندداوری، امددا بددرای حسدداب اقمدداری شددوندمی

 . این خدمات عبارتند از موارد زیر است:شوندمی بندیطبقهارتباطات زیر " سایر خدمات" 
 ارائه خدمات مدیریتی، زیرساخت و میزبانی وب • 
 دیل اسناد اطالعات و خدمات تب• 
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و خدمات آموزشدی  افزارنرمسخت افزار و  داریاجارهاطالعات )شامل اجاره و  فناوریسایر خدمات • 
 اطالعات( فناوری
 اطالعات و ارتباطات عبارتند از: فناوریشده  بندیطبقهمشخصه  هایفعالیت

 مخابرات • 
 اطالعات و ارتباطات فناوریتجارت • 
 اطالعات و فناوریخدمات • 
 اطالعات و ارتباطات. فناوریتولید • 

، تولیدد هافعالیتی است که بخش اعظم و غالب هایفعالیتاطالعات و ارتباطات  فناوریمشخصه  هایفعالیت
اطالعدات و ارتباطدات.  فنداوریدرصددی در تولیددات  2/27اطالعات است یعنی: مشارکت  فناوریمحصوالت 

درصدد از محصدوالت تولیدد شدده را تشدکیل  8/2تباطدات تنهدا اطالعدات و ار فنداوریمحصوالت غیدر مشخصده 
کدل(، بعدد  درصدد2/33اطالعات و ارتباطات است )یعنی  فناوریدهد. مخابرات بزرگترین فعالیت مشخصه  می

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریکه باالترین سهم را در  گیردمی( قرار درصد3/23اطالعات ) فناوریازآن خدمات 
با کیفیت باال برای این رشته فعالیدت از اهمیدت خاصدی برخدوردار بدوده اسدت  یهاداده اوریجمع دارد، بنابراین

 .دهندمیاطالعات و ارتباطات را تشکیل  فناوریبخش بزرگی از اطالعات مربوط به  هادادهبرای اینکه این 
اطالعدات و  فنداوری اطالعدات و ارتباطدات شدیلی، ارزش افدزوده فنداوریمحاسبه در حسداب اقمداری  ترینمهم

واز  کنددمی گیریانددازهاطالعدات و ارتباطدات در اقتصداد داخلدی را  فنداوریارتباطات است. این شاخص تدابیر 
. بدا اضدافه کدردن مالیدات بده محصدوالت و آیددمیاطالعات و ارتباطات به دسدت  فناوریارزش افزوده ی تولید 

اطالعات و ارتباطات، محاسبه تولیدد ناخدالص داخلدی در  یفناورواردات به ارزش افزوده تولید شده از محصول 
 .35پذیر خواهد بود  مکاناطالعات و ارتباطات ا فناوریبخش 

 :33اطالعات و ارتباطات از پنج قلم به شرح زیر تشکیل شده است فناوریتقاضای محصوالت 
 مصرف واسطه • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریزمینه  داخلی و دولت در هایشرکتهای انجام شده توسط  گذاریسرمایه• 
 مصرف خانگی • 
 صادرات و• 
 تنوع سهام.• 

اطالعات و ارتباطات شیلی مصرف واسطه به عنوان یک جزء عرضه، شاخص مفیدی  فناوریدر حساب اقماری 
 اطالعات و ارتباطدات در اقتصداد اسدت. کده پدر تقاضداترین خددمات فناوریاز استفاده سودمندانه از محصوالت 

 :37اطالعات در سطح واسطه شامل موارد زیر هستند فناوری
 های بی سیم(  مخابرات و خدمات توزیع برنامه )از جمله کابل، ماهواره و یا تلویزیون• 
 خدمات پشتیبانی فنی و• 
 ها و میزبانی وب(. ارائه شبکه )از جمله خدمات مدیریت، زیرساخت• 
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اطالعدات و  فنداوریطه، شناسدایی بخدش متقاضدی محصدوالت یک جزء مهم برای تجزیه و تحلیدل مصدرف واسد
اطالعددات و ارتباطددات شددیلی،  فندداوریارتباطددات در سددطح واسددطه اسددت. بددر اسددا  ارزیددابی حسدداب اقمدداری 

اطالعدات و ارتباطدات در سدطح متوسدط را دارندد  فنداوریهای اقتصادی که بداالترین مصدرف محصدوالت  بخش
 :عبارتند از

 مخابرات  •
 ی وبخش مال •
 صنعت •

اطالعات و ارتباطدات  فناوریاطالعات و ارتباطات در حساب اقماری  فناوریعرضه و تقاضای کل محصوالت 
گانه تقسیم شده است وتراز بین  در فصل آخر قرار دارد. این فصول شدامل ارزیدابی  هاآنشیلی به فصل های جدا

اطالعات و ارتباطدات اسدت. ایدن حسداب  فناوریاطالعات و ارتباطات و بخش  فناوریاز محصوالت مختلف 
کده چگونده تولیدد و  دهددمیو نشدان  کنددمیدقیدق ارائده  طوربده 2003تا  1222برخی از شاخص ها را از سال 

مورد بررسی تغییر کرده است. مشکلی کده در ایدن زمینده بدرای آفریقدای جندوبی وجدود دارد  هایسالمصرف طی 
 38مداوم در حال شناسایی هستند. طوربه هادادهع است. مناب هادادهفقدان سری زمانی 
اطالعات و ارتباطات شیلی در حدود چهارده جدول تنظیم شده است، که هر کدام بخشی  فناوریحساب اقماری 

(، TSA. بدرخالف حسداب اقمداری گردشدگری )دهدمیاطالعات و ارتباطات را نشان  فناوریازحساب اقماری 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریمدون برای استفاده از جداول درحسداب اقمداری  های چارچوب و یا دستورالعمل

وجدود  تدوانمیدر جدول هیچ مقادیر بابتی و مرزی وجدود نددارد. از ایدن رو  هادادهوجود ندارد. برای قرار گرفتن 
 هده کرد.اطالعات و ارتباطات شیلی و استرالیا را مشا فناوریتفاوت بین تک تک جداول در حساب اقماری 

اطالعات و ارتباطات شیلی در آن تدوین شدده اسدت شدامل مدوارد زیدر  فناوریچهارده جدول که حساب اقماری 
 :32است

 اطالعات و ارتباطات  فناوری. محصوالت مشخصه 1
 اطالعات و ارتباطات  فناوریمشخصه  هایفعالیت. 2
 مشخصه  هایتفعالیاطالعات و ارتباطات مرتبط با  فناوری. تولید محصوالت 3
 اطالعات و ارتباطات )با توجه به نوع اشتغال(  فناوری هایفعالیت. تعداد کارکنان در 3
 اطالعات و ارتباطات  فناوریغیر مشخصه  هایفعالیت. تولید 5
 اطالعات و ارتباطات   فناوری. ارزش افزوده 3
 ( 2003سال  - 1222. سیر تغییرات ارزش افزوده )از جمله سال 7
 اطالعات و ارتباطات  فناوریعرضه کل محصوالت . 8
 اطالعات و ارتباطات  فناوری. متوسط محصوالت 2

 اطالعات و ارتباطات )در هر نوع محصول(  فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه. 10
 اطالعات و ارتباطات  فناوری. هزینه مصرف خانوار محصوالت 11

                                                           
 2011اصالح از مار    38
 حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات شیلی -استراتژی برای فناوری  دیجیتال 32
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 . اجزای صادرات 12
 اطالعات و ارتباطات و فناوری . تقاضای کل محصوالت13
 اطالعات و ارتباطات. فناوری. تراز عرضه و مصرف محصوالت 13

اطالعدات و ارتباطدات شدیلی اسدتفاده  فناوریاستراتژی دیجیتالی از تعدادی منابع داده در تولید حساب اقماری 
مدار گیدری مدورد پوشدش قدرار های مورد اسدتفاده و همهندین اجزایدی کده در آن آ کرده است. جدول زیر آمار گیری

 .دهدمیگرفت را نشان 

 اطالعات و ارتباطات شیلی فناوریبرای حساب اقماری  هاداده: منابع  5جدول 
 عامل اقتصادی منابع اطالعاتی اجزای عرضه 

 مشخصه تولید  های فعالیت
 فندداوریتجدداری  هددای فعالیتمیددزان تولیددد 

 اطالعات و ارتباطات
آمار برای مطالعه در بداره  آمارگیری توسط موسسه

 اطالعات و ارتباطات  فناوریحساب اقماری 
اطالعدات و  فنداوریبدزر  و متوسدط کده خددمات  های شرکت

 کنند میارتباطات عرضه 
اطالعددات و  فندداوریمیددزان تولیددد صددنعت 

 ارتباطات
 هددای فعالیتاجددرای آمددار گیددری عمددومی رشددته 

 صنعتی توسط موسسه ملی آمار
تولیددد کاالهددای  هددا آنی کدده فعالیددت اصددلی صددنعت های شددرکت
 اطالعات و ارتباطات است  فناوری

نشریات آمدار اداره مخدابرات، احکدام تعرفده اداره  مخابراتی های فعالیتمیزان تولید حاصل از 
مخابرات و قیمدت هدای خددمات مخدابراتی ببدت 

 شده توسط موسسه ملی آمار 

 .نندک میشرکت ها یی که خدمات مخا براتی عرضه 

 اطالعات نیستند فناوریی که خا  های فعالیتتولید 
 هددای فعالیتاجددرای آمددار گیددری عمددومی رشددته  صنعتی های فعالیتمیزان تولید رشته 

 صنعتی توسط موسسه ملی آمار
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریصنعتی که کاالهای  های شرکت

 دهند را در سطح دوم فعالیت خود انجام می
 واردات

اطالعدددات و  فنددداوریتدددامین کننددددگان خدددارجی محصدددوالت  خدمات ملی گمرک یها داده ات کاالهاوارد
 ارتباطات

اطالعدددات و  فنددداوریتدددامین کننددددگان خدددارجی محصدددوالت  های بانک مرکزی تراز پرداخت یها داده واردات خدمات
 ارتباطات

 اطالعات و ارتباطات فناوری گذاری سرمایهواسطه و  مصرف 
در همه حدوزه  گذاری سرمایهه و مصرف واسط

های سدالمت،  های اقتصادی، به استنثا حوزه
 آموزش و اداره عمومی 

آمارگیری توسط موسسه آمار برای مطالعده دربداره 
 اطالعات و ارتباطات فناوریحساب اقماری 

هدای سدالمت،  ها در حوزه های اقتصدادی بده اسدتنثا حدوزه بنگاه
 آموزش و اداره عمومی 

ی  در حددوزه گذاری سددرمایهسددطه و مصددرف و ا
 آموزش و بهداشت خصوصی

 های آموزش و سالمت های خصوصی در حوزه بنگاه مطالعه موردی

ی  در حددوزه گذاری سددرمایهمصددرف واسددطه و 
 آموزش و بهداشت عمومی و اداره عمومی 

بودجه عمومی اداره کل کنترل جمهوری و  یها داده
لددددت در دو ها هزینددددهگددددزارش کمددددی  یهددددا داده

 الکترونیک مدیریت بودجه

 های دولتی موسسه

 مصرف خانگی
سرشدددماری  یهدددا دادهمطالعددده مدددوارد خدددانگی و  مصرف خانگی

 موسسه ملی آمار2002
   خانه ها در کالن شهر ها / منطقه ها 
  خانه ها درسطح کشور 

 تباطات در شیلیهای اطالعات و ار فناوریحساب اقماری -های دیجیتالی  فناوریمنبع: استراتژی برای 
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 ارتباطات شیلی )ادامه( فناوریهای اقماری اطالعات و ی حسابهادادهمنابع : 5جدول 
 عامل اقتصادی منابع اطالعاتی اجزای عرضه 
 اطالعات و ارتباطات فناوریمتقاضیان خارجی محصوالت  خدمات ملی گمرک یها داده صادرات کاال

 اطالعات و ارتباطات فناوریمتقاضیان خارجی محصوالت  های بانک مرکزی تتراز پرداخ یها داده صادرات خدمات
 های اطالعات و ارتباطات در شیلی فناوریی اقماری ها حساب-های دیجیتالی  فناوریمنبع: استراتژی برای 

العدات اط فناوریآمارگیری تخصصی  هاآنکه اگر چه  دهدمیمورد استفاده ی شیلی نشان  یهادادهبررسی منابع 
و ارتباطات را اجدرا کردندد، امدا اطالعدات مزبدور را از آمدارگیری موجدود بده دسدت آوردندد. بدر خدالف اسدترالیا، 

اطالعدات و ارتباطدات را انجدام  فنداوریآفریقای جنوبی در حال حاضر تعداد زیادی از  آمارگیری های مرتبط با 
 .دهدمین

استفاده کدرد. اسدتفاده از آمدارگیری هدای موجدود مزیدت هدای  انتومیدر نتیجه، از روشی مشابه با رویکرد شیلی 
 موارد زیر را ذکر کرد: از جمله: توانمیخا  خود رادارد که 

  هاهزینهکاهش • 
 تر و اجرای آسان• 
 تر دستیابی به نتایج سریع• 

باطات دارای معدایبی اطالعات و ارت فناوریاالت مرتبط با ؤبا این حال استفاده از آمارگیری های موجود برای س
 عبارتند از: هاآناست که برخی از 

 تجربگی آمارگیران  نتایج نادرست، به دلیل بی• 
 دهی باز دارد  پرسش طوالنی ممکن است پاسی گویان را از پاسی• 
اطالعددات و  فنداوریوجدود دارد کده نمونده انتخداب شدده بدرای بخدش  مکدانبسدته بده آمدارگیری خدا ، ایدن ا• 

یدا روسدتایی  بده یدک نمونده گیدری در منداطق فقیدر توانددمیه درستی انتخاب نشده باشد، که این امر ارتباطات ب
 .شودمیاطالعات و ارتباطات استفاده ن فناوریبیانجامد که در آن 

سدواالت جزیدی  تدوانمیاطالعدات و ارتباطدات، درایدن آمدارگیری هدا ن فناوریدر مقایسه با آمارگیری مختص • 
 پرسید.

 هایی از تجارر کشورها توصیه -3-2
کنند، بر اسا  اعالم  می و منتشر اوریجمعاطالعات و ارتباطات را  فناوریدر حالی که بسیاری از کشورها آمار 

اطالعدات و ارتباطدات را  فنداوریاقتصادی تنها دو کشور حسداب اقمداری  هایهمکاریتوسعه و  سازمانرسمی 
ی آزمایشدی را بدر اسدا  اطالعدات در هاحسدابلی. هدر دوی ایدن کشدورها اند، یعنی اسدترالیا و شدی منتشر کرده

 هدایهمکاریتوسدعه و  سدازماناز دستورالعمل های توصیه شدده  کامالًدستر  منتشر کردند اگر چه این کشورها 
ر اقتصادی تبعیت کردند، اما تعداد کمی از تعاریف و مفاهیم را برای هماهنگ سازی با نیازهای کشور خدود تغیید

 اند. داده
 هداآناطالعدات و ارتباطدات اسدت.  فنداوریشیلی تنها کشوری است که بده دنبدال تهیده مجددد حسداب اقمداری 

سدازی  اطالعات و ارتباطات خود به عنوان چارچوبی برای تهیده بهنگدام فناوریازاولین حساب آزمایشی اقماری 
 فنداوریای بده تهیده مجددد حسداب اقمداری  کنندد. در حدال حاضدر اسدترالیا هدیچ عالقده حساب خود استفاده مدی
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. دهددمیایدن حسداب را بده عندوان حسداب اقمداری آزمایشدی مدد نظدر قدرار  اطالعات و ارتباطات خود ندارد و
اطالعدات و ارتباطدات خدود را بده روزرسدانی  فنداوریبار حساب اقماری  سال یک 3-5استرالیا در نظر دارد هر 

 فنداوریول بده علدت عددم تدامین اعتبدارات الزم بدرای تهیده حسداب اقمداری ایدن ایدده در درجده ا متأسفانهکند. 
 50اطالعات و ارتباطات رها شده و عملیاتی نشده است 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریاگرچه استرالیا در آینده نه چندان دور برنامه ای برای تهیه مجدد حساب اقمداری 
باره   های متعددی اطالعات و ارتباطات است که از آمارگیری ناوریفندارد، اما همهنان دارای اطالعات غنی در 

اطالعات و ارتباطات طراحی شده( که به صورت مدداوم انجدام شدده  فناوریانحصاری برای بخش  طوربه)برخی 
بدرای مطالعده آفریقدای جندوبی )کده البتده  هاآنها و روش شناسی های مربوط به  آورد. این آمارگیری به دست می

 شود( بسیار مفید خواهد بود. گیریتصمیماطالعات و ارتباطات باید  فناوریام آمار گیری های بخش برای انج
اطالعات و ارتباطات هیچ چدارچوی تهیده نشدده اسدت و یدا هدیچ راهنمدایی وجدود  فناوریبرای حساب اقماری 

بخدش  نفعدانذیرکاران و ندارد. در برخی موارد تولید یک حساب اقماری که نه تنهدا بیدانگر نیازهدای دسدت اندد
باشد، آسدانتر اسدت. حدداقل  قابل دستر  نیز می یهادادهدهنده  اطالعات است، بلکه نشان فناوریارتباطات و 

 .شودمیاطالعات و ارتباطات اقماری آفریقای جنوبی قرار دارد توصیه  فناوریجداول زیر که در حساب 
 الص داخلی اطالعات و ارتباطات از تولید ناخ فناوریسهم • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریتولید محصوالت • 
   اطالعات و ارتباطات فناوریاجزای درآمد از ارزش افزوده ناخالص • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریواردات و صادرات محصوالت • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریعرضه و مصرف محصوالت • 
 رتباطات اطالعات و ا فناوریدر  گذاریسرمایه• 
 اطالعات و ارتباطات و فناوریهزینه مصرف نهایی خانوار در محصوالت • 
 .شاغالن 

به حسداب  نفعانذیی باال مقدماتی است و باتوجه به اطالعات در دستر  و نوع نیازهای  فهرست پیشنهاد شده
اطالعددات و  یفندداورهددای اصددلی  اصددالح شددود. تولیددد تعدددادی از شدداخص تواندددمیاطالعددات  فندداوریاقمدداری 

 فنداوریبده دسدت آمدده از آمدارگیری هدای متعددد اسدت عدالوه بدر حسداب اقمداری  یهادادهارتباطات که حاوی 
اطالعدات و ارتباطدات ارائده  فنداوریمختلف بخش  هایجنبهتصویر مختصری از  تواندمیاطالعات و ارتباطات 

اطالعدات و  فنداوریاقتصدادی  یهدادادهرائده اطالعات و ارتباطات، ا فناوریکند. هدف از تهیه حساب اقماری 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوری هایشداخصی ملدی اسدت. بدر اسدا  هاحسدابارتباطات موجود در چارچوب 

اجتماعی یا اقتصادی باشند.  هادادهی ملی را شناخت، اعم از اینکه این هاحسابی غیر مرتبط با هادادهتوان  می
اطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات و ارتباطات و شاخص  فناوریماری یک سیستم آماری شامل حساب اق

 .دهدمیکامل نشان  طوربهاطالعات و ارتباطات در آفریقای جنوبی را  فناوریاست که بخش 
حساب ملی  یهادادهاطالعات و ارتباطات تولید شده توسط استرالیا و شیلی، ترکیبی از  فناوریحساب اقماری 

ی اسدت کده در یهدادادههم شدامل  هادادهاطالعات و ارتباطات است. به عبارت دیگر این  ناوریف هایشاخصو 
                                                           

 حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات -اداره آمار استرالیا50
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ی اسدت یهدادادهتهیه شده قرار دارد و هم شدامل  1223جداول عرضه و مصرف که بر اسا  نظام حسابهای ملی 
فاده بددرای تهیدده مددورد اسددت یهددادادهکدده از آمددارگیری هددا بددرای اسددتفاده در تهیدده شدداخص بدده دسددت آمددده اسددت. 

گیدری  پولی باشد و هدم غیدر پدولی. بعدد از شدکل یهادادههم  تواندمیاطالعات و ارتباطات  فناوری هایشاخص
 فنداوریپیشنهاد شدد کده ایدن پدروژه  51اطالعات و ارتباطات، فناوریدر حوزه  نفعانذیی سازمانگروه کاری بین 

 هایشدداخصاطالعدات و ارتباطددات و  فندداوریمداری اطالعدات و ارتباطددات از دو جدزء اصددلی یعندی حسدداب اق
گانه تولید  طوربهاطالعات و ارتباطات تشکیل شود. این اجزا  فناوری مختلدف را ارائده  یهدادادهو  شدوندمیجدا

کده  کنددمیاطالعدات و ارتباطدات را تولیدد  فنداوریخالصده از آمدار  ایمجموعدهبدا همددیگر،  هداآن، اما کنندمی
 .دهدمیکامل نشان  طوربهو ارتباطات در اقتصاد آفریقای جنوبی را  اطالعات فناوری

اطالعات و ارتباطات آمار بوسیله اداره آمدار آفریقدا جندوبی آغداز شدد و  فناوریی سازمانتشکیل گروه کاری بین 
اطالعات و ارتباطات تمایدل داشدت مدورد  فناوری(، که به تولید بیشتر شاخص DOCتوسط وزارت ارتباطات )

ی هاحسداب ندوی پیشاطالعات و ارتباطات نه تنها بدر تهیده  فناوریی سازمانحمایت قرار گرفت. کارگروه بین 
اطالعدات و ارتباطدات را  فنداوری هایشداخصاطالعات و ارتباطات تمرکز دارد، بلکه  فناوریاقماری آزمایشی 

و در حال حاضر ریاست آن برعهده  دهندمی. این گروه هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهدمینیز مورد توجه قرار 
 اداره آمار آفریقای جنوبی است. اعضای فعلی این کارگروه عبار تند از:

 اداره آمار آفریقای جنوبی• 
 وزارت ارتباطات• 
 ملی  داریخزانه• 
 وزارت تجارت و صنعت • 
  فناوریوزارت علوم و • 
 آژان  خدمات ودسترسی همگانی آفریقای جنوبی و• 
 های اطالعات. فناوریآژان  دولتی • 

پذیرفتده  بنددیطبقهاطالعات و ارتباطات برای آفریقای جنوبی، تهیده  فناوریبه منظور آغاز تهیه حساب اقماری 
برای تعریدف بخدش  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات مورد نیاز بود. از این  فناوریبرای محصول  المللیبینشده 

نظراتی ارائه شد کده شدامل حدوزه آمدارگیری از  نفعانذی. از طرف شودمیات استفاده اطالعات و ارتباط فناوری
 بنددیطبقه. ایدن شدودمیدرون اداره آمار آفریقای جنوبی بود. این نظدرات قطعداً موجدب همسدانی در تولیدد داده 

 برای موارد زیر است: بندیطبقهشامل 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریخدمات • 
 اطالعات و ارتباطات و ناوریفکاالهای • 
 اطالعات و ارتباطات فناوری هایفعالیترشته • 

مدورد اسدتفاده فعلدی در  بنددیطبقهمدورد اسدتفاده بایدد بده سیسدتم  بندیطبقهبر اسا  تجارب استرالیا و شیلی، 
اطالعدات و  وریفندای سدازمانکداری بدین  ویژه در چارچوب اداره آمار آن کشور توجه کند. گروهه آفریقای جنوبی ب

اقتصدادی را بده عندوان مبندایی بدرای  هدایهمکاریتوسدعه و  سدازمانتوصدیه شدده  بندیطبقهارتباطات فهرست 
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. کنددمیکمدک  المللدیبینفهرست آفریقای جنوبی پیشنهاد کرد و این پیشنهاد پذیرفته شد که این امر به مقایسده 
اطالعدات و  فنداوریطالعدات و ارتباطدات و بخدش ا فنداوریی هدافعالیتتعاریف محصوالت، خدمات و رشته 

کلی برای آفریقای جنوبی تهیه شده است. استرالیا و شیلی از تعاریف کمی متفاوت برای بخدش  طوربهارتباطات 
 .کنندمیاطالعات و ارتباطات استفاده  فناوری

هددای  ری دارد. سیسددتماطالعددات و ارتباطددات، آفریقددای جنددوبی بددر اسددترالیا برتدد فندداوریبخددش  بندددیطبقهدر 
نیسدتند، بده  اطالعدات و ارتباطدات سدازگار فنداوریکامل با تعاریف و مفداهیم بخدش  طوربهاسترالیا  بندیطبقه

بازنگری  هاآنناملمو . به منظور سازگار کردن تعاریف و مفاهیم الزم است  هایداراییو سایر  افزارنرمخصو  
( کده فرصدت CPCمحصوالت محدوری ) بندیطبقه 2ا ی جنوبی به نسخه اداره آمار آفریق و به روز رسانی شوند.

 .52 روی آورد کندمیاطالعات و ارتباطات فراهم  فناوریبهتری را برای اصالح محصوالت 
مدداوم در ایدن  طوربدهاطالعدات و ارتباطدات  فنداوریبخش  نفعانذیی سازمانکه گروه کاری بین  شودمیتوصیه 

گدروه کداری بدین  2002استفاده شود. در ماه نوامبر  هاآنشد وحتماً از کمک و همکاری فرایند مشارکت داشته با
اطالعات و ارتباطدات تشدکیل شدد و هدر سده مداه بدرای حصدول اطمیندان از  فناوریبخش  53نفعانذیی سازمان

از طریدق . شدیلی، گیدردمینیدز مدورد بررسدی قدرار  هداآنو نیازهدای  دهنددمیانجام این مشارکت، تشکیل جلسه 
های دیجیتالی یک عملیات مشترک دولتی و خصوصی را بوجود آورد، این رویکرد،  فناوریتدوین استراتژی برای 

 به خصو  در آفریقای جنوبی، ممکن است در تامین بودجه حساب اقماری کمک کند.
عدات و ارتباطدات اطال فنداوریبرای تولیدد حسداب اقمداری  هادادهبه منظورحصول اطمینان از در دستر  بودن 

 فندداوری یهددادادهدر مددورد همدده  ایدادهاطالعددات و ارتباطددات، بررسددی  فندداوریبعددالوه برخددی شدداخص اصددلی 
 یهدادادهو هدم خدار  از آن( انجدام شدد. مندابع 53اطالعات و ارتباطات )هم در داخل اداره آمدار آفریقدا جندوبی 

 فنداوری نفعدانذیدر حال حاضر کار توسط برخدی از  مختلف در داخل اداره آمار آفریقای جنوبی شناسایی شد و
خددود در حددال انجددام شدددن  55متبددوع سددازماناطالعددات و ارتباطددات بددرای شناسددایی منددابع ارائدده شددده در درون 

شود که کددام شداخص اصدلی بایدد منتشدر شدود و کددام شداخص هدا دارای اولویدت  گیریتصمیماست.الزم است 
اطالعدات و  فنداوریی اقمداری آزمایشدی هاحسدابعات و ارتباطات بایدد دراطال فناوریهستند و کدام جداول 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریحسداب اقمداری آزمایشدی  ندوی پیشارتباطات گنجانده شوند. در حدال حاضدر 
اطالعات و ارتباطاتی است که توسط اداره آمار آفریقا جنوبی توصیه شده است و ایدن امدر  فناوریشامل جداول 

باره گنجاندن جداول به مع . 53 نیسدت هداآناطالعدات و ارتباطدات و شدمای نهدایی  فناورینای تصمیم نهایی در 
 فنداوریاطالعات و ارتباطدات بدرای توضدیح بخدش  فناوری نفعانذینظرات  ترینمهماین تصمیم باید مبتنی بر 

 اطالعات و ارتباطات در آفریقای جنوبی باشد.
، امدا نظدرات تدابیر شدودمیاطالعات استفاده  فناوریطه شروع برای تهیه جداول از تجارب کشورها به عنوان نق

مقایسده  مکدان. اسدتفاده از تجدارب کشدورها نده تنهدا اکنددمیو دیگر نهاده ها این فرایند رااصالح  نفعانذیگذار 

                                                           
 د شد.منتشر خواه 2010. جدول عرضه و مصرف تفصیلی رسمی در سال مالی  52
 2002نوامبر    53
 تعریف نمودن فناوری اطالعات و ارتباطات -اداره آمار آفریقا جنوبی 53
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و بده  گدذاردمیتیدار ، بلکه دانش ارزشمندی را در فرایندد تهیده حسداب اقمداری در اخسازدمیرا فراهم  المللیبین
اطالعدات و ارتباطدات آفریقدای  فنداوریی اقماری آزمایشدی هاحساب نوی پیشآفریقای جنوبی در تهیه اولین 

 .کندمیجنوبی کمک 
از محصوالت  ایمجموعهاز تعاریف است، در واقع  ایمجموعهاطالعات و ارتباطات، در حالی که  فناوریبخش 

 فنداوریو محصدوالت  هدافعالیت. ایدن رشدته گیرنددمیکه در زیر تعاریف قرار  ی استهایفعالیتمختلف و رشته 
بنددی  دسدته بنددیطبقهو محصوالت( با توجده بده نظدام هدای  هافعالیتاطالعات و ارتباطات )مانند دیگر رشته 

بدرای اقتصدادی  هدایهمکاریتوسعه و  سازمانی  ی توصیه شدههابندیطبقهسند مورد بحث،.  3. فصل شوندمی
را بددا  هدداآنو  دهدددمیاطالعددات و ارتباطددات را مددورد بررسددی قددرار  فندداوری هددایفعالیتمحصددوالت و رشددته 

. این کدار، گدام بعددی در توسدعه بیشدتر سازدمیمورد استفاده و در دستر  در آفریقای جنوبی منطبق  بندیطبقه
 اطالعات و ارتباطات است. فناوریحساب اقماری آزمایشی  نوی پیش

اطالعهههات  فنهههاوریبهههه  اهههار ا مهههاری  هابنهههدیطبقهمهههرتبا سههها تن  –3
 وارتباطات

اطالعدات و  فنداوریاطالعدات و ارتباطدات وحسداب اقمداری  فنداوریی مختلدف بخدش هابندیطبقهاین فصل 
 و تهیده شدده توسدط المللدیبینمدورد اسدتفاده  بنددیطبقه.  دهدمیارتباطات آفریقای جنوبی را مورد بررسی قرار 

آفریقدای جندوبی سدازگار شدود بایدد تغییدر  بندیطبقهاقتصادی برای اینکه با نظام  هایهمکاریتوسعه و  سازمان
حساب اقماری آزمایشی  نوی پیشباید به جداول فرعی آفریقای جنوبی مرتبط شود تا تهیه  بندیطبقهیابد. این 
 اطالعات و ارتباطات آفریقای جنوبی آغاز گردد. فناوری
 اطالعات و ارتباطات آفریقای جنوبی مرتبط هستند، عبارتند از: فناوریکه با بخش  بندیطبقهسیستم چهار 

 ( CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقه• 
 ( HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری )• 
 ( ISICاقتصادی ) هایفعالیتتمام  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه• 
 (.SICاقتصادی ) هایفعالیتلیت تمام استاندارد رشته فعا بندیطبقه• 

توسعه و همکاری اقتصادی، گروه کاری  سازماناطالعات و ارتباطات،  فناوریبخش   بندیطبقهبرای توسعه ی 
اطالعدات و  فنداوری( ایجداد کدرده اسدت. تعداریف اولیده محصدوالت WPIISرا برای شاخص جامعه اطالعاتی )

شددند.از هدر دو نسدخه  بنددیطبقه(، HSنگ توصدیف و کدگدذاری )(، بر اسا  سیستم هماه2003ارتباطات )
 بنددیطبقهاستفاده شدد و ایدن  2002و  1223 هایسال( HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری ) بندیطبقه

سیستم هماهندگ توصدیف و کدگدذاری  بندیطبقه. شودمیاستفاده  57واردات و صادرات یهادادههنوز نیز برای 
(HS انعطاف پذی ) فنداوریمحصدوالت  موجدود در آن زمدان بدود و بدر اسدا  ایدن سیسدتم، هایسیسدتمر تدرین 

اطالعدات و ارتباطدات بدر  فنداوریشد. اگر چه خدمات  می بندیطبقهاطالعات و ارتباطات در جزئی ترین سطح 
 بنددی طبقدهبدود امدا ایدن  بنددیطبقه(، قابدل 1-1( قبلی )بازنگری CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهاسا  
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باره ماهیت محصوالت  اطالعات و ارتباطدات نبدود. نسدخه جدیددتر  فناوریشامل جزئیات ضروری مورد نیاز در 
( منتشر شد و انعطاف پذیر تر و دقیق تر از نسدخه هدای قبلدی بدود. ایدن 2محوری محصوالت )نسخه  بندیطبقه

 بنددیطبقهمستقیماً به  تواندمی( 2محوری محصوالت )نسخه  بندیطبقهبه تصویب رسید.  2008نسخه در سال 
صددنعتی تمددام  المللددیبیناسددتاندارد  بندددیطبقه( و همهنددین بدده  HSسیسددتم هماهنددگ توصددیف و کدگددذاری ) 

رشددته فعالیددت تمددام  المللددیبیناسددتاندارد  بندددیطبقهمددرتبط شددود.  58(3اقتصددادی ) بددازنگری  هددایفعالیت
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریدر بخدش  هدافعالیترشدته  بنددیطبقه( برای 3اقتصادی )بازنگری  هایفعالیت

  .گیردمیمورد استفاده قرار 

 اطالعات و ارتباطات فناوریبخش  -1-3
بدرای  2007( در سدال 3اقتصدادی )بدازنگری  هدایفعالیترشدته فعالیدت تمدام  المللدیبیناستاندارد  بندیطبقه
رشدته  المللدیبیناسدتاندارد  بنددیطبقهدسدتر  قدرار گرفدت. اطالعات و ارتباطدات در  فناوریبخش  بندیطبقه

(، هدر دو، 2( )نسدخه CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقه( و 3اقتصادی ) بازنگری  هایفعالیتفعالیت تمام 
اندد. در  اطالعات و ارتباطات و تعاریف اقتصاد اطالعات تحدوالتی ایجداد کدرده فناوری بندیطبقههای  در سیستم
 .52تعاریف به دنبال جلسات گسترده گرو کاری شاخص جامعه اطالعات به روز رسانی شده استنتیجه این 
اطالعدات و  فناوریحساب اقماری آزمایشی  نوی پیشاطالعات و ارتباطات مورد استفاده در  فناوریتعاریف 

 :30ارتباطات به شرح زیر است
دازش اطالعدات و ارتباطدات را از طریدق ابدزار اطالعات و ارتباطات باید در درجده اول پدر فناوریمحصوالت • 

به این کار باشد.  الکترونیکی، مثل انتقال و نمایش انجام دهد و یا قادر 
اطالعات و ارتباطات، هدف از تولید )کاال و خدمات( یک رشته فعالیت مورد نظر باید در  فناوریبرای بخش • 

الکترونیکی، مثل انتقال و نمایش باشد و یا اینکه بتواندد درجه اول پردازش اطالعات و ارتباطات از طریق ابزار 
 این کار را انجام دهد.

برای بخش رسانه و محتوی، هدف تولید )کاال و خدمات( یک رشته فعالیت مور نظر در درجه اول باید اطدالع • 
در تولید،  هافعالیتی ارتباط جمعی باشد. این رشته هارسانهها از طریق  رسانی، آموزش و یا سرگرم کردن انسان

محتوی این مطالب به  چاپ و نشر و یا توزیع مطالب )اطالعات، محصوالت فرهنگی و سرگرمی( فعالیت دارند.
 که برای انسان در نظر گرفته شده است. شودمیای مربوط  یافته سازمانپیام 
هدای ارتبداط جمعدی و  ب رسدانههدا در قالد کده بدرای انسدان شدودمیمربدوط  اییافته سازمانمحتوی" به پیام • " 

هدای ملمدو  آن قدرار  کننده در کیفیدت . ارزش چنین محصولی برای مصرفشوندمیای منتشر  رسانه هایفعالیت
 های آن قرار دارد. ندارد، بلکه در اطالعات، محتوی آموزشی، فرهنگی و یا سرگرمی

 31تغییرات در تعاریف عبارتند:

                                                           
 2002-زه گیری جامعه اطالعاتیراهنمای اندا -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 58
 2002-راهنمای اندازه گیری جامعه اطالعاتی -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 52
 2002-راهنمای اندازه گیری جامعه اطالعاتی -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 30
 2002-راهنمای اندازه گیری جامعه اطالعاتی -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 31



37 

 

اطالعات و ارتباطات وجود ندارد و در حدال حاضدر ایدن کداال و  فناوری هیچ تمایزی بین محصوالت و خدمات• 
و هدر دو بده عندوان  شدوندمی بنددیطبقه( 2( )نسدخه CPCمحصدوالت محدوری ) بندیطبقهخدمات با توجه به 

 اند  شده بندیطبقهاطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت 
 و هافعالیتو رشته  ای و محتویی برای محصول توسعه بیشتر تعاریف رسانه• 
اطالعدات و  فنداوری بنددیطبقهاطالعات و ارتباطات یا در  فناوریخدمات  هایفعالیتهمه محصوالت رشته • 

 .باشدمیمحصول " رسانه و محتوی" بندیطبقهارتباطات قرار دارند یا در 
ید کند، باید قادر به استفاده اطالعات و ارتباطات خود را تول فناوریبرای اینکه آفریقای جنوبی، حساب اقماری 

ی ملدی همدانطور کده در جدداول عرضده و مصدرف هاحسداب یهدادادهی ملی موجود باشد. هاحساب یهادادهاز 
( و 1-1( )نسدخه CPCمحصدوالت محدوری ) بنددیطبقه( بدا توجده بده 2002)قبدل از سدال  قبالً شودمییافت 
شده است. جدول عرضه و مصدرف پایده )بدرای سدال  بندیقهطب( 5)نسخه  هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه

محدوری  بنددیطبقهمنتشر شد. این جدول عرضه و مصرف جدید بدا توجده بده  2010( در سپتامبر 2005مرجع، 
شدده اسدت. ایدن  بنددیطبقه( 5)نسدخه  هدافعالیتاستاندارد رشدته  بندیطبقه( و 2( )نسخه CPCمحصوالت )

محصدول(  27رشدته فعالیدت و  23 قدبالًمحصدول ) 103رشدته فعالیدت و  171ه جدول شامل اطالعات در بدار
( CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهبا توجه به  هاآناست. مزایای جداول عرضه و مصرف جدید این است که 

اطالعدات و  فنداوریمحصدول  بنددیطبقهایجداد یدک لیندک مسدتقیم بده  مکدانوا اندشدده بنددیطبقه (2)نسخه 
تجزیده و  مکانقابل توجهی گسترش یافته است، که ا طوربه. جداول عرضه و مصرف نیز شودمیفراهم  ارتباطات

 وجود نداشت. قبالً.این قابلیت سازدمیو محصوالت را فراهم  هافعالیتتحلیل عمیق تر رشته 
رتباطدات اطالعدات و ا فنداوریجداول عرضه و مصرف سنگ بنا و جدول پایه برای ایجاد یک حسداب اقمداری 

اطالعات و ارتباطات با جداول عرضه و مصرف یکپارچه شدود. بدر  فناوریخواهد بود. الزم است تعاریف بخش 
 فنداوریاطالعدات و ارتباطدات و محصدوالت  فنداوری هدایفعالیترشته  توانمیاسا  جدول عرضه و مصرف 

اطالعدات و ارتباطدات، نتیجده  فنداوریاطالعات و ارتباطات را شناسایی کدرد. ایجداد جدداول عرضده و مصدرف 
 اطالعات و ارتباطات با جداول عرضه و مصرف است. فناوریسازی تعاریف  ارتباط و یکپارچه

 هدایفعالیتتمدام رشدته  المللدیبیناسدتاندارد  بنددیطبقهاسدتاندارد رشدته فعالیدت مشدابه بدا  بندیطبقهسیستم 
رشدته  المللدیبیناسدتاندارد  بنددیطبقهاری ارتبداط بدین ) نه دقیقاً مثل آن( است. بدرای برقدر (ISICاقتصادی )

( 5)در حدال حاضدر نسدخه  هدافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه( و 3( )بازنگری ISICاقتصادی ) هایفعالیت
به موجدب ایدن اقددام جددول  توسط بخش ببت کسب و کار اداره آمار آفریقا جنوبی انجام شده است.32اقداماتی 

 هدایفعالیتتمدام رشدته  المللدیبیناستاندارد  بندیطبقه تواندمیاطالعات و ارتباطات  اوریفنعرضه و مصرف 
را بده هدم مدرتبط سدازد و در نتیجده مقایسده  (SIC) هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بنددیطبقه( و ISICاقتصادی )

 ی فراهم شده است.آفریقای جنوب بندیطبقهسازگاری با سیستم  مکانادامه یابد ودر ضمن ا المللیبین
 فنداوریمسدتقیم بده فهرسدت محصدوالت جدیدد  طوربه33( HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری ) بندیطبقه

صادرات  یهادادهبه موجب این کار  شودمی( مرتبط CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهاطالعات و ارتباطات 

                                                           
 مه  هنوز در مرحله پیش نوی  است. از ماه  32
 استفاده خواهد شد. 2007بندی سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری  طبقه.از نسخه بهنگام شده   33
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محصددوالت محددوری  بندددیطبقهتباطددات اطالعددات و ار فندداوریی محصددول هابندددیطبقهو واردات بدده  نسددخه 
(CPC .تبدیل خواهند شد )اطالعدات و  فنداوریاقتصدادی فهرسدت محصدوالت  هدایهمکاریتوسعه و  سازمان

اطالعدات و ارتباطدات در  فنداوریبه روز رسانی کرده اسدت. محصدوالت و خددمات  2002ارتباطات را در سال 
، در حالیکددده در اندشدددده بنددددیطبقه( 2خه ( )نسدددCPCمحدددوری محصدددوالت ) بنددددیطبقه حدددال حاضدددر در

( HSاطالعات و ارتباطات در سیستم هماهندگ توصدیف و کدگدذاری ) فناوریی قبلی، محصوالت هابندیطبقه
محددوری  بندددیطبقهاطالعددات و ارتباطددات در  فندداوری( و خدددمات 2002و  1223 هایسددالهددای  )نسددخه

 ( قرار داشت.1.1( )نسخه CPCمحصوالت )

 ی بخش " رسانه و محتوی"هابندیطبقهاطالعات و ارتباطات و  فناوریبخش  -1-1-3

منتشر  2007اطالعات و ارتباطات در سال  فناوریاقتصادی برای بخش  هایهمکاریتوسعه و  سازمانتعریف 
( بدده 3( )بددازنگری ISICاقتصددادی ) هددایفعالیتتمددام رشددته  المللددیبیناسددتاندارد  بندددیطبقهشددد، پدد  ازآن، 

ی " رسانه و محتوی" هم بدرای محصدوالت و هدم بدرای هابندیطبقهصویب رسید تعاریف 'منتشر شده بر اسا  ت
 رشته فعالیت، ایجاد شد.

و در نتیجه در تهیده  شودمیاطالعات و ارتباطات سنتی، مربوط  فناوریبخش "رسانه و محتوی" دقیقاً به بخش 
، " بخدش رسدانه و مکدان. امدا در صدورت اشدودمیظدر گرفتده اطالعات و ارتباطات در ن فناوریحساب اقماری 

گانه برای جداول و  طوربهمحتوی " )و محصوالت(  . این کار بدین دو بخدش شودمیدر نظر گرفته  بندیطبقهجدا
 .کندمیتمایز ایجاد 

تعریدف رشدته که بر اسا   دهدمیاطالعات و ارتباطاتی را نشان  فناوری هایفعالیتدر زیر تنها رشته  3جدول 
اقتصدادی  هدایفعالیترشدته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات با استفاده از  فناوریفعالیت 

(ISIC تعریف 3( )بازنگری )اندشده. 
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 اطالعات و ارتباطات فناوریمنطبق با تعریف بخش  هایفعالیترشته  :6جدول 
 المللدی بیناسدتاندارد  بندی طبقه

 هددددددای فعالیتته تمدددددام رشددددد
 (3بازنگری ( )ISICاقتصادی )

 (3، بازنگری ISICشرح رشته فعالیت )بر اسا  

 اطالعات و ارتباطات فناوریتولیدی  ها فعالیترشته 
 ساخت تخته مدار و قطعه های الکترونیکی 2310
 ه و تجهیزات جانبیرایانساخت  2320
 ساخت تجهیزات مخابراتی 2330
 مصرفی الکترونیکیساخت کاالهای  2330
 ی نوری و مغناطیسی ها رسانهساخت  2380

 اطالعات و ارتباطات فناوریتجارت  های فعالیترشته 
 افزار نرمه و رایانه، وسایل جانبی رایانعمده فروشی  3351
 عمده فروشی تجهیزات و قطعات الکترونیکی و مخابراتی 3352

 ارتباطاتاطالعات و  فناوریخدمات  های فعالیترشته  
 افزار نرمانتشار  5820

 مخابرات  31
 مخابراتی با سیم  های فعالیت 3110
 سیم مخابراتی بی های فعالیت 3120
 ای مخابراتی ماهواره های فعالیت 3130
 مخابراتی های فعالیتسایر  3120

 هرایانمربوط به  های فعالیتبرنامه نویسی، مشاوره و  32
 هرایانه نویسی برنام های فعالیت 3201
 ای رایانهات مکانه و ارایانمشاوره مربوط به  های فعالیت 3202
 هرایاناطالعات و فناوریخدمات  های فعالیتسایر  3202

 های( وب های )درگاه مرتبط، پورتال های فعالیتو  ها دادهپردازی، میزبانی  داده 
 مرتبط های فعالیتو  ها دادهپردازی، میزبانی  داده 3311
 های( وب های )درگاه پورتال 3312
 ه و تجهیزات ارتباطیرایانتعمیر  251

 ه و وسایل جانبیرایانتعمیر  2511
 تعمیر تجهیزات ارتباطی 2512

تمدام رشدته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقهتعریف بخش بر اسا   -اقتصاد اطالعات  -های جامعه اطالعاتی  منبع: گروه کاری شاخص
 (3بازنگری  ISICاقتصادی ) های فعالیت

جددا از رشدته  کننددمیی کده محصدوالت " .رسدانه و محتدوی" تولیدد، انتشدار یدا توزیدع هدایفعالیتبنابراین رشته 
بر اسا  تعریف  هافعالیتاین رشته  7. در جدول شوندمی بندیطبقه33 3شده در جدول  بندیطبقه هایفعالیت

 ه است.شد بندیطبقه" .رسانه و محتوی" 
  

                                                           
تعاریف بخش بر اسا   طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیتهای اقتصادی  -اقتصاد اطالعاتی -. گروه کاری شاخص جامعه اطالعاتی 33  
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 و "رسانه و محتوی" هارسانهاطالعات و ارتباطات و تعریف  فناوریمنطبق با  هایفعالیترشته : 7جدول 
تمددام رشددته  المللددی بیناسددتاندارد  بندددی طبقه

 (3بازنگری ( )ISICاقتصادی ) های فعالیت
 (3، بازنگری ISICشرح رشته فعالیت )بر اسا  

 انتشاراتی های فعالیتری و سایر انتشار کتاب ها، نشریات ادوا 581
 انتشار کتاب 5811
 انتشار کتاب های راهنما و فهرستهای پستی 5812
 ، مجالت و نشریات ادواریها روزنامهانتشار  5813
 انتشاراتی  های فعالیتسایر  5812
 و تلویزیونی  ویدیوییهای سینمایی،  برنامه های فعالیت 521

 و تلویزیونی ویدیوییهای سینمایی،  نامهتولید بر های فعالیت 5211
 ی و تلویزیونییویسینمایی، وید های برنامهپ  از تولید  های فعالیت 5212
 و تلویزیونی ویدیوییهای سینمایی،  توزیع برنامه های فعالیت 5213
 نمایش فیلم سینمایی های فعالیت 5213
 ضبط صدا و انتشار موسیقی های فعالیت 522

 انتشار موسیقی های فعالیتصدا و ضبط  5220
 رادیو و تلویزیون های برنامهو پخش  ریزی برنامه های فعالیت 30

 رادیو های برنامهپخش  3010
 تلویزیون های برنامهو پخش  ریزی برنامه های فعالیت 3020
 خدمات اطالعاتی های فعالیتسایر  332

 نمایندگی خبری  های فعالیت 3321
 نشده در جای دیگر بندی طبقهخدمات اطالعاتی  های لیتفعاسایر  3322

تمام رشدته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقهتعاریف بخش بر اسا   -اقتصاد اطالعات  -های جامعه اطالعاتی  منبع: گروه کاری شاخص
 (3بازنگری  ISICاقتصادی ) های فعالیت

( بده  ISIC) هدا تمدام رشدته فعالیدت المللدیبیندارد اسدتان بنددیطبقهازجداول عرضه و مصرف آفریقای جندوبی 
اسدتفاده  SIC).) هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بندیطبقهدر عوا از  کندمیاستاندارد استفاده ن بندیطبقهعنوان 

بدر اسدا   عمددتاًو منتشدر  (SIC) هافعالیتاستاندارد  تمام رشته  بندیطبقه. در حال حاضر چاپ پنجم کندمی
آفریقدای  بدرای کشدور بنددیطبقهتمام رشته فعالیت تددوین شدده اسدت، امدا ایدن  المللیبیناستاندارد  یبندطبقه

اطالعدات و ارتباطدات و  فنداوری هدایفعالیتدر زیر رشدته  2و  8جنوبی اصالح و بازنگری شده است. جداول 
مسدتقیم بده ترتیدب بده  طدور بدهکده  دهددمیاطالعات و ارتباطات را نشدان  فناوریبخش های" رسانه و محتوی" 

 رشددددته  بندددددیطبقه. بددددر اسددددا  ایددددن پیونددددد، شددددودمیمددددرتبط  هددددافعالیتاسددددتاندارد رشددددته  بندددددیطبقه
مرتبط بدا  هافعالیتاطالعات و ارتباطات توسعه بیشتری یافته است. رشته  فناوریحساب اقماری  هایفعالیت
 هاآناستاندارد موجود با  بندیطبقهو نزدیکترین  شود می بندیطبقهرقمی  3اطالعات و ارتباطات با کد  فناوری

 .شودمیهماهنگ 
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بندی استاندارد اطالعات و ارتباطات که به معادل خود در طبقه فناوریها مطابق با تعریف بخش رشته فعالیت: 8جدول 
 .اندشدهمرتبط  35هارشته فعالیت

 بندی طبقهکد 
استاندارد 

تمام  المللی بین
)  ها یتفعالرشته 

 بازنگری چهارم(

 شرح رشته فعالیت
) بر اسا  بازنگری چهارم 

 المللی بیناستاندارد  بندی طبقه
 تمام رشته فعالیت(

استاندارد   بندی طبقهکد 
) نسخه  ها فعالیترشته 

 SIC)پنجم( ) 

شرح رشته فعالیت) بر اسا  نسخه پنجم 
 SIC)( ) ها فعالیتاستاندارد رشته  بندی طبقه

 اطالعات و ارتباطات فناوریمربوط به ساخت محصوالت  های عالیتفرشته 
ساخت تخته مدار الکترونیکی و  2310

 قطعه های الکترونیکی
ساخت مقاومت ها، از جمله رئوستا و پتانسیل  37100

 سنج ها، غیر از مقاومت های حرارتی
ه و تجهیزات رایانساخت  2320

 جانبی
مغناطیسی یا  ساخت ماشین های داده خوان 35200

بر  ها دادهنوری، ماشینهای مخصو  نوشتن 
های  در شکل رمزی، ماشین ای  دادهی ها رسانه
 پردازی، رمزگشایی و دادن نتیجه روشن داده

 ساخت دستگاه کنترل از راه دور رادیو 37320 ساخت تجهیزات مخابراتی  2330
ساخت کاالهای مصرفی  2330

 الکترونیکی
تخصصی برای تجهیزات ساخت قطعات  37300

شده در این  بندی طبقه های فعالیتحاصل از 
  صدای  ناقل  برقی  دستگاه، بندی طبقه

هد  ،الت سوزن نگهدار گرامافون، گرامافون
 صفحه که گرامافون دوار یها ی پایه صدا، صفحه

، گرامافون، انواع گیرد میقرار  آن یرو
 های آنتن، آنتن گردان آنتن،بازتابنده

ی نوری و ها رسانهساخت   2380
 مغناطیسی

های ببت نشده آماده برای ضبط  ساخت رسانه 33522
 صدا یا ضبط دیگر اقالم مشابه

 اطالعات و ارتباطات فناوریتجارت  های فعالیترشته 
ه، تجهیزات و لوازم رایانعمده فروشی  3351

 افزار نرمه و رایانجانبی 
 تجارت عمده فروشی چاپگر 31501

عمده فروشی تجهیزات و قطعات  3352
 الکترونیکی و مخابراتی

 ارتباطی های دستگاهتجارت عمده فروشی  31502

 اطالعات و ارتباطات فناوریخدمات  های فعالیترشته 
 افزار نرمانتشار  5820

 تجاری،  های شرکتمنبع: اداره آمار آفریقای جنوبی، ببت 

 
  

                                                           
  (SIC)(  در طبقات طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ISIC Rev.3  (3خی از طبقه های طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت ها ) بازنگری. بر 35

 بازنگری پنجم معادل ندارد.
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بندی استاندارد اطالعات و ارتباطات که به معادل خود در طبقه فناورییف بخش ها مطابق با تعررشته فعالیت :8جدول 
 )ادامه( اندشدهها مرتبط رشته فعالیت

 بندی طبقهکد از
 المللی بیناستاندارد 
 ها فعالیتتمام رشته 

 ) بازنگری چهارم(

)بر اسا   شرح رشته فعالیت
 بندی طبقهبازنگری چهارم 

رشته  تمام المللی بیناستاندارد 
 فعالیت(

 بندی طبقهکد 
استاندارد رشته 
فعالیت ) نسخه 

 SIC)پنجم( ) 

بر اسا  نسخه پنجم  شرح رشته فعالیت)
 SIC)استاندارد رشته فعالیت( )  بندی طبقه

 مخابرات   31
 مخابرات )با سیم( 75200 مخابراتی با سیم های فعالیت 3110
 رات )بی سیم(مخاب 75200 مخابراتی بی سیم های فعالیت 3120
 مخابرات )ماهواره( 75200 ای مخابراتی ماهواره های فعالیت 3130
 مخابراتی های فعالیتسایر  75200 مخابراتی های فعالیتسایر  3120

 ه رایانمربوط به  های فعالیتبرنامه نویسی، مشاوره و  32
   رافزا نرممشاوره و عرضه  83200 هرایانبرنامه نویسی  های فعالیت 3201
مشدداوره مربددوط بدده  هددای فعالیت 3202

 ای رایانهه و تسهیالت رایان
مدددیریت و سددایر عملیددات داده پردازیددی بدده صددورت  83300

 مداوم 
خدددددماتی  هددددای فعالیتسددددایر  3202

 هرایاناطالعات و  فناوری
نشدده  بنددی طبقهه، رایاندمرتبط با  های فعالیتسایر  83200

 در جای دیگر
 های(وب های )درگاه مرتبط، پورتال های فعالیتو  ها دادهیزبانی پردازی، م داده 331

و  هددا دادهداده پددردازی، میزبددانی  3311
 مرتبط های فعالیت

  

   پورتال )درگاه(وب سایت 3312
 ه و تجهیزات ارتباطیرایانتعمیر  251

 هرایانجانبی ه و تجهیزات رایانتعمیر و نگهداری  83500 ه و تجهیزات جانبیرایانتعمیر  2511
 تعمیر و نگهداری، تجهیزات اداری و حسابداری 83500 تجهیزات ارتباطی  2512

 تجاری، های شرکتمنبع: اداره آمار آفریقای جنوبی، ببت 
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ها بندی استاندارد رشته فعالیتهای منطبق با تعریف"رسانه و محتوی" که به معادل خود در طبقهرشته فعالیت :9جدول 
 اندشده مرتبط 33

 بندی طبقهکد از
 المللی بیناستاندارد 
 ها فعالیتتمام رشته 

 ) بازنگری چهارم(

 شرح رشته فعالیت
 بندی طبقه) بر اسا  بازنگری چهارم 

 تمام رشته فعالیت( المللی بیناستاندارد 

 بندی طبقهکد 
استاندارد رشته 
فعالیت ) نسخه 

 SIC)پنجم( ) 

پنجم بر اسا  نسخه  شرح رشته فعالیت)
 SIC)استاندارد رشته فعالیت( )  بندی طبقه

 انتشاراتی های فعالیتها، نشریات ادواری و سایر  انتشار کتاب   581
انتشار کتداب، کتابهدای درسدی، اطلد  هدا و  32310 انتشار کتاب  5811

 نقشه ها، بروشورها و جزوات
، مجالت و نشریات ها روزنامهانتشار  5813

 ادواری
، مجالت و نشدریات ادواری ها روزنامه انتشار 32320

که دارای ویژگی فنی یا عمدومی مثدل مجدالت 
 تجاری و فکاهی دارد

انتشددار عکددد ، حکدداکی و کدددارت پسدددتال،  32320 انتشاراتی های فعالیتسایر  5812
جدددول زمددانی، فددرم هددا، پوسددترها، تکثیددر 

 کارهای هنری و سایر مطالب چاپی
 و تلویزیونی  ویدیویینمایی، های سی برنامه های فعالیت 521

سدینمایی،  های برنامدهتولید  های فعالیت 5211
 و تلویزیونی ویدیویی

هدای تلویزیدونی )بده عندوان مثدال  تولید برنامه 23130
 یعنی فیلم(

 های برنامددهپدد  از تولیددد  هددای فعالیت 5212
 و تلویزیونی ویدیوییسینمایی، 

  

ینمایی، سد های برنامهتوزیع  های فعالیت 5213
 و تلویزیونی ویدیویی

 هدای فعالیتتولید فدیلم سدینمایی و ویددیویی:  23112
اجدداره فددیلم و نددوار بدده سددایر رشددته -مددرتبط
 سازی  ، رزرو، تحویل و ذخیرهها فعالیت

 یلم در فضایش فینما –نمایش فیلم سینمایی  23122 نمایش فیلم سینمایی های فعالیت 5213
 ومبیلبازوتما شای آن از درون ات

 ضبط صدا و انتشار موسیقی های فعالیت 522
انتشدددار  هدددای فعالیتضدددبط صددددا و  5220

 موسیقی
)موسددیقی و  ضددبط یددا ضددبط صدددا روی نددوار 23320

 قرارداد یا مزد مبنای غیره( بر
 تجاری، های شرکتمنبع: اداره آمار آفریقای جنوبی، ببت 

 
  

                                                           
  (SIC)(  در طبقات طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ISIC Rev.3  (3برخی از طبقه های طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت ها ) بازنگری 33

 بازنگری پنجم معادل ندارد.
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ها بندی استاندارد رشته فعالیتنه و محتوی" که به معادل خود در طبقههای منطبق با تعریف"رسارشته فعالیت :9جدول 
 )ادامه( اندمرتبط شده

 بندی طبقهکد از
 المللی بیناستاندارد 
 ها فعالیتتمام رشته 

 ) بازنگری چهارم(

)بر اسا  بازنگری  شرح رشته فعالیت
 المللی بیناستاندارد  بندی طبقهچهارم 

 تمام رشته فعالیت(

 بندی طبقهکد 
استاندارد رشته 
فعالیت )نسخه 

 SIC)پنجم( ) 

بر اسا  نسخه پنجم ) شرح رشته فعالیت
 SIC)استاندارد رشته فعالیت( )  بندی طبقه

 رادیو و تلویزیون های برنامهو پخش  ریزی برنامه های فعالیت 30
 رادیویی )زنده( های برنامهتولید  23130 رادیو های برنامهپخش  3010
و پخددددش  ریزی برنامدددده هددددای الیتفع 3020

 تلویزیون های برنامه
 تولید برنامه کامل شبکه تلویزیونی 23130

 
 خدمات اطالعاتی های فعالیتسایر  332

 ها  خبر گزاری های فعالیت 23200 ها  خبر گزاری های فعالیت 3321
 نشده در جای دیگر بندی طبقهخدمات اطالعاتی  های فعالیتسایر  3322
 های تجاریاداره آمار آفریقای جنوبی، ببت شرکت منبع:

مستقیم به برخدی  طوربه تواندمیبه دلیل فقدان جزئیات و قابلیت انعطاف ن هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه
ام تم المللیبیناستاندارد  بندیطبقهمربوط شود. هافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه هایطبقهاز 

و انتشدار داده اسدت. "  افدزارنرمبه روز شده، به ویژه در مورد  هایطبقه)بازنگری چهارم( دارای  هافعالیترشته 
 ISICاسدت ) هافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه" 'یک رشته فعالیت کامل در افزارنرمانتشار 
 (SIC) هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بنددیطبقهکنونی،  فعالیتبه عنوان رشته  افزارنرم(، قبل از پیدایش 5820

"بده عندوان یدک رشدته  افدزارنرمهدا بدرای "انتشدار  استاندارد رشته فعالیت بندیطبقهطراحی شده بود. بنا بر این 
گاندده کدددی پددیش بینددی نکددرده اسددت. همانگوندده کدده در  تمددام رشددته  المللددیبیناسددتاندارد  بندددیطبقهفعالیددت جدا

 بندددیطبقه" زیددر دو کددد افددزارنرم( چنددین کدددی مطددرح نشددده اسددت. بنددابراین " انتشددار 3)بددازنگری  هددایتفعال
ی ضدبط شدده"( هارسدانه" تکثیدر  3230، و کدد افزارنرممشاوره و عرضه  8320)کد  هافعالیتاستاندارد رشته 

باره دادهگیردمیقرار  مرتبط، پورتدال هدای وب  هایفعالیتو  اهدادهپردازی، میزبانی پایگاه  . همین و ضعیت در 
و تلویزیونی وجود دارد. داده پردازی زیر طبقه  ویدیوییسینمایی،  هایبرنامهپ  از تولید  هایفعالیتو همهنین، 

، اما این طالعات بده انددازه شودمی بندیطبقه هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه 8330"داده پردازی"  با کد 
دقیق و جزئی نیسدت و پورتدال هدای  هافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقهئه شده در اطالعات ارا

را  الیدنآن یهدادادهمانندد پایگداه  هدادادهیا هر فعالیت ارتباطی یا اتصدال بده پایگداه  هادادهوب، میزبانی پایگاه 
 است. 37ژوهشهایی در حال انجام. برای شناسایی این موضوعات در حال حاضر پکندمین بندیطبقه
( ببدت هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بنددیطبقه 3230ی ضبط شده )کدد هارسانهدرزیر طبقه تکثیر مجدد  افزارنرم
 قددرار هددافعالیتاسددتاندارد رشددته  بندددیطبقه 8320کددد  " در زیددرافددزارنرمو فعالیددت "مشدداوره وعرضدده  شددودمی
 ساخته شده بر اسا  سفارشات کداربران خدا ، و افزارنرمه ومستندسازی . فعالیت توسعه، تولید، عرضگیردمی
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  بدا گیدردمیقدرار  هدافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه 8320در زیرکد  افزارنرمسفارشات آماده )غیر سفارشی( 
غیر سفارشدی  رافزانرمهای اصلی، تکثیر فالپی، دیسک سخت یا فشرده و تکثیر  از نسخه افزارنرماین حال تکثیر 

اسدتاندارد رشدته  بنددیطبقهدر  افدزارنرم. گیدردمیقدرار  هدافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه 3230 38در زیر کد
بحثی ارائده  الینآناز منابع  افزارنرمبسیار محدود توصیف شده است. در ضمن در مورد تکثیر  (SIC) هافعالیت

استاندارد رشته  بندیطبقهنت و انواع فعلی ارتباطات در زمان انتشار نشده است. دلیل این امر آن است که اینتر
 وجود نداشت. هافعالیت

واردات و صدادرات  یهدادادهی مثدل یهدادادهبدا اسدتفاده از  هدافعالیتالزم است دقت و صحت ارزش این رشته 
اسدتاندارد رشدته  بنددیطبقهدر  ایطبقههیچ  افزارنرمبرای انواع خاصی از  32، در این مرحلهمتأسفانهبهبود یابد. 
و فروشدگاه  الیدنآن افزارهداینرم. بده عندوان مثدال افدزارنرموجود نددارد بدویژه بدرای حقدوق آن (SIC)فعالیتها  

 بنددیطبقه  (SIC)هدافعالیتاستاندارد رشدته  بندیطبقهمستقیم در نسخه فعلی  طوربهموسیقی، در حال حاضر 
 .شودمین

  اطالعات و ارتباطات فناوریی محصوالت هابندیطبقه -2-1-3

اطالعدات  فناوریاطالعات و ارتباطات شامل هم کاالها و هم خدمات  فناوریدسته بندی پیشنهادی محصوالت 
( است که در جداول عرضه و 2محوری محصوالت )نسخه  بندیطبقهبر اسا   بندیطبقهو ارتباطات است. این 

 فنداوریایدن جدداول عرضده و مصدرف بدرای تهیده حسداب اقمداری  .شدودیماسدتفاده  2005مصدرف پایده سدال 
اطالعددات و  فندداوریمحصددول مددرتبط بددا  173تعددداد  10اطالعددات و ارتباطددات اسددتفاده خواهددد شددد. جدددول 

کده هدر دو بدر اسدا   دهددمیمحصوالت".رسدانه و محتدوی " را نشدان  11و جددول  دهدمیارتباطات را نشان 
 2002شده است که در سال  بندیطبقهاطالعات  هایشاخصدی اطالعات گروه کاری تعاریف محصوالت اقتصا

 منتشر گردید.
)هر  (CPC) ی محوری محصوالتهابندیطبقهبه  (HS) 70ی سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاریهابندیطبقه

رات )کده از واردات و صداد یهدادادهداشت( مرتبط شدده اسدت. ایدن کدار یدک ارتبداط مسدتقیم بدا  مکانجا که ا
اطالعدات و  فنداوریمحصدول  بنددیطبقه. در ضدمن کنددمیخدمات درآمد آفریقای جنوبی به دست آمد( برقدرار 

مدرتبط  (ISIC rev.3))بدازنگری چهدارم(  هدافعالیتتمدام رشدته  المللدیبیناسدتاندارد  بنددیطبقهارتباطات به 
محدوری  بنددیطبقه)بدازنگری چهدارم( بدا  هدافعالیته تمدام رشدت المللیبیناستاندارد  بندیطبقه. ارتباط شودمی

 بنددیطبقهاولیده ای  بدرای برخدی از طبقدات  هایفعالیتبعداً چه رشته  که  دهدمی( نشان 2محصوالت) نسخه 
گددر چدده CPCمحدوری محصددوالت )  هددافعالیتتمددام رشددته  المللددیبیناسدتاندارد  بندددیطبقه( بایددد ایجدداد شدود. ا

اطالعدات و ارتباطدات اسدتفاده  فنداورییدک رشدته فعالیدت در حسداب اقمداری  بنددیبقهط( بدرای 3)بازنگری 
توسعه وهمکاری اقتصادی یک استاندارد پذیرفته شده جهدانی اسدت، امدا آن اسدتاندارد،  سازمانواز نظر  شودمی

 هدافعالیتشدته اسدتاندارد ر بنددیطبقهاستاندارد پذیرفتده شدده در آفریقدای جندوبی نیسدت. در آفریقدا جندوبی از 

                                                           
 طبقه بندی تفصیلی -طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت های صنعتی 38. 

 2011از مار    32
 استفاده شد. 2007. از طبقه بندی های سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری سال  70
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تمدام رشدته  المللدیبیناسدتاندارد  بنددیطبقهداشدت  مکدان، هدر چندد در جاهدایی کده اشدودمی( استفاده 5)نسخه
سدازگاری و  مکدانتدا ا اندشددهبه هم مدرتبط  (CPC)هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقهو  ) (ISIC هافعالیت

اسدتاندارد رشدته  بنددیطبقه هایطبقدهجه داشته باشدید کده همده را فراهم آورند. لطفا تو المللیبینمقایسه پذیری 
)بدازنگری  هدافعالیتتمام رشدته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه هایطبقهمستقیم به  طوربهند توانمین هافعالیت

3 (ISIC, ( و سیسددتم هماهنددگ توصددیف و کدگددذاریHS  مددرتبط شددوند، در نتیجدده بعضددی از 2007()چدداپ )
و سیستم هماهندگ توصدیف  ,ISIC) 3)بازنگری  هافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه هایطبقه

 مانند. ( خالی و فاقد اطالعات می 2007چاپ  HSو کدگذاری )

 71اطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت : 11جدول 
محوری  بندی طبقه

 (CPCمحصوالت )
 تمام المللی بیناستاندارد  بندی طبقه
 ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیترشته 

سیستم هماهنگ توصیف و 
 (2007چاپ  HSکدگذاری )

 بندی طبقهشرح محصوالت بر اسا  
 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )

 ه و تجهیزات جانبیرایانساخت 

و دستگاه فروش  (ATM)دستگاه خود پرداز – ای رایانهساخت ترمینال های  20/8372 2320 35132
 مشابه هایدستگاهو  (POS) خودکار

35221 2320 30/8371 
کثر  ه داد خودکار های ماشین کیلوگرم از قبیل لپ  10پردازی قابل حمل به وزن حدا

 بوک تاپ، و نوت
 مشابه هایرایانهو  (PDA) دستیار شخصی دیجیتال 30/8371 2320 35222

بر حداقل یک واحد پردازش مرکزی و یک  خودکار داده پردازی مشتمل های دستگاه 31/8371 2320 35230
 باشند نشده یا شده توأم که این از واحد ورودی و خروجی در یک محفظه اعم

 خودکار داده پردازی عرضه شده به شکل یک سیستم های دستگاه 32/8371 2320 35230

35250 2320 50/8371 
ا از واحد زیر در یک داده پردازی اعم از اینکه دارای یک یا دو ت های دستگاهسایر 

محفظه باشند یا نباشند: واحدهای ذخیره سازی، واحدهای ورودی و واحدهای 
 خروجی

 لوازم جانبی ورودی )صفحه کلید، جوی استیک)دسته بازی(، ماو  و غیره( 30/8371 2320 35231
 اسکنر )به جز ترکیبی از چاپگر، اسکنر، کپی و / یا فک ( 30/8371 2320 35232
 شود میداده پردازی استفاده  های دستگاهپرینترهای جوهر افشان که با  32/8333 2320 35233
 شود میداده پردازی استفاده  های دستگاهپرینتر های لیزری که با  32/8333 2320 35233
 شود میداده پردازی استفاده  های دستگاهسایر پرینتر هایی که با  32/8333 2320 35235

35233 2320 31/8333 
.چاپ، اسکن، کپی، دهد میواحدهایی که دو یا چند تا از کارهای زی را انجام 

 فک 
 ورودی یا خروجی جانبی های دستگاهسایر  20/8371 2320 35232

 واحد ذخیره سازی رسانه ای بابت 70/8371 2320 35271

 واحد ذخیره سازی رسانه ای قابل جابجایی 70/8371 2320 35272
 خودکار داده پردازی های دستگاهسایرواحد های  20/8371 2320 35282
 محاسباتی های دستگاهقطعات و لوازم جانبی از  50/8573 2320 35220
 شود می مانیتور و پروژکتورها، اساسا درسیستم خودکارداده پردازی استفاده 31/8528 2320 37315
 حالت جامدوسایل ذخیره سازی غیرناپایدار به  51/8523 2320 37550

 2002گیری جامعه اطالعاتی، راهنمای اندازه -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 
  

                                                           
( نمی تواند مستقیماً به طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ها ارتباط یابد . در چنین حالتی این کدها فاقد HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری ) مه کدهایه  71

 معادل خواهند بود.
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 اطالعات و ارتباطات )ادامه( فناوریمحصوالت : 11جدول 
محدوری محصدوالت  بنددی طبقه

(CPC 2( )نسخه  ) 
تمام رشدته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقه

   ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت
تم هماهندددگ توصدددیف و سیسددد

 (2007چاپ  HSکدگذاری )
 بندددی طبقهشددرح محصددوالت بددر اسددا  

 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )
 تجهیزات ارتباطات

سدوزی و  های دزدگیر، و آژیر آتش سیستم 10/8531 2330 33221
 مشابه های دستگاه

فرسددتنده همددراه بددا دسددتگاه  های دسددتگاه 30/8525 2330 37211
 گیرنده

فرسدتنده بددون  بدا دسدتگاه  های دستگاه 50/8525 2330 37212
 گیرنده

 دوربین های تلویزیون 80/8531 2330 37213
تلفن بابت  بدا گوشدی هدای  های دستگاه 11/8517 2330 37221

 بی سیم
رادیددو  های شددبکهمربددوط بدده  هددای تلفن 12/8517 2330 37222

 سیم بی های شبکه تلفن یا سایر
37223 2310 

2330 
ها برای ارسدال یدا دریافدت  سایر دستگاه 32/8517

، شددامل هددا دادهصدددا، تصددویر یددا سددایر 
برقدراری ارتبداط در یدک  دسدتگاه بدرای

سدیم )مانندد شدبکه  شبکه بدا سدیم یدا بدی
 محلی یا با پهنه گسترده(

قطعدددات مدددر بدددوط بددده کاالهدددای زیدددر  32/8517 2330 37301
 37223تا  37221های  طبقه

 الکترونیکی کاالهای مصرفی
 ویدیوییکنسول های بازی  10/2503 2330 38581
 دوربین تصویر برداری  80/8525 2330 37213
 دوربین های دیجیتال 80/8525 2370 37215
گیرنددددده بددددرای پخددددش  های دسددددتگاه 22/8527 2330 37311

رادیویی،) به جدز ندوع مدورد اسدتفاده در 
یدا بددون  وسایل نقلیه موتوری ( خواه بدا

 ستگاه ضبط یا  ساعت، د
پخش رادیدویی فاقدد قابلیدت  های گیرنده 22/8527 2330 37312

کددار بدددون منبددع قدددرت خددارجی  ماننددد  
در وسددایل نقلیدده  نددوع مددورد اسددتفاده

 ها موتوری
یدا بددون  گیرنده تلویزیون بدا های دستگاه 73/8528 2330 37313

فرسدددتنده پخدددش رادیدددویی یدددا دسدددتگاه 
 تولید صوت دستگاه ضبط یا باز

مانیتورهدا و پروژکتورهدا یکپارچده نشددده  32/8528 2330 37313
مدددورد  عمددددتاًبدددا گیرندددده تلویزیدددونی و 
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اسدددتفاده دریدددک سیسدددتم داده پدددردازی 
 خودکار 

 دستگاه ضبط یا باز تولید در صدا 82/8512 2330 37321
 دستگاه ضبط یا بازتولید ویدئو 20/8521 2330 37323
میکروفون و پایه آن  بلندگو، تعبیه شدده  50/8518 2330 37330

 یدددا نشدددده در محفظددده آن  هددددفون
(headphones) گوشدددددی و 

(Earphone)  حتدددددی همدددددراه بدددددا
میکروفون، و مجموعه هایی مشدتمل بدر 
یددک میکروفددون ویددک یددا چندبلندددگو  
تقویت کننده هدای برقدی فرکدان  قابدل 

تقویدت  الکتریکدی های دسدتگاهشنوایی  
 .صدا

 های طبقهقطعات مربوط به کاالهای زیر  20/8528 2330 37302
 37330و  37323و 37321

 اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و اجزای متفرقه 
صدا، ویددئو، و سدیم هدای مشدابه بدرای  32/8517 2310 35281

 خودکار داده پردازی های دستگاه
 مدارهای چاپی 00/8533 2310 37130
مپها، لوله ها و المپ های ترمیونیدک، ال 82/8530 2310 37130

بددا کدداتود سددرد یددا بددا فتوکدداتود) شددامل 
 (شود میهای اشعه کاتودی  لوله

دیودهددا، ترانزیسددتورها و وسددایل نیمدده  30/8531 2310 37150
هدددادی همانندددد  وسدددایل نیمددده هدددادی 

ندور، دیودهدای سداطع  حسدا  در برابدر
نددور  کریسددتالهای پیزوالکتریددک سددوار 

 .شده
 مدارهای الکترونیک تجمیع شده 32/8532 2310 37130
های  قطعات مربوط به کاالهای زیر طبقه 8532.20 2310 37173

 37130تا  37130
37303 2330 

2330 
2351 

های  قطعات مربوط به کاالهای زیر طبقه 20/8522
تدددددددا  37311، 37213تدددددددا  37211
 38220و  37315

نشددده بدده  ی، ضددبطهددای مغناطیسدد رسددانه 22/8523 2310 37530
 های دارای نواره مغناطیسی استثنا سیم

 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 

 
  



49 

 

 اطالعات و ارتباطات )ادامه( فناوریمحصوالت : 11جدول 
محدوری محصدوالت  بندی طبقه

(CPC 2( )نسخه  ) 
تمام رشته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقه

  ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت
سیسدددتم هماهندددگ توصدددیف و 

 ( 2007چاپ  HSکدگذاری )
 بنددددی طبقهشدددرح محصدددوالت بدددر اسدددا  

 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )
 اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و اجزای متفر ه 

 ی نوری، ببت نشدهها رسانه 30/8523 2380 37530
هدای  ، و نسدخه(Matrices) جهت ضبط صددا شدامل نسدخه هدای مدادر ها رسانهسایر  80/8523 3220 37520

 ها، برای تولید دیسک (Masters) اصلی نوار یا صفحه های گرامافون

 مغناطیسی  (Stripe) های دارای نواره کارت - 21/8523 2380 37210
 "های هوشمند کارت" - 52/8523 2310 37220
38315 2310 

2370 
نشده در جدای دیگدر، لیدزر بده جدزء دیدود لیدزری،  بندی طبقهها با کریستال مایع  دستگاه 80/2013

   بندی نشده در جای دیگر هنوری طبق های دستگاهسایر ابزار و 
38315 2310 

2370 
 38315زیر طبقه  اجزاء و قطعات برای کاالهای 20/2013

 اطالعات و ارتباطات فناوری دمات سا ت تجهیزات 
 اجزای الکترونیکی و خدمات ساخت تخته مدار  2310 88731
 ای رایانهه و ساخت تجهیزات رایانخدمات ساخت   2320 88732
 خدمات ساخت تجهیزات ارتباطی  2330 88733
 خدمات ساخت تجهیزات الکترونیکی ارتباطی  2330 88733
 خدمات ساخت رسانه نوری و مغناطیسی  2380 88732

 کاب و کار و بهره وری افزار نرمو  دمات صدور مجوز 
 شده بندی بستهعامل،  های سیستم 30/8523 5820 37811
 شده بندی بستهشبکه،  افزار نرم 30/8523 5820 37812
 شده بندی بستهمدیریت بانک اطالعات،  افزار نرم 30/8523 5820 37813
 شده بندی بستهنامه نویسی، زبان های بر افزار نرمابزارهای توسعه و  30/8523 5820 37813
بهره وری عمومی کسب و کار و بسته نرمافزار های کار بردی برای مصدرف در  افزار نرم 30/8523 5820 37821

 شده بندی بستهخانه، 
 شده بندی بستهکاربردی،  افزار نرمسایر  30/8523 5820 37822
 ای رایانه ارهایافز نرمخدمات صدور مجوز برای حق استفاده از   5820 73311
 اصل )اریژینال( افزارهای نرم  5820 83133
 سیستم افزار نرمدانلود   5820 83331
 کاربردی افزارهای نرمدانلود   5820 83332
 (الین آنبرخط) افزار نرم  5820 83322

 اطالعات  فناوری دمات و مشاوره 
 خدمات مدیریت پردازش کسب و کار   83117
 اطالعات فناوریمشاوره  خدمات   83131
 اطالعات فناوریخدمات پشتیبانی    83132
 کاربردی افزارهای نرماطالعات برای  فناوریخدمات طراحی و توسعه    83131
 ها  اطالعات برای شبکه ها و سیستم فناوریخدمات طراحی و توسعه    83132
 خدمات میزبانی وب سایت   83151
 کاربردی افزار نرمارائه خدمات    83152
 اطالعات فناوریسایر میزبانی و خدمات ارائه زیر ساخت    83152
 خدمات مدیریت شبکه   83131
   ای رایانه های سیستمخدمات مدیریت    83132
 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 
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 العات و ارتباطات )ادامه(اط فناوریمحصوالت :  11جدول 
محدددوری محصدددوالت  بنددددی طبقه

(CPC 2( )نسخه  ) 
تمددام رشددته  المللددی بیناسددتاندارد  بندددی طبقه

  ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت
سیستم هماهنگ توصیف و 

چدددددداپ  HSکدگددددددذاری )
2007 ) 

 بندددی طبقهشدرح محصدوالت بدر اسدا  
 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )

  دمات مخابراتی
83110 3110 

3120 
 خدمات حامل های ارتباطی 

 استفاده و بابت،دسترسی تلفن خدمات  3110 83121

 مکالمه های ویژگیبابت،  تلفن خدمات  3110 83122
83131 3120 

3130 
 خدمات مخابراتی تلفن همراه،دسترسی 

 استفاده و
83132 3120 

3130 
خدددددمات مخددددابراتی تلفددددن همددددراه،  

 مکالمه های ویژگی
83130 3110 

3120 
3130 
3120 

 خصوصی شبکه خدمات 

83150 3110 
3120 
3130 
3120 

 ها داده انتقال خدمات 

83120 3110 
3120 
3130 
3120 

 سایر خدمات مخابراتی 

 خدمات پشتیبانی اینترنتی  3110 83210
83221 3110 

3120 
3130 
3120 

خدمات دسترسی به اینترندت بدا پهندای  
 باند باریک

83222 3110 
3120 
3130 
3120 

 خدمات دسترسی به اینترنت بدا پهندای 
 باال باند

83220 3110 
3120 
3130 
3120 

 سایر خدمات مخابراتی اینترنتی 

 اطالعات فناوریتجهیزات  اجاره یا کرایه خدمات
 های رایاندهاجداره ی  یدا کرایده خددمات  7730 73123

 بدون اپراتور
جداره ی تجهیدزات ا یدا کرایده خددمات  7730 73125

 مخابراتی بدون اپراتور
اجداره ی تلویزیدون،  یدا کرایده خددمات  7722 73210

رادیو،ویدئو، ضبط کاست و تجهیزات و 
 قطعات مرتبط

 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 
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 ادامه(اطالعات و ارتباطات ) فناوریمحصوالت :  11جدول 
محددوری محصددوالت  بندددی طبقه

(CPC 2( )نسخه  ) 
 المللدی بیناسدتاندارد  بنددی طبقه

)بدازنگری  هدا فعالیتتمام رشته 
3 (ISIC,  

سیسدددددتم هماهندددددگ توصدددددیف و 
 ( 2007چاپ  HSکدگذاری )

 بنددددی طبقهشدددرح محصدددوالت بدددر اسدددا  
 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )

 اطالعات فناوریسایر  دمات 
 خدمات مهندسی برای پروژه های مخابراتی و رادیو و تلویزیون  7110 83325
 و تجهیزات جانبی ها رایانهخدمات تعمیر و نگهداری و تعمیر   2511 87130
 خدمات تعمیر و نگهداری و تجهیزات و وسایل مخابراتی  2512 87153
 بزر  مرکزی های رایانهخدمات نصب و راه اندازی   3320 87331
 شخصی و وسایل جانبی های رایانهخدمات نصب و راه اندازی   3202 87332
 خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات و وسایل رادیویی، تلویزیونی و مخابراتی  3320 87330
 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 

 

و ارتباطددات بددا توجدده بدده تعریددف "رسددانه و محتددوی" نشددلن داده  اطالعددات فندداوریمحصددوالت  11در جدددول 
در زیر  ایرایانهبازی های  افزارنرمها هستند. سه طبقه  شامل محتو غیر ملمو  مانندرسانه عمدتاً هاآن. شوندمی

عریدف بده ت هداآناطالعات قرار گرفتند، چون  فناوریو محتوی "' و نه در زیر طبقه محصوالت  هارسانهتعریف "
 ها و محتوی " نزدیکتر هستند. "رسانه

 72و محتوی  " هارسانهاطالعات و ارتباطات در طبقه "  فناوریمحصوالت  : 11جدول 
محدددددوری  بنددددددی طبقه

( CPCمحصددددددوالت )
 (  2)نسخه 

تمددام  المللددی بیناسددتاندارد  بندددی طبقه
  ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیترشته 

سیسددددتم هماهنددددگ توصددددیف و 
 ( 2007چاپ  HSکدگذاری )

محوری  بندی طبقهشرح محصوالت بر اسا  
 (2( )نسخه CPCمحصوالت )

 مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه فیزیکی و  دمات مرتبا
 چاپی-کتابهای آموزشی 22/3201 5811 32210
 چاپی-کتاب مرجع عمومی 21/3201 5811 32220
 چاپی-راهنمای تلفن  22/3201 5812 32230
 چاپی-کتابهای تخصصی، فنی و علمی 22/3201 5811 32221
 چاپی-کتابهای کودکان 00/3203 5811 32222
-نشده در جای دیگر بندیطبقهسایر کتابهای  22/3201 5811 32222

 چاپی
 روزنامه، مجله و نشریات ادواری،،چاپی 10/3202 5813 32300
القده عامده نشریات ادواری و مجالت مورد ع 20/3202 5813 32310

 چاپی-به استثنای روزنامه
مجالت و نشریات ادواری ویژه کسب و کار،  20/3202 5813 32320

 چاپی-تخصصی یا علمی به استثنای روزنامه
سایر نشریات ادواری و مجالت بده اسدتثنای  20/3202 5813 32320

 چاپی-روزنامه
لدده هددای جغرافیددایی از هددر نددوع، از جم نقشدده 20/3205 5811 32511

هدای دیدواری، نقشده هدای توپدوگرافی و  نقشه
شدکل  جغرافیدایی، چداپ شدده بجدز هدای کره

 کتابی
 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 

                                                           
لیت ها ارتباط یابد . در چنین حالتی این کدها فاقد ( نمی تواند مستقیماً به طبقه بندی استاندارد رشته فعاHSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری ) همه کدهای 72

 معادل خواهند بود.
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 و محتوی  ")ادامه( هارسانهاطالعات و ارتباطات در طبقه "  فناوریمحصوالت  : 11جدول 
وری محصوالت مح بندی طبقه

(CPC 2( )نسخه  ) 
تمدام  المللدی بیناسدتاندارد  بنددی طبقه
  ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیترشته 

سیستم هماهنگ توصدیف 
چددداپ  HSو کدگدددذاری )

2007 ) 

محدوری  بندی طبقهشرح محصوالت بر اسا  
 (2( )نسخه CPCمحصوالت )

ی هدا کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت 00/3201 5812 32530
شدده بدا مضدمون تهنیدت، پیدام یدا پیدام  چاپ

شاد باش های شخصی، با یدا بددون پاکدت و 
 .ملحقات تزئینات یا

 تصاویر،  طرح ها و عکسهای چاپ شده  10/3211 5812 32530

محصدددددوالت چددددداپی تبلیغددددداتی تجددددداری،  00/3210 5812 32320
 بازرگانی وهمانند آن های کاتالو 

 و برگدردان( عکد  )اندواع هدا نوشدته انتقال 30/8523 5812 32330
 تقویم چاپی انواع

های صوتی ضبط شده در دیسدک، ندوار  کتاب 30/8523 5811 37321
 های فیزیکی و سایر رسانه

37322 5811 
5812 
5813 

هدای فیزیکدی   ها، نوارها و سایر رسدانه دیسک 30/8523
 حاوی متن

83331 5812 
5813 

ر رسددانه بددرای امددور تبلیغدداتی د مکددانفددروش  
 و داللدی حدق کده مدواردی از غیدر چاپی)بده
 (شود می دریافت کارمزد

 ویدیویی، تلویزیونی، رادیویی و  دمات مرتبا های برنامهتولید فیلم سینمایی،  های فعالیت
 هداهر و شده استفاده برداری، فیلم های فیلم 20/3703 5211 38250

 شده توأم صدا لبه برای با که این از اعم شده،
 صددا بدرای لبده دارای فقدط یا باشد، نشده یا

 .باشد
فیلم ها و سایر مطالدب ویددیویی در دیسدک،  20/3202 5211 37320

 ی مغناطیسیها رسانهنوار و سایر 
 فروش زمدان تبلیغداتی در رادیو/تلویزیون)بده 30/3523 3010 32530

 دریافت کارمزد و داللی حق که مواردی از غیر
 (شود می

 پخش نسخه اصلی برنامه رادیویی  3020 83312
 های شبکه رادیویی برنامه  3010 83321
 های شبکه تلویزیونی برنامه  3120 83312
83331 3010 

3120 
 خدمات پخش 

83332 3010 
3020 

بسددته  -خددانگی های برنامددهخدددمات توزیددع  
 اساسی ریزی برنامه

83333 3010 
3020 

ته بسدد، هددای خددانگی خدددمات توزیددع برنامدده 
 (discretionary)های خا  و ویژه  برنامه

بدده  —هددای خددانگی خدددمات توزیددع برنامدده  3020 83312
 صورت پرداخت به ازای هر بار تماشا 

23121 5211 
3120 

 های برنامددهخدددمات تولیددد فددیلم سددینمایی،  
 ویدیویی و تلویزیونی

23122 5220 
3010 

 رادیویی های برنامهخدمات تولید  

23123 5211 
5220 

 های برنامدددهنسدددخه اصدددل فدددیلم سدددینمایی،  
 ویدیویی، تلویزیونی و رادیویی

 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 
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 و محتوی  ")ادامه( هارسانهاطالعات و ارتباطات در طبقه "  فناوریمحصوالت :  11جدول 
 و مرتبط های محتوی یی سایر برنامه

( CPCمحدوری محصدوالت ) بندی طبقه
 ( 2)نسخه 

تمددام رشددته  المللددی بیناسددتاندارد  بندددی طبقه
  ,ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت

سیسددتم هماهنددگ توصددیف و 
 2007چداپ  HSکدگذاری )

) 

محدوری  بنددی طبقهشرح محصوالت بدر اسدا  
 (2( )نسخه CPCمحصوالت )

 ه ویدیویی، تلویزیونی و رادیویی و خدمات مربوط به آن فعالیت تولید فیلم سینمایی، برنام
 خدمات مربوط به تدوین صدا و تصویر فیلم  5212 23131
 های اصلی فیلم انتقال و تکثیر از نسخه خدمات  5212 23132

خدمات بازسازی دیجیتالی و اصالح رنگ   5212 23133
 برنامه

 های ویژه صوتی خدمات جلوه  5212 23133
 خدمات پویانمایی  5212 23135
 گذاری گذاری و زیر نوی  خدمات تدوین، عنوان  5212 23133
 خدمات طراحی و تدوین صدا  5220 23137
 سایر خدمات پ  از تولید  5212 23132
 های برنامهخدمات  توزیع فیلم سینمایی،   5213 23130

 ویدیویی، تلویزیونی
 ایش فیلمنم های فعالیتخدمات    5213 23150

 محتوی موسیقی و  دمات مربوط به آن
 نوی  دست یا شده چاپ موسیقی، نت 3203.00 5220 32520
های فیزیکی  ها، نوارها و یا سایر رسانه دیسک 8523.80 5220 37310

 صوتی موسیقی
 خدمات ضبط صدا  5220 23111
 خدمات ضبط زنده موسیقی  5220 23112
 ای اصلی)مادر( صوتیه تولید نسخه  5220 23113

 بازی افزارهای نرم
 کارتریج نرافزار کنسول های بازی  ویدیویی 2503.10 5820 35582
 شده( بندی بسته) بازی کامپیوتری آماده افزار نرم 8523.30 5820 37822
 (الین آن) های برخط بازی  5820 83321
 محتوی بر طی و  دمات مربوط به آن 

دور مجوز برای حق استفاده از پایگاه خدمات ص  5812 73312
 ها داده

83333 5813 
5812 
3311 
3312 

 استثنای فروش فضای تبلیغات اینترنتی )به 
 کاری( العمل حق

 (الین آن) های برخطی کتاب  5811 83311
 (الین آن) و گاهنامه های برخط ها روزنامه  5813 83312
تی برخط) های پس راهنمای تلفن و فهرست  5812 83313

 (الین آن
 های صوتی دانلودهای موسیقی  5220 83321
 متن صوتی  به صورت سری منتشر شده  5220 83322
 ها و سایر دانلودهای ویدیویی فیلم  5211 83331
 محتوی ویدیویی به صورت سری منتشر شده  5211 83332
محتوی ویژه بزرگساالن به صورت  برخطی)   5812 83323

 (الین آن
 محتوی پرتال های وب دارای قابلیت جستجو  3312 83323
 بندی طبقهسایر محتوی برخطی که در جای دیگر   5812 83322

 نشده است
 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -مکاری اقتصادی 581833222توسعه و ه سازمانمنبع: 
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 (ها و محتوی ")ادامه بقه " رسانهاطالعات و ارتباطات در ط فناوری: محصوالت  11جدول 
 محتوی یی وخدمات  مرتبط های برنامهسایر 

محوری محصدوالت  بندی طبقه
(CPC 2( )نسخه  ) 

اسدددددددتاندارد  بنددددددددی طبقه
تمدددددام رشدددددته  المللدددددی بین

 3)بدددددازنگری  هدددددا فعالیت
(ISIC,   

سیستم هماهنگ توصدیف و 
چدددددداپ  HSکدگددددددذاری )

2007 ) 

 بندددی طبقهشددرح محصددوالت بددر اسددا  
 (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت )

سددایر نوارهددا و دیسددک هددای صددوتی غیددر  30/8523 5220 37322
 موسیقی

73320 5811 
5813 
5211 
5212 
5220 
2000 

 از اسدتفاده حق جهت مجوز تهیه خدمات 
 نمایش و ادبی موسیقی، آبار اصلی نسی

 خدمات کامل تبلیغاتی  7310 83311
 بده مربدوط زمدان ایافضد فدروش یدا خرید  7310 83320

گهی  العمدل حق اسا  بر تبلیغاتی های آ
 کاری 

83832 5811 
5812 
7310 

 زمدان تبلیغاتی)بده یدا فدروش سدایر فضدا 
 کاری( العمل حق استثنای

گهی خدمات  7320 83812  خددمات و تبلیغداتی هدای آ
 آن به مربوط عکاسی

 های اصلی اطالعات نسخه  5812 83230
هددا و  آژاندد  خبددری بدده روزنامددهخدددمات   3321 83310

 نشریات ادواری
 هدای رسدانه به خبری های آژان  خدمات  3321 83320

 تصویری و صوتی
 سایر خدمات اطالعاتی  3322 85221
82110 5811 

5812 
5813 
5812 
5820 
5220 

 قرارداد یا مزد مبنای بر انتشار 

 نسخه اصلی آبدار نویسندگان،آهنگسدازان  2000 23330
هنرمنددان نمدایش،  بجدز هنرمندان یرسا و

 نقاشان و مجسمه سازان
 2002جامعه اطالعاتی،  گیری اندازهراهنمای  -توسعه و همکاری اقتصادی  سازمانمنبع: 
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اطالعددات و ارتباطددات و محصددوالت " رسددانه و محتددوی" همدده بددر اسددا  کددد پددنج رقمددی  فندداوریمحصددوالت 
جداول عرضه و مصرف پایده بده دلیدل  2005. در سال اندشده دیبنطبقه( CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقه

 3(، تنهدا از کدد CPCمحدوری ) بنددیطبقهموجود در سطح پدایین تدر  یهادادهوکیفیت  هادادهدر دستر  بودن 
کثدر CPCمحوری ) بندیطبقهرقمی  2رقمی و یا کد  جدداول عرضده و مصدرف  هایطبقده( استفاده کرده است. ا

. ایدن گیرنددمیرقمی قدرار  2اطالعات و ارتباطات در طبقه  فناوریبرای  (CPC)ری محصوالت محو بندیطبقه
محدوری محصدوالت  بنددیطبقهرقمدی در  2. محصدول بدا کدد کنددمیکار میدزان جزئیدات در دسدتر  را محددود 

(CPC  هنوز هم یک محصول مرتبط با)شدر اطالعات و ارتباطدات اسدت و ایدن محصدول برجدداول منت فناوری
 .گذاردمیاطالعات و ارتباطات که خود بسیار جمع پذیر است تابیر ن فناوریشده حساب اقماری 

اطالعهات و ارتباطهات بها  فنهاوریبر راری ارتباط بین  اار ا ماری  -2-3
 جداول عرضه و مصرف 

آن  اطالعات برای آفریقای جندوبی الزم اسدت چدارچوبی کده بدر اسدا  فناوریی اقماری هاحساببرای تهیه ی 
ی ملدی کده در آن وجدود هاحساب یهادادهساخته شود. برای اینکه حساب اقماری  شودمیحساب اقماری تولید 

 دارد را با دقت نشان دهد، الزم است که آن حساب بر اسا  جداول عرضه و مصرف باشد.
و هدم  اسدت ایدن جدداول هدم کدارکرد تحلیلدی 1223ی ملدی هاحسابجداول عرضه و مصرف سنگ بنای نظام 

جداول عرضده و مصدرف چدارچوب همداهنگی را بدرای بررسدی دقدت و سدازگاری اطالعدات  .کارکرد آماری دارند
ی ملی فراهم می آورد. یکی از کاربردهای دیگر جدداول عرضده و مصدرف ایدن اسدت کده ایدن هاحسابموجود در 
را بدا حدوزه  1223ی ملدی اهحسدابیی کده نظدام هاحسدابی اقماری توسعه داد)هاحساببه  توانمیجدول را 

نامشهود در چدارچوب  هایجنبهی اقماری آن است که هاحساب(. هدف سازدمیهای خا  از تقاضا ها مرتبط 
اطالعات و ارتباطات با دقت بیشدتری توصدیف  فناوریی ملی را در حد محدود مثالً در زمینه هاحسابیا سطح 

 طوربده توانددمیو ارتباطدات یدک رشدته فعالیدت نیسدت و ن اطالعات فناوریکند و شفاف سازد به عنوان مثال 
گانه  گانه تنها در چند مورد دیدده  طوربهشود. به هر حال، برخی معامالت  بندیطبقهجدا . بده منظدور شدوندمیجدا

ی ملی، باید از حسداب اقمداری هاحساباطالعات و ارتباطات در چارچوب  فناوریوتوصیف بخش  گیریاندازه
 د.استفاده کر

جدول عرضه منبع و یا منشاء کداال و خددمات تولیدد شدده در داخدل اقتصداد را بدرای یدک سدال معدین در قالدب 
که روش مرجع بدرای ارزش گدذاری  شودمیی کاال و خدمات به قیمت پایه محاسبه  . عرضهدهدمیماتری  نشان 
تولید کننده از خریدار بدرای یدک  است. قیمت پایه مقدار دریافتی توسط 1223ی ملی هاحسابستانده در نظام 

واحد از یک کاال یا خدمات تولید شده به عنوان ستانده منهای هر گونه مالیات قابل پرداخت به عدالوه هدر یارانده 
دریافتی در آن واحد به عنوان نتیجه تولید یا فروش آن است. قیمت پایه شامل هر گونده هزینده حمدل و نقلدی کده 

 . شودمیشده است، ن توسط تولید کننده پرداخت
ای  واسدطه هاینهاده، که ممکن است به عنوان دهدمیجدول مصرف، تقاضای کاالها و خدمات مختلف را نشان 

آن  هایسدتاندهخریدداری و یدا بدرای تولیدد  هدافعالیتاز دیگر رشته  هافعالیت)کاالها و خدمات که توسط رشته 
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توصدیه  1223ی ملدی هاحسابدولت، و غیره استفاده شود. نظام  ( یا برای مصرف نهایی خانوارها،شودمیوارد 
که هزینه مصرف متوسط و نهایی به قیمت خریداران قیمت گذاری شود. قیمت خریدار مبلغ پرداخت شده  کندمی

مدورد نیازخریددار اسدت. ایدن هزینده  مکدانتوسط خریدار با هدف تحویل یک واحد کاال و یا خدمات در زمان و 
. قیمت خریدار کاال شامل هر ندوع هزینده شودمیقدار مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات های مشابه نشامل هر م

گانده توسدط خریددار بدرای تحویدل در زمدان و  شودمیحمل و نقلی  مدورد نیداز پرداخدت  مکدانکه به صدورت جدا
 .گرددمی

بدر  عمددتاًه و مصرف هستند که اطالعات و ارتباطات، جداول تعدیل شده عرض فناوریجداول عرضه و مصرف 
اطالعات و ارتباطات تمرکدز دارد. ضدمن اینکده از جدداول کنتدرل  فناوریو محصوالت مرتبط با  هافعالیترشته 

. جدداول عرضده و کنددمیاطالعات و ارتباطات به صدورت ترکیبدی اسدتفاده   فناوریی ملی هاحسابچارچوب 
های ملی را نشدان دهدد بده اطالعدات اضدافی نیداز خواهدد  حسابدر دستر   یهادادهمصرف برای اینکه کمبود 

های مختلف، از جمله آمارگیری هدای خدانوار و کسدب و کدار بده دسدت  داشت. این اطالعات اضافی از آمارگیری
 آید. می

اطالعدات و ارتباطدات )شدامل  فنداوریاطالعدات و ارتباطدات، کدل عرضده  فنداوریدر جداول عرضه و مصرف 
.این جدداول پد  از ایجداد سدازگاری بدین گیدردمی( در برابر کل تقاضا )از جمله صادرات(، قرار شودمیواردات 

اطالعات و ارتباطات در تولید ناخدالص  فناوریاطالعات مورد نیاز را برای محاسبه ارزش ها از جمله سهم  هاآن
 فنداوری.جریان محصدوالت کنددمیاطالعدات و ارتباطدات، ایدن جددول فدراهم  فناوریداخلی و ارزش افزوده ی 

 فنداوری. بدین ترتیب سدتانده داخلدی گیردمیمربوطه نیز مورد بررسی قرار  هافعالیتاطالعات و ارتباطات رشته 
 .شودمیاطالعات و ارتباطات محاسبه 

اطالعات و ارتباطات متمدایز  فناوری 3اطالعات و ارتباطات، که باید از جدول  فناوریجداول عرضه و مصرف 
اطالعات و ارتباطات، مبتنی بر جداول عرضه و مصدرف تولیدد شدده  فناوری73: عرضه و مصرف محصوالت شود
 ی ملی خواهد بود.هاحسابدر 

 فنداوری، به عنوان مبنایی خواهد بود که از آن جداول عرضه و مصدرف 2005جداول عرضه و مصرف پایه سال 
اطالعات و ارتباطات جدا کدردن  فناوریه و مصرف اطالعات و ارتباطات تولید خواهد شد.هدف از جدول عرض

اطالعدات و ارتباطدات اسدت. ایدن جددایی، محاسدبه ارزش هدای  فناوریو محصوالت مرتبط با  هافعالیترشته 
 .سازدمیاطالعات و ارتباطات را ممکن و میسر  فناوریاطالعات و ارتباطات مشاهده شده در جداول  فناوری

کافی برای یک رشته فعالیت خا  و یدا محصدول را در سدطح کلدی  یهادادهواند اگر جدول عرضه و مصر ف نت
در آن رشته فعالیت و یا محصدول، اسدتفاده  هادادهمورد نیاز فراهم سازد، در آن صورت برای تفکیک سازی بهتر 

اضدافی  . اطالعداتباشددمیضدروری  آیددمیمکمل که از آمارگیری ها و یدا مندابع خدارجی بده دسدت  یهادادهاز 
برای ایجاد یک نسبت  که برای جدا کردن )یا استخرا ( یک رشته فعالیت خا  از یدک جمدع کدل بده  تواندمی

گانه با جزئیات بیشتر ارائه می آیدمیدست  شود. برای توزیدع  مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب یک نظریه جدا
مدورد اسدتفاده قدرار خواهدد  هدادادهمختلدف، آن  یهدافعالیتاطالعات و ارتباطدات در رشدته  فناوریمحصوالت 

 گرفت. 
                                                           

 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 3جداول پیشنهادی برای حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات در فصل   73
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 های اولیه مورد نیاز عبارتند از: اطالعات و ارتباطات، گام فناوریبه منظور دستیابی به چارچوب 
 اطالعات و ارتباطات   فناوریضرورت تعریف بخش • 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت  بندیطبقهضرورت • 
 داخلی و خارجی   یهادادهمنابع ضرورت شناسایی • 
اطالعات و ارتباطات با اسدتانداردهای آفریقدای  فناوریبخش  بندیطبقهضرورت سازگار سازی محصوالت و • 

  جنوبی و
 اطالعات و ارتباطات در جدول عرضه و مصرف. فناوری هافعالیتضرورت شناسایی محصوالت و رشته • 

اطالعات و ارتباطات موجود  فناوری هایفعالیتو ارتباطات و رشته اطالعات  فناوریدر این بخش محصوالت 
اطالعدات و  فنداوری هدایفعالیت. شناسایی آن محصوالت و رشته شوندمیدر جداول عرضه و مصرف شناسایی 

. آفریقای جنوبی در مورد تعداد گیردمیارتباطات که در جداول عرضه و مصرف وجود ندارد نیز مورد بررسی قرار 
موجدود در  هدادادهاطالعدات و ارتباطدات داده نددارد. بندابراین اسدتخرا   فناوری هایفعالیتصوالت و رشته مح

اطالعات و ارتباطات دارای اهمیت است. برخی از محصدوالت، بده  فناوری هایفعالیتمورد محصوالت و رشته 
امدا بده دلیدل ماهیدت نسدخه  شوندمیمحصول، با هم دسته بندی  بندیطبقهدلیل میزان جزئیات استفاده شده در 

اطالعات و ارتباطات هندوز هدم بخشدی از دسدته  فناوری(، محصوالت CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهدوم 
اطالعدات  فنداوریاطالعات و ارتباطات خواهند بود و شان  قرار گرفتن محصوالت غیر  فناوریبندی مشخصه 

 بسیار پایین است. هاگروهو ارتباطات در آن 
مربددوط بدده  هددایفعالیتاطالعددات و ارتباطددات و رشددته  فندداوری هددایفعالیتفهرسددت رشددته  13و  12جددداول 
 هدایفعالیت. ایدن رشدته دهددمیرا نشدان  2005ها و محتوی موجود در جداول عرضه و مصرف پایه سال  رسانه

 هدافعالیتتمدام رشدته  المللدی بدیناسدتاندارد  بنددیطبقهاطالعات و ارتباطات برای اولین بار بدر اسدا   فناوری
ارائده  هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بنددیطبقهشدند. اما در حال حاضر به عندوان  بندیطبقه ,ISIC) 3)بازنگری 

 مکدانتهیده شدده اسدت تدا ا ,ISIC) 3بدازنگری ) هدافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقه. شوندمی
اطالعات و ارتباطدات را کده  فناوریمقایسه نوع محصوالت  مکانا بندیطبقهآن  تر را فراهم سازد، مقایسه آسان

 .سازدمیفراهم  شودمیمختلف تولید  هافعالیتاز طریق رشته 
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اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف  فناوریهای منطبق با تعریف بخش رشته فعالیت:  12جدول 
 200573پایه، 

تمدام رشدته  المللی بینستاندارد ا بندی طبقه
 ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت

 هدای فعالیتاستاندارد رشدته  بندی طبقه
 صنعتی )سطح پنجم( 

اسددددتاندارد رشددددته  بندددددی طبقهبندددددی  گددددروه
صدددنعتی در جدددداول عرضددده و  هدددای فعالیت
 مصرف

 رشته فعالیت  بندی گروهشرح 

 اطالعات  فناوریساخت  های فعالیترشته 
2310 37100 SIC_0173 های  ساخت تخته مدار و قطعه

 الکترونیکی 
2320 35200 SIC_0953  ه و تجهیدددزات رایاندددسددداخت

 جانبی
2330 37320 SIC_0173  مخابراتیساخت تجهیزات 
2330 37300 SIC_0103  سدددداخت کاالهددددای مصددددرفی

 الکترونیکی
2380 33522 

 
SIC_0095_03 هددای نددوری و  سدداخت رسددانه

 مغناطیسی
 اطالعات و ارتباطات فناوریتجارت  های فعالیت رشته

3351 31501 SIC_0793 ه، لدددوازم رایاندددفروشدددی  عمدددده
 افزار نرمه و رایانجانبی 

3352 31502 SIC_0793  عمدددده فروشدددی تجهیدددزات و
قطعدددددددات الکترونیکدددددددی و 

 مخابراتی
 اطالعات و ارتباطات فناوریخدمات  های فعالیترشته 

755820  SIC_0303 افزار نرمر انتشا 
  SIC_0033 
    

 73مخابرات
3110 75200 SIC_7520 مخابرات با سیم های فعالیت 
3120 75200 SIC_7520 سیم مخابرات بی های فعالیت 
3130 75200 SIC_7520 مخدددددددابراتی  هدددددددای فعالیت

 ای ماهواره
3120 75200 SIC_7520  مخابراتی های فعالیتسایر 

 مربوط های فعالیته، مشاوره و رایان ریزی برنامه های فعالیت
3201 83200 SIC_8320 هرایان ریزی برنامه های فعالیت 
3202 83300 SIC_8330  و تسددهیالت  ای رایانددهمشدداوره

 هرایان
3202 83200 SIC_8320  خددددمات  هدددای فعالیتسدددایر

 ه رایاناطالعات و  فناوری
    

 77ط و پورتال های وبمرتب های فعالیتو  ها دادهپردازش و میزبانی 

                                                           
 در طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت معادل ندارد  ISIC) 3استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت ها )بازنگری  5820برخی از طبقه های طبقه بندی  73

 

)انتشارات نرم افدزار( و طبقده بنددی اسدتاندارد  ISIC) 3در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت ها )بازنگری  75
 رد رشته فعالیت ها طبقه انتشار نرم افزار به دو کد تقسیم می شودرشته فعالیت ها ، وجود ندارد، بلکه در طبقه بندی استاندا

 

" وجود دارد، پژوهشی برای تعیین چه مخابراتی در درون این بخش خا  مباشد در حال انجام است. در درون این SIC_7_Informalبخش غیر رسمی زیر " - 73
 طبقه بندی باشد.
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تمدام رشدته  المللی بینستاندارد ا بندی طبقه
 ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت

 هدای فعالیتاستاندارد رشدته  بندی طبقه
 صنعتی )سطح پنجم( 

اسددددتاندارد رشددددته  بندددددی طبقهبندددددی  گددددروه
صدددنعتی در جدددداول عرضددده و  هدددای فعالیت
 مصرف

 رشته فعالیت  بندی گروهشرح 

3311  SIC_8330 
SIC_8330 

و  هددا دادهپددردازش و میزبددانی 
 مرتبط های فعالیت

 پورتال های وب   331278
 و تجهیزات ارتباطاتی ها رایانهتعمیر 

2511 83500 SIC_8350  ه و وسایل جانبیرایانتعمیر 
2512 83500 SIC_8350  تعمیر تجهیزات ارتباطی 

 2005جداول عرضه و مصرف،  -ر آفریقای جنوبیمنبع: اداره آما
 

اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف  فناوریها و محتوی "  های منطبق با تعریف " رسانه: رشته فعالیت13جدول 
 2005پایه، 

تمددام  المللددی بیناسددتاندارد  بندددی طبقه
 ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیترشته 

رشددددددته اسددددددتاندارد  بندددددددی طبقه
  ,)سطح پنجم( ها فعالیت

اسدددتاندارد  بندددی طبقهگروهبندددی 
صددددنعتی در  هددددای فعالیترشددددته 

 جداول عرضه و مصرف

 رشته فعالیت  بندی گروهشرح 

 انتشاراتی های فعالیتانتشار کتاب، نشریات ادواری و سایر 
5811 32310 SCI_0377  انتشار کتاب 
انتشددار دفترچدده راهنمددای تلفددن و    581272

 هرست های پستیف
5813 32320 SIC_0373  انتشدددددار روزنامددددده، مجدددددالت و

 نشریات ادواری 
5812 32320 SIC_0375  انتشاراتی های فعالیتسایر 

 
 ویدیویی و تلویزیونی های برنامهتولید فیلم سینمایی،  های فعالیت

5211 23130 SIC_50 تولید فدیلم سدینمایی،  های فعالیت
 تلویزیونی ویدیویی و های برنامه

تولیددد فددیلم  پدد  از هددای فعالیت   521280
ویدددیویی و  های برنامددهسددینمایی، 
 تلویزیونی

5213 23112 SIC_50 توزیع فیلم سدینمایی،  های فعالیت
 ویدیویی و تلویزیونی های برنامه

5213 23122 SIC_50 فعالیت نمایش فیلم سینمایی 

                                                                                                                                                                          
)پردازش پایگاه داده، میزبانی وب و فعالیت های مرتبط( و طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته  3311 در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین طبقه 77

استو این کدها  8330و  8330کدهای  SIC(وجود ندارد، نزدیک ترین کدهای مرتبط در ، SICو طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ها ی صنعتی )  ISIC)فعالیت ) 
 داده های آنالین و میزبانی" نمی شود.شامل "پایگاه 

  

وجود ندارد، پژوهش برای  ( SIC(و طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ها ی صنعتی )  ISICدر طبقه بندی )  3312در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین کد 78
 شناسایی این مو ضوع در حال انجام است.

 
)انتشدار راهنمدای تلفدن و نشدان پسدتی( و   ISIC)طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیدت هدا ))  5812قه درحال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین طب  72

 طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت وجود ندارد، پژوهش در این حوزه در حال انجام است.

 
المللی تمام رشدته فعالیدت هدا )فعالیدت هدای پد  از تولیدد برنامده هدای سدینمایی،  طبقه بندی استاندارد بین 5212در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین طبقه  80

 ویدئویی و تلویزیونی( و طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ها وجود ندارد، پژوهش در این حوزه در حال انجام است
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 فعالیت ضبط صدا و انتشار موسیقی
5220  SIC_50  فعالیدددت ضدددبط صددددا و انتشدددار

 موسیقی
 

 رادیو و تلویزیون های برنامهو پخش  ریزی برنامه های فعالیت
3010 23130 SIC_50 پخش رادیو 
3020 23130 SIC_50 و پخدش  ریزی برنامده های فعالیت

 تلویزیونی های برنامه
 

 خدماتی اطالع رسانی های فعالیتسایر 
3321 23200 SIC_50 آژان  خبری های فعالیت 
خددماتی اطدالع  های فعالیتسایر   332281

 رسانی
 2005جداول عرضه و مصرف،  -منبع: اداره آمار آفریقای جنوبی

 3اسدت کده در مقابدل کدد  هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بنددیطبقهرقمی  2تنها گروه موجود با کد SIC_23گروه 
نسدبتا بدزر  اسدت و شدامل فدیلم سدینمایی، موسدیقی وپخدش رقمی مورد نیاز است.این گروه یک رشته فعالیت 

. پژوهش هایی انجام خواهد شد تدا مشدخص شدود کده آیدا بدر اسدا  نسدبت شودمیرادیو و تلویزیون  هایبرنامه
باره  توانمی ی این رشته فعالیدت  هادادهآن رشته فعالیت را با جزئیات بیشتر تکفیک کرد و توضیح کامل تر در 

اطالعات و ارتباطات که درجداول عرضه و مصرف وجود نددارد بدر اسدا   فناوری هایفعالیتشته فراهم کرد. ر
ی بدا هدایفعالیتدر حدالی کده رشدته  شودمینشان داده  13اطالعات و ارتباطات در جدول  فناوریتعریف بخش 

 ارائه شده است. 15اطالعات و ارتباطات در جدول  فناوریتعریف مطالب ومحتوی 

اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریهای منطبق با تعریف بخش رشته فعالیت:  14جدول 
 موجود نیست. 2005

تمام رشته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقه
 ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت

اسدتاندارد رشدته  بندی طبقه
  ,)سطح پنجم( ها فعالیت

رشدته اسدتاندارد  بندی طبقهگروهبندی 
 فعالیت در جداول عرضه و مصرف

 رشته فعالیت  بندی گروهشرح 

و  هددددددا دادهپددددددردازش و میزبددددددانی   331182
مددرتبط، پورتددال هددای )  هددای فعالیت

 درگاه های (وب،

و  هدددا دادهپدددردازش و میزبدددانی 
 مرتبط،  های فعالیت

و  ها دادهپردازش و میزبانی   3312
مرتبط، پورتال های )  های فعالیت
 ه های (وب،درگا

 پورتال های ) درگاه های (وب،

 
  

                                                           
تمام رشته فعالیت ها )سایر فعالیت های خدماتی اطدالع رسدانی طبقده بنددی طبقه بندی استاندارد بین المللی  3322در حال حاضر هیچ ارتباط مستقیمی بین طبقه  81

 نشده در جای دیگر( و طبقه بندی استاندارد رشته فعالیت ها وجود ندارد، پژوهش در این حوزه در حال انجام است.

 
 ی شود. طبقه وجود دارد فعالیت های برخط) آنالین( را شامل نم 8330و  8330. تقریباً  برای کدهای  82
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اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریهای منطبق با تعریف محتوی رشته فعالیت:  15جدول 
 موجود نیست. 2005

تمدام رشدته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقه
 ISIC) 3)بازنگری  ها فعالیت

اسددتاندارد رشددته  بندددی طبقه
  ,)سطح پنجم( ها فعالیت

استاندارد رشدته  بندی طبقهگروهبندی 
 فعالیت در جداول عرضه و مصرف

 رشته فعالیت  بندی گروهشرح 

انتشدددار کتددداب، نشدددریات ادواری و   5812
 انتشاراتی های فعالیتسایر 

انتشددار دفترچدده راهنمددای تلفددن و 
 فهرستهای های پستی

ی، تولیددد فددیلم سددینمای هددای فعالیت  5212
 ویدیویی و تلویزیونی های برنامه

پددددد  از تولیدددددد  هدددددای فعالیت
و  ویدددیوییسددینمایی،  های برنامدده

 تلویزیونی
خدماتی  های فعالیتسایر   3322

 رسانی اطالع
خدماتی اطالع  های فعالیتسایر 
 رسانی

رای سدال اطالعات و ارتباطدات موجدود در جددول عرضده و مصدرف پایده بد فناوریدر زیر محصوالت  13جدول 
محددوری محصددوالت  بندددیطبقه. جددداول عرضده و مصددرف فقددط دارای کددد دو رقمدی از دهدددمیرا نشدان  2005

(CPC موجددود اسددت، کدده در مقابددل کددد )اطالعددات و  فندداوریمحصددول  بندددیطبقهرقمددی مددورد اسددتفاده در  5
اطالعدات و ارتباطدات  یفنداور. حاصل اینکار ایجداد تعدداد زیدادی محصدوالت تجمیعدی گیردمیارتباطات قرار 

 . گیردمیاطالعات و ارتباطات قابل بررسی قرار  فناوریاست که جزئیات تنها در چارچوب حساب اقماری 
ایدن مندابع را بهبدود داد، امدا هندوز هدم بدر  تدوانمیاگر نسبت ها و توزیع ها از منابع داده خدارجی ایجداد شدود، 

 فنداوریشدامل آمدارگیری هدای محصدول  هادادهمنابع خارجی  تعدادی از فرضیات و محاسبات تکیه خواهد شد.
در حدال حاضدر  متأسدفانه، شدودمیاطالعات و ارتباطات و آمارگیری های جاری، از جمله آمارهای مدالی سداالنه 

این منابع، همراه با دیگر منابع داده قابل استفاده، هنوز هم در حدال بهبدود بدوده و یدا در حدال شناسدایی هسدتند. 
را دریدک  فدرم کلدی بدرای  هدادادهاطالعات و ارتباطات همهنان میزان زیادی از  فناوریالت تجمیع شده محصو
 .کندمیاطالعات و ارتباطات، تامین  فناوریجداول 
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 200583اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریمحصوالت : 16جدول 

( CPCمحدددوری محصدددوالت ) بنددددی طبقه
 (2خه )نس

محدددوری محصدددوالت در  بنددددی طبقه بنددددی گروه
 جداول عرضه و مصرف

 (شرح محصوالت ) بر اسا  جداول عرضه و مصرف

 ه و تجهیزات جانبیرایان
35132 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35221 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35222 CPC_35 محاسباتی و حسابداری فتری،د آالت ماشین 
35230 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35230 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35250 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35231 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35232 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، تآال ماشین 
35233 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35233 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35235 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35233 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35232 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت نماشی 
35271 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35272 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35282 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
35220 CPC_35 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالت ماشین 
37315 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37550 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 

 تجهیزات ارتباطی
33221 CPC_33 وسایل و تجهیزات الکتریکی 
37211 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37212 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37213 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37221 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37222 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37223 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37301 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 

 رفی الکترونیکیتجهیزات مص
 CPC_33 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 

38581 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37213 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37215 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37311 CPC_37 ارتباطی تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و 
37312 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37313 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37313 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37321 CPC_33 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37323 CPC_37  ارتباطیتجهیزات رادیویی، تلویزیونی و 
37330 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37302 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
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این طبقات بدون اطالعات  ( در جداول عرضه و مصرف   یافت نمی شوند در چنین حالتی2( )نسخه CPCطبقه بندی محوری محصوالت ) . همه طبقه های  . 83

 خواهند بود..
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 مه()ادا 2005اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریمحصوالت : 16جدول 

( )ناههخه CPCمحههوری محصههوالت ) بنههدی طبقه
2) 

محهههوری محصهههوالت در  بنهههدی طبقهبنهههدی  گهههروه
 جداول عرضه و مصرف

شههرح محصههوالت )بههر اسههاع جههداول عرضههه و 
 (مصرف

 اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و  طعات متفر ه 
35281 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35130 CPC_37 زات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطیتجهی 
35130 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35150 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35130 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35173 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35303 CPC_37 ات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطیتجهیز 
35530 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 

 اطالعات و ارتباطات )ادامه( فناوریکاالها و  طعات متفر ه 
35530 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
35520 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37210 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37220 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
38315 CPC_83 دقیق، ر ابزا و اپتیکی ابزار پزشکی، وسایل 
38353 CPC_83 دقیق ر ابزا و اپتیکی ابزار پزشکی، وسایل 

 اطالعات و ارتباطات فناوری دمات سا ت تجهیزات 
   

88731   
88732   
88733   
88733   
88732   

 کاب و کار و بهره وری افزار نرم دمات صدور مجوز و 
37811 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37812 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37813 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37813 CPC_37 یزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطیتجه 
37821 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
37822 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
73311 CPC_73 اپراتور بدون کرایه یا اجاره خدمات 
83133 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83331 CPC_83 ،پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و  مخابرات

 اطالعات
83332 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83322 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
 اطالعات فناوری دمات و مشاوره 

83117 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83131 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83132 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83131 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83132 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83151 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83152 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83152 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83131 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83132 CPC_83  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
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 )ادامه( 2005اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریمحصوالت : 16جدول 

محددددددوری  بندددددددی طبقهگروهبندددددددی  (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت ) بندی طبقه
 محصوالت در جداول عرضه و مصرف

 شرح محصوالت ) بر اسا  جداول عرضه و مصرف

 خدمات مخابراتی
83110 CPC_83 رات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعاتمخاب 
83121 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83122 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83131 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83132 CPC_83 رات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعاتمخاب 
83130 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83150 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83120 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
83210 CPC_83 رات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعاتمخاب 
33222 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 

83220 CPC_83 مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و اطالعات 
 اطالعات و ارتباطات فناوریکرایه ی تجهیزات  یا اجاره خدمات

73123 CPC_73 اپراتور بدون کرایه یا هاجار خدمات 
73125 CPC_73 اپراتور بدون کرایه یا اجاره خدمات 
73210 CPC_73 اپراتور بدون کرایه یا اجاره خدمات 

 اطالعات فناوریسایر خدمات 
83325 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
87130   
87153   
87331   
87332   
87330   

 2005جداول عرضه و مصرف،  -مار آفریقای جنوبیمنبع: اداره آ

 
هدا و محتدوی" کده در  اطالعدات و ارتباطدات را مبتندی بدر تعریدف " رسدانه فناوریدر زیر محصوالت  17جدول 
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ارتباطات موجود در جداول عرضه و اطالعات و  فناوریها و محتوی "  : محصوالت طبقه " رسانه17جدول 
 84 2115مصرف پایه، 

محوری محصوالت در جداول  بندی طبقهبندی  گروه (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت ) بندی طبقه
 عرضه و مصرف

 (شرح محصوالت )بر اسا  جداول عرضه و مصرف

32210 CPC_322 چاپ 
32220 CPC_322 چاپ 
32230 CPC_322 چاپ 
32221 CPC_322 اپچ 
32222 CPC_322 چاپ 
32222 CPC_322 چاپ 
32300   
32310   
32320   
32320   

32511   
32530   
32530   
32320   
32330   
37321 CPC_37  
37322 CPC_37  
83331 CPC_83  

 ویدیویی، تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط های برنامهتولید فیلم سینمایی،  های فعالیت
37320 CPC_37 جای در نشده بندی طبقه و شده ساخته کاالهای سایر 

 دیگر
83332 CPC_83 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
83311 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83312 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83321 CPC_83 نامه رادیویی و تلویزیونی و مخابرات، پخش بر

 اطالعات
83322 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83331 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83332 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83333 CPC_83 نامه رادیویی و تلویزیونی و مخابرات، پخش بر

 اطالعات
83333 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
 2005جداول عرضه و مصرف،  -منبع: اداره آمار آفریقای جنوبی

 

                                                           
این طبقات بدون اطالعات  ن حالتی( در جداول عرضه و مصرف   یافت نمی شوند در چنی2( )نسخه CPCطبقه بندی محوری محصوالت ) . همه طبقه های  83

 خواهند بود..
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 2005یه، اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف پا فناوریها و محتوی "  : محصوالت طبقه " رسانه17جدول 
 )ادامه(

محدوری محصدوالت در جدداول  بنددی طبقهبندی  گروه (2( )نسخه CPCمحوری محصوالت ) بندی طبقه
 عرضه و مصرف

 (شرح محصوالت )بر اسا  جداول عرضه و مصرف

 ویدیویی، تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط های برنامهتولید فیلم سینمایی،  های فعالیت

23121   
23122   
23123   
23131   
23132   
23133   
23133   
23135   
23133   
23137   

23132   
23130   
23150   

 و خدمات مرتبط محتوی موسیقی
38582   
37822 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
83321 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
 برخط و خدمات مرتبطمطالب 

73312 CPC_83 اپراتور بدون کرایه یا اجاره خدمات 
83333 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83311 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83312 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83313 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83321 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83322 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83331 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83322 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83323 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83323 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
83322 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی و

 اطالعات
 2005جداول عرضه و مصرف،  -ه آمار آفریقای جنوبیمنبع: ادار



67 

 

اطالعات و ارتباطات موجود در جداول عرضه و مصرف پایه،  فناوریها و محتوی "  محصوالت طبقه " رسانه: 17جدول 
 )ادامه( 2005

( CPCمحدددوری محصدددوالت ) بنددددی طبقه
 (2)نسخه 

محدوری محصدوالت  بنددی طبقهبنددی  گروه
 در جداول عرضه و مصرف

شرح محصوالت ) بر اسا  جداول عرضده 
 و مصرف

 سایر مطالب و خدمات مرتبط
37322 CPC_37 تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی 
73320 CPC_73 اپراتور بدون کرایه یا اجاره خدمات 
83311 CPC_83 سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار 
83320 CPC_83 سب و کارسایر خدمات حرفه ای، فنی و ک 
83332 CPC_83 ای، فنی و کسب و کار سایر خدمات حرفه 
83812 CPC_83 ای، فنی و کسب و کار سایر خدمات حرفه 
83230 CPC_83 ای، فنی و کسب و کار سایر خدمات حرفه 
83310 CPC_83  مخابرات، پخش برنامه رادیویی و

 تلویزیونی و اطالعات
83320 CPC_83 رادیویی و  مخابرات، پخش برنامه

 تلویزیونی و اطالعات
85221 CPC_85 و حفظ خدمات پشتیبانی:  خدمات 

 نگهداری و تعمیر 
82110 CPC_82  خدمات انتشار، چاپ و تکثیر 
23330   

 2005جداول عرضه و مصرف،  -منبع: اداره آمار آفریقای جنوبی

 
 2005جداول عرضه و مصدرف پایده سدال  اطالعات و ارتباطات که در فناوریفهرست محصوالت  18در جدول 
( CPCمحدوری محصدوالت ) بندیطبقههمهنین شامل شرح مفصلی از  18. جدولگرددمی ارائه، شودمییافت ن
  ( با توجه به ماهیت محصول است.2)نسخه 
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صرف پایه، سال اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه و م فناوریو محتوی"  هارسانهمحصوالت طبقه " : 18جدول 
 شود.یافت نمی 2005

محوری محصوالت  بندی طبقه
(CPC 2( )ناخه) 

اطالعات و  فناوریطبقه 
 ارتباطات

محوری  بندی طبقهشرح محصوالت ) بر اساع 
 (2محصوالت )ناخه 

تجهیزات الکترونیکی  38581
 کننده مصرف

 ویدیوییهای بازی  کنسول

خدمات ساخت تجهیزات  88731
 ات و ارتباطاتاطالع فناوری

 خدمات ساخت تخته مدار و قطعه های الکترونیکی

خدمات ساخت تجهیزات  88732
 اطالعات و ارتباطات فناوری

 ای رایانهه و ساخت تجهیزات جانبی رایانخدمات ساخت 

خدمات ساخت تجهیزات  88733
 اطالعات و ارتباطات فناوری

 خدمات ساخت تجهیزات ارتباطی

جهیزات خدمات ساخت ت 88733
 اطالعات و ارتباطات فناوری

 خدمات ساخت وسایل مصرفی الکترونیکی

خدمات ساخت تجهیزات  88732
 اطالعات و ارتباطات فناوری

 ی نوری و مغناطیسیها رسانهخدمات ساخت 

اطالعات  فناوریسایر خدمات  87130
 و ارتباطات

 ه رایانخدمات تعمیر و نگهداری یارانه و تجهیزات جانبی 

اطالعات  فناوریسایر خدمات  87153
 و ارتباطات

خدمات تعمیر و نگهداری یارانه و تجهیزات و وسایل 
 مخابراتی

اطالعات  فناوریسایر خدمات  87331
 و ارتباطات

 مرکزی های رایانهخدمات نصب 

اطالعات  فناوریسایر خدمات  87332
 و ارتباطات

 شخصی و تجهیزات جانبی های رایانهخدمات نصب 

اطالعات  فناوریسایر خدمات  87330
 و ارتباطات

تجهیزات رادیویی، خدمات نصب تجهیزات و وسایل 
 تلویزیونی و ارتباطی

 2005جداول عرضه و مصرف،  -منبع: اداره آمار آفریقای جنوبی

 
 و محتوی  هدا" کده هارسانهاطالعات و ارتباطات بر اسا  تعریف " فناوری،  فهرست محصوالت 12در جدول 

همهندین شدامل شدرح  12. جددول شدودمی، ارائده شدودمییافدت ن 2005در جداول عرضه و مصرف پایده سدال 
باره ماهیت محصول بر اسا    ( است.2( )نسخه CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهمفصلی در 
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مصرف پایه، سال اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه و  فناوریو محتوی "  هارسانهمحصوالت طبقه " : 19جدول 
 شود.یافت نمی 2005

محوری  بندی طبقه
( )ناخه CPCمحصوالت )

2) 

محوری محصوالت )ناخه  بندی طبقهشرح محصوالت ) بر اساع  اطالعات و ارتباطات فناوریطبقه 
2) 

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32300
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 چاپیروزنامه، مجله و نشریات ادواری،،

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32310
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 چاپی-نشریات ادواری و مجالت مورد عالقه عامه به استثنای روزنامه

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32320
 فیزیکی و خدمات مرتبط

مجالت و نشدریات ادواری ویدژه کسدب و کدار، تخصصدی یدا علمدی بده 
 چاپی-تثنای روزنامهاس

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32320
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 چاپی-سایر نشریات ادواری و مجالت به استثنای روزنامه

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32511
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 نقشدددددددده هددددددددای جغرافیددددددددایی از هددددددددر نددددددددوع، از جملدددددددده 
، نقشه های توپوگرافی و کره های جغرافیدایی( چداپ نقشه های دیواری

 کتاب صورت به بجزشده 
مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32530

 فیزیکی و خدمات مرتبط
  کدددارت پسدددتال چددداپ شدددده یدددا مصدددور، کدددارت هدددای چددداپ

 شدددددددددددده بدددددددددددا مضدددددددددددمون تهنیدددددددددددت، پیدددددددددددام یدددددددددددا 
 .لحقاتپیام شاد باش های شخصی، با یا بدون پاکت و تزئینات یام

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32530
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 طرح ها و عکسهای چاپی تصاویر،

مطالب چاپی و سایر مطالب متنی در رسانه  32320
 فیزیکی و خدمات مرتبط

  محصدددددوالت چددددداپی تبلیغددددداتی تجددددداری، کاتدددددالو  هدددددای
 بازرگانی وهمانند آن

طالب متنی در رسانه مطالب چاپی و سایر م 32330
 فیزیکی و خدمات مرتبط

 تقویم چاپی انواع (و برگردان عک  )انواع نوشته ها انتقال
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اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه  فناوریو محتوی  "  هارسانه: محصوالت طبقه " 19جدول 
 )ادامه(.شودمییافت ن 2115و مصرف پایه، سال 

محوری محصدوالت  بندی طبقه
(CPC 2( )نسخه) 

محوری محصدوالت )نسدخه  بندی طبقهشرح محصوالت ) بر اسا   اطالعات و ارتباطات فناوریطبقه 
2) 

ویدیویی،  های برنامهتولید فیلم سینمایی،  23121
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 ویدیویی و تلویزیونی های برنامهخدمات تولید فیلم سینمایی، 

ویددددیویی،  های برنامدددهمایی، تولیدددد فدددیلم سدددین 23122
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 خدمات تولید برنامه رادیویی

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23123
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

، تلویزیدونی و ویددیویی هایبرنامدهنسخه های اصلی فیلم سدینمایی، 
 رادیویی

ویددددیویی،  های برنامدددهایی، تولیدددد فدددیلم سدددینم 23131
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 خدمات تدوین برنامه صوتی و تصویری

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23132
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 انتقال و تکثیر نسخه های اصلی) مادر(

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23133
 ویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبطتل

 خدمات اصالح  رنگ و بازسازی سازی دیجیتالی برنامه 

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23133
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 خدمات جلوه های ویژه تصویری

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23135
 دمات مرتبطتلویزیونی، رادیویی و خ

 خدمات پویا نمایی)انیمیشن(

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23133
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 خدمات عنوان بندی، تیتراژ بندی وزیرنوی  کردن 

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23137
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 دا و طراحیخدمات ویرایش ص

ویددددیویی،  های برنامدددهتولیدددد فدددیلم سدددینمایی،  23132
 تلویزیونی، رادیویی و خدمات مرتبط

 سایر خدمات پ  از تولید
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اطالعات و ارتباطات که در جداول عرضه و مصرف پایه، سال  فناوریها و محتوی "  محصوالت طبقه " رسانه: 19جدول 
 شود.)ادامه(یافت نمی 2005

محددوری محصددوالت  بندددی طبقه
(CPC 2( )نسخه) 

محدددوری  بنددددی طبقهشدددرح محصدددوالت ) بدددر اسدددا   اطالعات و ارتباطات فناوریطبقه 
 (2محصوالت )نسخه 

 های برنامهتولید فیلم سینمایی،  23130
ویدیویی، تلویزیونی، رادیویی و خدمات 

 مرتبط

 و تلویزیونی ویدیوییسینمایی،  های برنامهخدمات توزیع 

 های برنامددددهولیددددد فددددیلم سددددینمایی، ت 23150
ویدیویی، تلویزیونی، رادیویی و خدمات 

 مرتبط

 خدمات پخش فیلم سینمایی

 موسیقی، چاپ یا به صورت دست نوشته محتوی موسیقی و خدمات مرتبط 32520
 خدمات مربوط به ضبط صدا محتوی موسیقی و خدمات مرتبط 23111
 ات مربوط به ضبط زندهخدم محتوی موسیقی و خدمات مرتبط 23112
 نسخه های اصلی ضبط صدا محتوی موسیقی و خدمات مرتبط 23113
 ویدیوییکنسول های بازی  افزار نرمکاتریج  بازی ها افزار نرم 38582
 سدایر آهنگسدازان و نسخه اصلی آبار هنری نویسدندگان، سایر مطالب و خدمات مربوط 23330

ن و مجسددمه نمددایش، نقاشددا هنرمندددان هنرمندددان بجددز
 سازان

  اطالعات و ارتباطات فناوریجداول کل عرضه و مصرف  -1-2-3

که مبتنی بدر  دهدمیاطالعات و ارتباطات را نشان  فناوریدر زیر جداول کل عرضه و مصرف  21و  20جداول 
یدر جداول فهرست شده در ز منتشر شد. 2010است که در ماه سپتامبر  2005جداول عرضه و مصرف پایه سال 

اطالعات و ارتباطات در  خواهدد  فناوریشامل هیهکدام از ارقام محاسبه شده نیست و این ارقام در چارچوب 
اطالعدات و ارتباطدات آفریقدای  فنداوریآزمایشدی حسداب اقمداری  ندوی پیشبه عندوان اولدین  تواندمیشد که 

مالحظدات فضدا( برداشدته شدد. رشدته  جنوبی تدوین شود. ستون "باقی مانده" نیز از جددول زیدر )تنهدا بده دلیدل
اطالعات و ارتباطات کمی گسترش یافته است تا هر نوع تولیدد یدا  فناوریو محصوالت غیر مرتبط با  هافعالیت

اطالعات و ارتباطات کل " و ردیف "  فناوریمصرف فرعی را که احتماال  بوجود خواهد آمد میسر سازد. ستون "
اطالعدات  فنداوری هدایفعالیتبه جدول اضافه خواهند شد برای اینکه رشته  اطالعات و ارتباطات کل"ً فناوری

 اطالعات و ارتباطات را ارائه نماید.  فناوریو ارتباطات و محصوالت 
مدرتبط  هدایفعالیتبه دلیل فقدان اطالعات تفصیلی در جدول عرضه و مصرف، اطالعدات محصدوالت و رشدته  

و محصدوالت  هدافعالیت. بدین ترتیب اطالعات تفصیلی تراز رشدته شودمی اطالعات و ارتباطات تهیه فناوریبا 
اطالعدات و ارتباطدات ارائده خواهدد شدد. اگرچده مخدابرات بده  فنداوریمحصوالت  نفعانذیمخابرات مورد نیاز 

در دستر  است امدا ایدن رشدته فعالیدت  (SIC 7520)اطالعات و ارتباطات  فناوریعنوان یک رشته فعالیت 
 بنددیطبقه 37در زیدر طبقده  هاآنبا تجهیزات رادیو و تلویزیون به عنوان یک محصول معرفی شده که همه همراه 

محصوالت مخابرات با کیفیت قابل قبول وجود داشدته باشدد،  یهاداده. چنانهه گیردمیمحوری محصوالت قرار 
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، جددا خواهدد دهددمیبی را نشدان این محصوالت از دیگر محصوالت که رشته فعالیت ارتباطات در آفریقای جندو
 شد.

اطالعات و ارتباطدات  فناوریرشته فعالیت خا   15اطالعات و ارتباطات از  فناوریجداول عرضه و مصرف 
اطالعات و ارتباطات )شامل بخش رسانه و محتوی( تشکیل شدده  فناوریمحصوالت مرتبط با  بندیگروه 11و 

اطالعدات  فناوریغیر مرتبط با  هایفعالیتعات و ارتباطات در رشته اطال فناوریاما تولید و استفاده از  است.
 و ارتباطات وجود خواهد داشت و این مسیله به عنوان تولید و مصرف فرعی ببت شده است.
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 اطالعات و ارتباطات فناوریجدول تجمیع شده عرضه و مصرف  -21جدول 
عرضدددده  فهرست محصول

کددل بدده 
قیمددددت 
 خریدار

مالیددات بدددر 
الت محصددددو

منهای یارانه 
 ها

سدددددددددددود 
ناخدددددالص 
حاصدددل از 
تجدددارت و 
حمددددددل و 

 نقل

عرضدده کددل 
بددده قیمدددت 

 پایه

کلیددددددده  2 8 8 8 8 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3
رشددددددته 
 فعالیددت
 هددددددای

 دیگر

کهههههههههل 
رشهههههته 
 فعالیت 

تعددددددددددیل  واردات
سددددددددددیف 

(C.i.f)  /
فدددددددددددوب 

(f.o.b) 

2 2 2 3 5 7 7 7 1 5 3 3 3 3 3 
3 3 3 5 2 1 3 3 5 2 2 3 5 2 
1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 
0 

محدوری  بنددیطبقه 322کد 
 محصوالت

                       

محدوری  بنددیطبقه 382کد 
 محصوالت

                       

محدددوری  بنددددیطبقه 35کدددد
 محصوالت

                       

محدددوری  بنددددیطبقه33کدددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 37کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 38کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 73کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 83کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 83کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 85کددد 
 محصوالت

                       

محددوری  بندددیطبقه 82کددد 
 محصوالت

                       

                        دیگر های فعالیتکلیه رشته 
و  (C.i.f)سدددازگاری سدددیف 

 (f.o.b)فوب 
                       

                        خرید بر حسب مقیم 
                        

                        عرضه کل قیمت های پایه

 



74 

 

 اطالعات و ارتباطات فناوریجدول تجمیع شده عرضه و مصرف  -21جدول 

عرضه  فهرست محصول
کل به 
 یمت 
  ریدار

بر مالیات 
محصوالت 

منهای 
 یارانه ها

سود 
نا ا 
لص 

 اصل 
از 

تجارت 
و  مل 
 و نقل

عرضه 
کل 
به 

 یمت 
 پایه

کلیه رشته  9 8 8 8 8 7 6 3 3 3 3 3 3 3 3
 های فعالیت

 دیگر

کل 
رشته 

 فعالیت 

دولت   انوارها صادرات
 کل

تشکیل 
 سرمایه

تغییرات 
در 

 موجودی
2 2 2 3 5 7 7 7 1 5 6 6 6 6 6 
4 4 4 5 9 1 3 4 5 2 2 3 5 9 
1 2 9 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

6 
1 

 بندی طبقه 322کد 
 محوری محصوالت

                          

 بندی طبقه 389کد 
 محوری محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 45کد
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه46کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 47کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 48کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 73کد 
 تمحصوال

                          

محوری  بندی طبقه 83کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 84کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 85کد 
 محصوالت

                          

محوری  بندی طبقه 89کد 
 محصوالت

                          

 های فعالیتکلیه رشته 
 دیگر

                          

                            رید بر  اب مقیم 
                            رید بر  اب غیر مقیم

کل  رید به  یمت  
  ریدار
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 ) ادامه( اطالعات و ارتباطات فناوریجدول تجمیع شده عرضه و مصرف  -21
فهرست 
 محصول

عرضه 
کل به 
 یمت 
  ریدار

مالیات بر 
محصوالت 

منهای 
 یارانه ها

سود 
نا ا 
لص 

 اصل 
از 

تجارت 
و  مل 
 و نقل

عرضه 
کل به 
 یمت 

 پایه

کلیه رشته  9 8 8 8 8 7 6 3 3 3 3 3 3 3 3
 های فعالیت

 دیگر

کل رشته 
 فعالیت 

دول  انوارها صادرات
ت 
 کل

تش
کیل 
سرم
 ایه

تغییرات 
ر د

 موجودی
2 2 2 3 5 7 7 7 1 5 6 6 6 6 6 
4 4 4 5 9 1 3 4 5 2 2 3 5 9 
1 2 9 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

6 
1 

ارزش 
افزوده 

 نا الص

                          

جبران 
 دمات 

 کنانکار

                          

مالیات 
منهای 

 یارانه ها

                          

یارانه بر 
 محصولت

                          

سایر 
مالیات بر 

 تولید

                          

سایر 
 یارانه ها

                          

مازاد 
عملیات 

نا الص/ 
درآمد 
 مختلا

                          

کل ستانده 
به  یمت 

 پایه
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 اطالعات و ارتباطات برای آفریقای جنوبی فناوری.  اار ا ماری جداول 3
اطالعدات و ارتباطدات بدرای آفریقدای جندوبی شدامل  فنداوریی اقماری آزمایشدی هاحساب نوی پیشمجموعه 

باره موارد مراحل گوناگون هستند. بعضی از  این مراحل تاکنون انجام شده است، این مجموعه شامل پژوهش در 
 زیر است:

 اطالعات و ارتباطات  فناوریی اقماری هاحسابتجارب کشورها در تدوین • 
  هادادهو شناسایی  هادادهمنابع • 
 اطالعات و ارتباطات برای آفریقای جنوبی  فناوریتعریف بخش • 
 اطالعات و ارتباطات   فناوریول جدا نوی پیشتهیه • 
 آفریقای جنوبی و بندیطبقهاطالعات و ارتباطات مطابق با سیستم  فناوریبخش و محصوالت  بندیطبقه• 
 اطالعات و ارتباطات. فناوریو محصوالت  هافعالیتبرقراری ارتباط بین جداول عرضه و مصرف با رشته • 

اطالعدات و ارتباطدات آفریقدای  فنداوریات برای حساب اقمداری اطالعات و ارتباط فناوریجداول  نوی پیش
اطالعات  فناوریی حساب اقماری  جنوبی بر اسا  تحقیقات قبلی و نشریات اداره آمار استرالیا از جمله نشریه

منتشدر شدد.از تحقیقدات  2002-2003مرجدع  هایسدالاسترالیا بدوده اسدت کده بدرای  2003و ارتباطات سال 
 فنداوریاطالعدات و ارتباطدات شدیلی نیدز بدرای تهیده جدداول پیشدنهادی  فنداوریاب اقمداری انجام شده درحسد

 اطالعات و ارتباطات استفاده شده است. اما، به نظر می رسید شیوه مورد استفاده استرالیا مختصرتر است.
موجدود در اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریاطالعات و ارتباطات منعک  کننده اطالعات اصدلی  فناوریجداول 

اطالعدات و  فنداوریاشتغال است. در حال حاضر این اطالعدات  یهادادهی ملی و همهنین هاحسابچارچوب 
جدانبی  طوربدهاطالعات و ارتباطدات  فناوریارتباطات در تولید ناخالص داخلی منعک  شده است. چون بخش 

بددون اسدتفاده از  تدوانمیبندابراین ن ،شدودمیی ملدی توزیدع هاحسابدر چارچوب  هافعالیتدر میان چند رشته 
 به راحتی آن رااستخرا  کرد. ی اقماریهاحساب

فرایندد انتخداب اداره آمدار آفریقدای  ندوی پیشاطالعدات و ارتباطدات،  فناوریجداول منتخب  85درحال حاضر
در  نفعدانیذاطالعات و ارتباطات نظدرات  فناوریی سازمانکار گروه بین  83. در نشستدهدمیجنوبی را نشان 

اطالعات و ارتباطات خواسته شد. توصیه شد که جداول پیشنهاد شده  فناوریمورد جداول پیشنهاد شده در زمینه 
اطالعدات و ارتباطدات در  فنداوریتغییدر برخدی جدداول  مکداناطالعات و ارتباطات پذیرفته شود. اما، ا فناوری

اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری هاحساب وی نپیشطول فرآیند تدوین جداول وجود دارد. بخاطر تهیه 
اطالعات و ارتباطات" تمایزی ایجاد شدده  فناوری هایشاخصاطالعات و ارتباطات" 'و'  فناوریبین " جداول 

بدر چدارچوب حسداب ملدی اسدتوار اسدت و  عمدتاًی اقماری که هاحسابتولید  مکاناست. بر اسا  این تمایز ا
گانه همهنین تولید شاخص جد  جایگزین وجود دارد.  یهادادهاطالعات و ارتباطات، بر اسا  منابع  فناوریا

اسدتخرا  شدده از  یهدادادهاطالعات و ارتباطات بایدد بده عندوان یدک مداتری  کده  فناوریبنابراین یک جدول 
ن جداول مبتنی بدر در نظر گرفته شود. در نتیجه، ای کندمیاشتغال را ارائه  یهادادهجز  هجداول عرضه و مصرف ب

                                                           
 2011مار    85
ماه نوامبر تشکیل شد 13در   83  
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اطالعدات و ارتباطدات بده ارزش پدولی )بجدز  فنداوریی ملی بوده وبه توصیف رشته فعالیدت هاحسابچارچوب 
ی  هدادادهاطالعدات و ارتباطدات  فناوریاطالعات و ارتباطات( می پردازد. برای جداول  فناوریجدول اشتغال 

اطالعات دقیق الزم را فراهم سازد. با توجه به  تواندمیتکمیلی مورد نیاز است که در آن جداول عرضه و مصرف ن
که عموماً  شودمییی استخرا   هادادهاطالعات و ارتباطات نسبتی است که از  فناوریاهداف این سند، شاخص 

، به آیدمیاطالعات و ارتباطات به دست  فناوریآمارگیری ها و یا منابع دیگر مانند یک شرکت تجاری بزر   از
. در حال حاضدر اداره آمدار آفریقدا جندوبی روی 87)باتوجه به تعداد مشترکان( Vodacomثال از شرکت عنوان م

 فنداوری هایشداخصاطالعات و ارتباطات و نه بر تهیده  فناوریی اقماری آزمایشی هاحساب نوی پیشی  تهیه
 متمرکز است. 88اطالعات

 یه شدهاطالعات و ارتباطات توص فناوریجداول  اار ا ماری  -1-4
اطالعدات و ارتباطدات، جدداول عرضده و  فنداوریی اقمداری آزمایشدی هاحساب نوی پیشبر اسا  چارچوب 
ه کده بد شدوندمیاز جداول کدوچکتر بده هدم مدرتبط  ایمجموعهاطالعات و ارتباطات در  فناوریمصرف مرتبط با 

 نددوی پیشتددر خواهددد شددد.  موجددب آن دسترسددی بدده آمددار و ارقددام کلیدددی تاکیددد شددده درحسدداب اقمدداری آسددان
اطالعدات و  فنداوریاطالعات و ارتباطات در حال حاضر دارای نده جددول  فناوریی اقماری آزمایشی هاحساب

 ارتباطات، به شرح زیراست:
 ( GDPاطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ) فناوری. سهم 1
 بر حسب رشته فعالیت اطالعات و ارتباطات،  فناوری. ستانده داخلی از محصوالت 2
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب رشته فعالیت تولیدی  فناوری. ستانده داخلی از محصوالت 3
 اطالعات و ارتباطات، بر حسب نوع محصول  فناوری. واردات و صادرات محصوالت 3
 اطالعات و ارتباطات  فناوری هایفعالیت. اجزای درآمد حاصل از رشته 5
 اطالعات و ارتباطات  فناوریصوالت . عرضه و مصرف مح3
 اطالعات و ارتباطات  فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه. 7
 اطالعات و ارتباطات خانگی و فناوری. مصرف نهایی محصوالت 8
 اطالعات و ارتباطات. فناوری. اشتغال در بخش 2

و ارتباطات( یدک نسدخه اطالعات  فناوریاطالعات و ارتباطات )عرضه و مصرف محصوالت  فناوری 3جدول 
 فنداوریاطالعات و ارتباطات است  کده جریدان هدای کدل محصدوالت  فناوریفشرده از جداول عرضه و مصرف 

. ایدن جددول شدامل جزئیدات جدداول عرضده و مصدرف دهددمیاطالعات و ارتباطات را از طریق اقتصاد نشدان 
اطالعدات و ارتباطدات جمدع هدای تمدام  وریفندا 3که در جددول  اطالعات و ارتباطات نیست. از آنجایی فناوری

 فنداوریهدای ارزش افدزوده و تولیدد ناخدالص داخلدی  محصوالت دیگر در اقتصاد وجود نددارد، لدذا محاسدبه سدهم
 مکداناطالعدات و ارتباطدات ا فنداوری 3اطالعات و ارتباطات در اقتصاد آفریقای جنوبی با اسدتفاده از جددول 

تجزیده و تحلیدل جریددان  عمددتاًاطالعدات و ارتباطدات  فندداوری 3ه ی جددول پدذیر نخواهدد بدود. بندابراین وهیفد
                                                           

 پیش نوی  تعریف جداول فناوری اطالعات و ارتباطات و شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات ) اداره آمار آفریقا جنوبی(  87
 2010از ماه دسامبر   88
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اطالعدات و  فنداوریاطالعات و ارتباطات در سراسر اقتصاد است. جداول عرضده و مصدرف  فناوریمحصوالت 
شدامل کدل  شدودمیاطالعدات و ارتباطدات اسدتفاده  فنداوریارتباطات که به عنوان سنگ بنای حسداب اقمداری 

اطالعدات و ارتباطدات از طریدق چدارچوب  فنداوریدر اقتصاد اسدت. جدداول عرضده و مصدرف  جریان محصول
اطالعدات و  فنداوریقابدل اسدتفاده بدرای جددول  یهدادادهاطالعدات و ارتباطدات، کدل  فنداوریحساب اقماری 

 .کندمیارتباطات را ارائه 
اضدافی دیگدری نیداز  یهدادادهت به اطالعات و ارتباطا فناوریدر حالی که برای تکمیل جداول عرضه و مصرف 

 :شودمیاطالعات و ارتباطات تهیه  فناوریمستقیم از جداول عرضه و مصرف  طوربهاست، اما جداول زیر 
 اطالعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی  فناوریاطالعات و ارتباطات: سهم  فناوری 1. جدول 1
اطالعدات و ارتباطدات، برحسدب  فنداوریه داخلی محصدوالت اطالعات و ارتباطات: ستاند فناوری 2. جدول 2

 رشته فعالیت 
اطالعات و ارتباطات، بر حسب  فناوریاطالعات و ارتباطات: ستانده داخلی از محصوالت  فناوری 3. جدول 3

 رشته فعالیت تولیدی  
 رتباطات اطالعات و ا فناوریاطالعات و ارتباطات: واردات و صادرات محصوالت  فناوری3. جدول 3
اطالعددات و  فندداوری هددایفعالیتاطالعددات و ارتباطددات: اجددزای درآمددد حاصددل از رشددته  فندداوری 5. جدددول 5

 ارتباطات  
 اطالعات و ارتباطات   فناوریاطالعات و ارتباطات: عرضه و مصرف محصوالت  فناوری 3. جدول 3
 اطالعات و ارتباطات  فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایهاطالعات و ارتباطات:  فناوری 7. جدول 7
 اطالعات و ارتباطات خانوار فناوریاطالعات و ارتباطات: مصرف نهایی محصوالت  فناوری 8. جدول 8

اضافی دیگر از آمارگیری های کسب و کار و خانوار مختلف بده دسدت خواهدد آمدد. در حدال حاضدر  یهادادهاین 
 آمارگیری های داخلی زیر شناسایی شده است.82

 گیری ساالنه مالیآمار 
 آمارگیری عمومی خانوار 
  آمارگیری هزینه و درآمد و 
  نمونه گیری های بزر 
 هدایفعالیتاضافی برای ایجاد نسبت های مورد استفاده برای برآورد سدهم هدر رشدته فعالیدت از  یهادادهاز این 

 فنداوریرضده و مصدرف اطالعدات وارتباطدات بکدار گرفتده خواهدد شدد. زمدانی کده جدداول ع فنداوریمرتبط بدا 
اطالعات و ارتباطات به حد کافی اطالعات مورد نیاز برای تهیه ی گدزارش در زمینده برخدی محصدوالت یدا رشدته 

 نداشته باشد، به این نسبت ها نیاز خواهد شد. هافعالیت

اطالعهات و ارتباطهات از  فنهاوریاطالعات و ارتباطهات: سههم  فناوری 1جدول  -1-1-4
  لیتولید نا الص دا
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اطالعدات و ارتباطدات از تولیدد ناخدالص داخلدی )جددول  فنداوریاطالعات و ارتباطدات: سدهم  فناوری1جدول 
 اطالعات و ارتباطات است فناوریجدول حساب اقماری  ترینمهم(، 22

اطالعات و ارتباطات در اقتصاد از نظر تولید ناخالص داخلدی  فناوریاین جدول شامل مقادیر محاسبه شده سهم 
 فنداوری-اطالعات و ارتباطدات اسدت. منبدع اولیده اطالعدات، جدداول عرضده و مصدرف فناوریارزش افزوده و 

 اطالعات و ارتباطات است.

 اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی فناوریسهم  :22جدول 
سددتانده مددرتبط بدددا  

اطالعات و  فناوری
ارتباطدددات ) ارزش 
بددده راندددد آفریقدددای 

 جنوبی(

ه ارزش افددددددددددزود
ناخددددالص ) ارزش 
بدده رانددد آفریقدددای 

 جنوبی(

سددهم ارزش افددزوده 
ناخددددددالص کددددددل 

 (درصد)

تولیددددددد ناخددددددالص 
 فنددددداوریداخلدددددی 

اطالعدددددددددددددددات و 
ارتباطدددددات) ارزش 

 به راند(

سهم تولید ناخالص 
 (درصدداخلی )

مددرتبط  هددای فعالیت
اطالعدات  فنداوریبا 

 و ارتباطات

     

      ساخت
      تجارت عمده فروشی

      خابراتخدمات م
      هرایانخدمات 

      رسانه و محتوی
      سایر رشته فعالیت

      
      کل

 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری ها حساب -منبع: اداره آمار استرالیا 

 
اول اطالعدات و ارتباطدات آمدده اسدت. جدد فناوریجدول فهرست چهار فعالیت اصلی مربوط به  نوی پیشدر 

اطالعدات و ارتباطدات  فناوریرشته فعالیت مرتبط با  10اطالعات و ارتباطات شامل  فناوریعرضه و مصرف 
مسددتقیم بدده  طوربدده هدداآن" و "داده پددردازی" کدده هددر دوی افددزارنرماز جملدده "انتشددار  12اسددت )رشددته فعالیددت 

. شدودمییدت شدامل ".رسدانه و محتدوی" وصل نشده است(. این رشته فعال هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه
 ه" در حال حاضر شامل موارد زیر است:رایانخدمات '

 مرتبط و هایفعالیته، مشاوره و رایانبرنامه نویسی • 
 ه و تجهیزات ارتباطی.رایانتعمیرات • 

گانده فهرسدت بنددی طوربهاطالعات و ارتباطات  فناوریمختلف  هایفعالیتبرای اینکه برخی رشته  شدوند،  جدا
اطالعات و ارتباطات گسدترش یابدد. در قالدب فعلدی، جدداول  فناوریمرتبط با  هایفعالیتتوصیه این است که 

شدامل چداپ و نشدر، فدیلم سدینمایی، و  توانددمیاطالعات و ارتباطات شامل رسانه و محتوی است کده  فناوری
انه فهرست کرد. یکی از دغدغه هدا ایدن اسدت جداگ طوربه توانمیرا  هافعالیتباشد و این رشته  هارسانهپخش 
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سنتی بده عندوان  طوربهاطالعات و ارتباطات،" .رسانه و محتوی"  فناوریکه اگر چه از نظر فنی بخشی از بخش 
که سهم جداگانه ی آن در تولید ناخالص  شودمی، اما توصیه شودمیاطالعات و ارتباطات دیده ن فناوریمحصول 

اطالعدات و ارتباطدات )منطبدق بدا  فنداوری هدایفعالیتیه جداولی که جدا کنندده رشدته داخلی محاسبه شود. ته
پدذیر خواهدد بدود. یدک  مکداناطالعات و ارتباطات( و بخش " رسانه و محتدوی "هسدتند ا فناوریتعریف بخش 

ان اطالعدات و ارتباطدات را نشد فنداوریتولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ترکیبدی کده سدهم کدل تمدام بخدش 
 نیز تهیه خواهد شد. دهدمی

اطالعات و ارتباطدات و تولیدد ناخدالص داخلدی دو مجموعده مهدم اقتصدادی بدرای  فناوریارزش افزوده ناخالص 
ارزش افزوده ناخالص را  1223ی ملی هاحساباطالعات و ارتباطات در اقتصاد هستند. نظام  فناوریتوصیف 

ارزش  1223ی ملدی هاحسدابهای ارزش مصدرف واسدطه. نظدام : ارزش ستانده منکندمیبه صورت زیر تعریف 
 گیریانددازه20. این ارزش افزوده قبل از کسدر مصدرف سدرمایه بابدت کندمی گیریاندازهایجاد شده توسط تولید را 

 .شودمی
اطالعدات و  فنداوری21اطالعدات و ارتباطدات در حدالی کده محصدوالت  فناوریبنا بر این ارزش افزوده ناخالص 

اطالعات و ارتباطات منهای ارزش مصدرف واسدطه  فناوری، ارزش ستانده محصوالت کنندمیطات را تولید ارتبا
مسدتقیما بدا سدایر رشدته  تدوانمیاطالعدات و ارتباطدات را  فنداوریمورد استفاده است. ارزش افدزوده ناخدالص 

طالعدات و ارتباطدات،  ارزش ا فنداوریبه عنوان مثال، کشاورزی مقایسه کرد.تولیدد ناخدالص داخلدی  هافعالیت
اطالعات و ارتباطدات را بده قیمدت خریددار کده در مقابدل قیمدت هدای پایده بدرای ارزش  فناوریافزوده ناخالص 
مقایسده  مکدان. با استفاده از این کدار اکندمی گیریاندازهاطالعات و ارتباطات قرار دارد  فناوریافزوده ناخالص 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریین مقایسه بدا ارقدام تولیدد ناخدالص داخلدی با تولید ناخالص داخلی ملی و همهن
 .شودمیکشورهای دیگر ایجاد 
اطالعدات و ارتباطدات از  فنداوریاطالعات و ارتباطات و تولید ناخدالص داخلدی  فناوریارزش افزوده ناخالص 

عدات و ارتباطدات از جدداول اطال فنداوریاین جدول  یهاداده. بنابراین شودمیجداول عرضه و مصرف محاسبه 
جداول گسترده و مفصل تری را ازجداول عرضه و مصرف  توانمی. شودمیعرضه و مصرف آفریقای جنوبی تهیه 

محددوری محصددوالت  بندددیطبقه(  بددا اسددتفاده از 2010)منتشددر شددده در سددپتامبر سددال  2005پایدده بددرای سددال 
(CPC تهیه کرد. جداول عرضه و مصرف جد2( ) نسخه ،) قدبالًمحصدول ) 103رشته فعالیدت و  171ید دارای 

اسدت کده  بنددیطبقه( 2( )نسخه CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهمحصول( است.  27رشته فعالیت و  23
اطالعدات و ارتباطدات توصدیه شدده  فنداوریآمار  اوریجمعاقتصادی برای  هایهمکاریتوسعه و  سازمانتوسط 

بده  تدوانمیاطالعدات و ارتباطدات را  فنداوریه از محصدوالت و خددمات است و بسیاری از فهرست توصیه شدد
 فنداوری( مدرتبط سداخت. فهرسدت توصدیه شدده ی محصدوالت 2( )نسدخهCPCمحوری محصدوالت ) بندیطبقه

 هایسدال( HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری ) بندیطبقهاطالعات و ارتباطات در حال حاضر بر اسا  
 .شودمی بندیطبقه 2007و  2002

                                                           
1223نظام حسابهای ملی   20  
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 فنهاوریاطالعات و ارتباطات: ستانده دا لهی محصهوالت  فناوری 3و  2جداول  -2-1-4
 اطالعات و ارتباطات

 2. جددول دهددمیاطالعات و ارتباطات قدرت اقتصاد را ازمنظر عرضه نشان  فناوریستانده داخلی محصوالت 
عدات و ارتباطدات را بدر اسدا  رشدته اطال فنداوری( سدتانده داخلدی 23اطالعات و ارتباطدات )جددول  فناوری

 تدوانمیرا  هدافعالیت. ایدن رشدته شدوندمی بنددیگروهدریک سدطح کلدی  هافعالیت. رشته دهدمیفعالیت نشان 
 گسترش داد، تا جدول عرضه و مصرف رابا جزئیات بیشتر نشان دهد.

 عالیتاطالعات و ارتباطات محصوالت بر حسب رشته ف فناوریستانده داخلی : 23جدول 
 )به ارزش راند آفریقا جنوبی( 

  اطالعات و ارتباطات فناوریمتخصص  های فعالیترشته 
  ساخت

  تجارت عمده فروشی
  خدمات مخابراتی

  هرایانخدمات 
  .رسانه و محتوی 

  اطالعات و ارتباطات فناوریمتخصص  های فعالیتکل رشته 
  ها فعالیتسایر رشته 

  ماهیگیری کشاورزی، جنگلداری و
  معدن 

  سایر صنعت
  تامین برق، گاز و آب

  ساختمان
  سایر تجارت عمده فروشی

  تجارت خرده فروشی
  اقامتگاه و رستوران ها
  حمل و نقل و انبارداری

  امور مالی و بیمه
  سایر خدمات کسب و کار و مستغالت 

  اداره عمومی دولت و دفاع
  آموزش 

  اری اجتماعیبهداشت و مددک
  خدمات فرهنگی و تفریحی
  خدمات شخصی و سایر 

  ها فعالیتکل سایر رشته 
  کل

 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری ها حساب -منبع: اداره آمار استرالیا 

اطالعددات و  فندداوریاطالعددات و ارتباطددات،  شددکل دیگددری از سددتانده داخلددی  فندداوری( 23)جدددول  3جدددول 
 فنداوری. این جددول ارزش محصدوالت دهدمیشده است را ارائه  بندیگروهتباطات که بر حسب رشته فعالیت ار
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 هدایفعالیت. در ضدمن تهیده یدک جددول از رشدته دهددمیاطالعات و ارتباطات  را در هر رشته فعالیت  نشدان 
 پذیر خواهد بود. مکاناطالعات و ارتباطات ا فناوریتولیدی منتخب 

 اطالعات و ارتباطات و بر حسب رشته فعالیت تولیدی فناوریستانده داخلی محصوالت  :24جدول 
)بددده  صدددنعت 

 ارزش راند(
تجدددارت عمدددده 

)بددددده  فروشدددددی
 ارزش راند(

خدددددددددمات 
مخددددددابراتی 
)بددددده ارزش 

 راند(

خددددددددددددددمات و 
 هدددددددددددای فعالیت
)بدده ارزش ای رایانه
 راند(

رسانه و محتوی 
) بددددددددده ارزش 

 راند(

همددددده رشدددددته 
 هددددددای فعالیت
 دیگر

کدددددل) بددددده 
 ارزش راند(

        محصوالت 
 دفتددری، آالت ماشددین

 محاسباتی و حسابداری
       

 تجهیدددزات رادیدددویی،
 ارتباطی و و تلویزیونی

       

کاالها و قطعدات متفرقده 
اطالعدددددات و  فنددددداوری
 ارتباطات 

       

اجاره ی  یا کرایه خدمات
 بدون اپراتور

       

سایر خددمات حرفده ای، 
 کسب و کار فنی و

       

مخدابرات، پخدش برنامدده 
رادیددددددو و تلویزیددددددون و 

 اطالعات

       

و  ها رسدددانهمحصدددوالت 
 محتوی  

       

سددددود ناخددددالص عمددددده 
 فروشی و خرده فروشی

       

        
        کل

 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری هاحساب -منبع: اداره آمار استرالیا 

اطالعدات و ارتباطدات بده  فنداوریاطالعدات و ارتباطدات اسدترالیا، سدتانده  فناوری 22حساب اقماریبر اسا  
: ارزش کل فروش و یا استفاده از کاالها و خدمات به عالوه مقدار تغییدر در موجدودی شودمیصورت زیر تعریف 

 کاالهای تولید شده به عنوان ستانده '.
باطدات بده ارزش بدازار اسدت. سدتانده داخلدی از جددول عرضده محاسدبه اطالعدات و ارت فنداوریبنابراین ستانده 

. گیدردمیکید قدرار أمختلف مورد ت یهادادههای مختلف نشان داده شودو بدین ترتیب  به شکل تواندمیو  شودمی
.( متفداوتی شدودمیمین أهدر دو جددول از جددول عرضده و مصدرف تد یهدادادههای ) دو جدول فوق دارای شکل

اطالعات و ارتباطات بخاطر اینکه جداول ستانده داخلدی  فناوریو محصوالت  هافعالیترشته  بندیقهطباست. 
 مهم هستند. دهدمیبه درستی ستانده داخلی در آفریقای جنوبی را نشان 

                                                           
حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات -اداره آمار استرالیا  22  
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 فنهاوریاطالعات و ارتباطات: واردات و صادرات محصهوالت  فناوری 4جدول  -3-1-4
 اطالعات و ارتباطات، 

 فندداوری( 25)جدددول  3اطالعددات و ارتباطددات در جدددول  فندداوریمددرتبط بددا  هددایفعالیتصددادرات  واردات و
 اطالعات و ارتباطات نشان داده شده است.

بیشتر از منابع  یهادادهاطالعات و ارتباطات بوده اما  فناوریجداول عرضه و مصرف  یهادادهمنبع  هادادهاین 
. داده ی واردات و شدودمیی جندوبی و اداره تجدارت و صدنعت دریافدت دیگر از جملده از خددمات درآمدد آفریقدا

 .شودمی بندیطبقه(  HSسیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری)  بندیطبقهسنتی با توجه به  طوربهصادرات 

 اطالعات و ارتباطات، بر حسب نوع محصول فناوریواردات و صادرات محصوالت : 25جدول 
 )به ارزش راند (2005  

  اطالعات و ارتباطات فناوریدات محصوالت وار
  ماشین آالت اداری، حسابداری و محاسباتی

  تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطاتی
  اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و قطعات متفرقه 

  اجاره ی بدون اپراتور یا کرایه خدمات
  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار

  پخش برنامه رادیو و تلویزیون و اطالعاتمخابرات، 
  محصوالت .رسانه و محتوی 

  کل )به ارزش راند(
  اطالعات و ارتباطات )در برابر کل واردات( فناوریدرصد واردات 

  اطالعات و ارتباطات فناوریصادرات محصوالت 
  آالت اداری، حسابداری و محاسباتی ماشین

  و ارتباطاتی تجهیزات رادیویی، تلویزیونی
  اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و قطعات متفرقه 

  ی بدون اپراتور اجاره یا کرایه خدمات
  سایر خدمات حرفه ای، فنی و کسب و کار

  مخابرات، پخش برنامه رادیو و تلویزیون و اطالعات
  و محتوی  ها رسانهمحصوالت 

  کل )به ارزش راند(
  اطالعات و ارتباطات )در برابر کل صادرات( فناوریدرصد صادرات 

  اطالعات و ارتباطات  فناوریمازاد /کسر بازرگانی 
  کل )به ارزش راند(

 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری ها حساب -منبع: اداره آمار استرالیا 

اطالعهههات و ارتباطهههات: اجهههزای درآمهههد  اصهههل از رشهههته  فنهههاوری 5جهههدول  -4-1-4
 اطالعات و ارتباطات فناوری هایعالیتف
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اطالعددات و  فندداوری هددایفعالیتاطالعددات و ارتباطددات اجددزای درآمددد ر شددته  فندداوری( 23)جدددول  5جدددول 
اطالعات و ارتباطدات اسدت. امدا از  فناوریجداول عرضه و مصرف  هادادهمنبع این  دهدمیارتباطات را نشان 

 .شودمیساالنه استفاده  دیگر از جمله آمارهای مالی یهاداده
متخصدص  هدایفعالیتاطالعات و ارتباطات جمع سدتون هدا اسدت. رشدته  فناوریستون ارزش افزوده ناخالص 

. امدا گدرددمینخست از جداول عرضه و مصدرف تولیدد  هاداده، و شودمیاطالعات و ارتباطات انتخاب  فناوری
 فناوریه درصد جبران خدمات کارکنان در برابر ارزش ناخالص دیگر منابع داده نیز  مورد نیاز خواهد بود. محاسب

اطالعات و ارتباطات به  فناوریاطالعات و ارتباطات و ارائه هزینه اشتغال در برابر عایدی ارزش افزوده ای که 
 پذیر خواهد بود. مکانارمغان می آورد ا

 اطالعات و ارتباطات فناوری هایفعالیتاجزای درآمد رشته : 26جدول 
جبددددران خدددددمات کارکنددددان  

 )ارزش به راند(
مددازاد ناخددالص عملیدداتی/ درآمددد 
 ناخالص مختلط )ارزش به راند(

سددایر مالیددات خددالص 
بدددر تولیدددد ) ارزش بددده 

 راند(
اطالعددات و  فندداوریهددای متخصددص  رشددته فعالیت

 ارتباطات
   

    صنعت
    تجارت عمده فروشی
    خدمات مخابراتی

    خدمات رایانه
    انه و محتوی رس

اطالعدات و  فنداوریهای متخصص  کل رشته فعالیت
 ارتباطات

   

    ها سایر رشته فعالیت
    کل

 فنهاوریاطالعهات و ارتباطهات: عرضهه و مصهرف محصهوالت  فنهاوری 6جدول  -5-1-4
 اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطدات  اوریفناطالعات و ارتباطات عرضه و مصرف محصوالت  فناوری(  27)جدول  3جدول 
اطالعات و ارتباطات را از طریدق اقتصداد نشدان  فناوریاین جدول همهنین جریان محصوالت  دهدمیرا نشان 

اطالعات و ارتباطات از جدول عرضه و مصرف مشتق شده است، اما فاقد جزئیات و  فناوری 3. جدول دهدمی
اطالعدات  فناوری 3خالص داخلی است. هدف اصلی جدول تفکیک سازی برای محاسبه ارزش افزوده و تولید نا

 اطالعات و ارتباطات است و این جریان شامل موارد زیر است: فناوریو ارتباطات تاکید بر جریان محصوالت 
  گذاریسرمایه• 
 مصرف خانگی • 
 ستانده داخلی و• 
 واردات و صادرات.• 
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ارتباطدات( یدک محصدول واحدد اسدت کده معدرف تمدام  اطالعات و فناوری.رسانه و محتوی)مانند جداول قبل 
باشدند. بدا توجده بده نیداز  اطالعات و ارتباطاتی است که تعریف "رسانه و محتوی" را دارا مدی فناوریمحصوالت 

تفکیک کدرد و محصدوالت  توانمیاطالعات و ارتباطات، محصول " رسانه و محتوی" را  فناوری نفعانذیهای 
اطالعددات و  فندداوریبددرای دیگددر محصددوالت تجمیددع شددده  تددوانمی. همددان روش را گنجانددد تددوانمیمختلددف را

اطالعدات و ارتباطدات همانگونده کده در جدداول عرضده و  فنداوریارتباطات استفاده کدرد. گنجانددن محصدوالت 
محدوری  بنددیطبقهپذیر خواهد بود. اسدتفاده از  مکانا کامالًاطالعات و ارتباطات مشخص شد،  فناوریمصرف 

اطالعدات و ارتباطدات بده جدای تعریدف  فنداوری( برای تعریف محصول ذکر شدده در جدداول CPCحصوالت )م
 پذیر خواهد بود. مکانمحصول تجمیع شده، ا
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 اطالعات و  ارتباطات فناوریعرضه و مصرف محصوالت  :27جدول 
ماشددددددددددددددددددین آالت اداری،  

حسددابداری و محاسددباتی ) بدده 
 ارزش راند(

تجهیدددددددزات رادیدددددددویی، 
لویزیونی و ارتباطاتی) بده ت

 ارزش راند(

کاالها و قطعات متفرقده 
اطالعدددددات و  فنددددداوری

ارتباطددددات) بدددده ارزش 
 راند(

اجاره ی  یا کرایه خدمات
بدددون اپراتددور) بدده ارزش 

 راند(

سایر خددمات حرفده ای، 
)بده  فنی و کسدب و کدار

 ارزش راند(

مخابرات، پخدش برنامده 
رادیددددددو و تلویزیددددددون و 

 )بددددده ارزش اطالعدددددات
 راند(

هدددددا و  رسدددددانه
 محتوی 

سود ناخدالص) 
 به ارزش راند(

 کل

 اطالعات فناوریعرضه 
          ستانده داخلی

          صادرات
          سود ناخلص

مالیددددددات خددددددالص بددددددر 
 محصوالت

         

          
          عرضه کل

          
 اطالعات فناوریمصرف 

          مصرف واسطه
          مصرف نهایی خانوار هزینه
          گذاری سرمایه

          صادرات
          

          مصرف کل
 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری ها حساب -منبع: اداره آمار استرالیا 
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و اطالعهات  فنهاوریدر محصهوالت  گذاریسهرمایهاطالعهات و ارتباطهات:  فناوری 7جدول  -6-1-4
 ارتباطات

اطالعدات و ارتباطدات را نشدان  فنداوریدر محصدوالت  گذاریسدرمایهاطالعدات و ارتباطدات  فنداوری( 28)جددول  7جدول 
اطالعات و ارتباطات قرار گرفته  و به عنوان  فناوریدر سمت مصرف جداول عرضه و مصرف  گذاریسرمایه یهاداده. دهدمی

را نشدان  گذاریسدرمایهکسدب و کدار و هایهزیندهی مربوط بده  هادادهآمار مالی ساالنه، . شودمیتشکیل سرمایه در نظر گرفته  
را از  گذاریسدرمایهاطالعدات   تدوانمی.بدر اسدا  آمدارگیری هدای کسدب و کدار  گیردمیو در ضمن مورداستفاده قرار   دهدمی

اطالعدات و  فنداورییدن مسدیله در مدورد آمدارگیری نشدان داد. ا دهددمیکه کسب و کار انجدام  گذاریسرمایهطریق ارائه میزان 
اطالعدات و ارتباطدات وجدود نددارد.  فناوریارتباطات استرالیا مصداق دارد. اما در آفریقای جنوبی هیچ آمارگیری مجزا برای 

هدای اطالعدات و ارتباطدات مدورد اسدتفاده مبتندی بدر سدواالت مختلفدی اسدت کده در آمدارگیری  فناوریهر شکلی از آمارگیری 
اطالعدات و ارتباطدات نیسدتند. آمدار مدالی  فنداوریو هیچ کدام از آمارگیری ها، آمارگیری های ویژه ی  شودمیمختلف یافت 

اطالعدات تجمیدع نشدده 23.در ایدن مرحلده کنددمیکسدب و کدار را فدراهم  هایهزینهو  گذاریسرمایهمربوط به   یهادادهساالنه، 
 کنددمیه هزینه کل سرمایه در باره سدرمایه جدیدد و موجدود در هدر رشدته فعالیدت را ارائده رشته فعالیت تنها اطالعات مربوط ب

باره اجزای  متأسفانه . تعیین اینکه کدام کندمیرا ارائه ن ایسرمایه گذاریسرمایهآمار مالی سالیانه اطالعات تفصیلی و جزیی در 
و  گیرنددمیاطالعدات و ارتباطدات یدا مدرتبط بدا آن قدرار  فنداوری هدایفعالیتکسب و کارهای آمار گیری شدده در چدارچوب  

 ایسدرمایه هایهزیندهپدذیر خواهدد بدود. امدا ماهیدت ایدن  مکدانچده قددر اسدت  ا هاآنصرف شده توسط  ایسرمایه هایهزینه
 شناخته شده نیست. این موضوع در حال حاضر در حال بررسی بیشتر است.

 گذاریسدرمایهدر فرمت های دیگر نمایش داد برای مثدال  توانمیعات و ارتباطات را اطال فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه
 گذاریسدرمایهمربوط بده  یهادادهشود. بر اسا  این فرمت، توسعه بیشتر  بندیطبقهبر حسب بخش یا رشته فعالیت  تواندمی

 گذاریسدرمایهاطالعات و رشته فعالیت  یفناورچر ا که این فرمت شامل محصوالت  شودمیاطالعات میسر  فناوریدر بخش 
اطالعدات و ارتباطدات در محصدوالت بدر اسدا  رشدته فعالیدت را نشدان  فنداوری گذاریسرمایه 28در آن است. جدول شماره 

 .دهدمی
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 اطالعات و ارتباطات فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه :28جدول
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            کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
            معدن 

            صنعت 
            تامین برق، گاز و آب

            ساختمان
            
            تجارت عمده فروشی 

            تجارت خرده فروشی
            اقامتگاه 

            حمل و نقل 
            خدمات ارتباطی
            امور مالی و بیمه
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 اطالعات و ارتباطات فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه :28جدول
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خدددمات کسددب و کددار و امددالک و 
 مستغالت 

           

            اداره عمومی دولت و دفاع
            آموزش 

            بهداشت و مددکاری اجتماعی
            خدمات فرهنگی و تفریحی

            خدمات شخصی و سایر خدمات
            ما لکیت واحدهای مسکونی

            انتقال های هزینهمالکیت 
            کل
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محصههوالت  94اطالعههات و ارتباطهات: هزینهه مصههرف نههایی  هانوار فنهاوری 8جهدول  -7-1-4
 العات و ارتباطاتاط فناوری

روندد هدای مختلدف در هزینده خدانوار  شدودمیمصرف خانوار هدا یکدی از اقدالم مهدم اسدت، چدرا کده موجدب  هایهزینه
اطالعددات و ارتباطددات و هزیندده خانوارهددا قابددل شناسددایی هسددتند. هزیندده مربددوط بدده  فندداوریشناسددایی شددود. مقددادیر 

 تدوانمیه و مخدابرات را رایاندد استفاده از اینترنت، سخت افدزار اطالعات و ارتباطات مانن فناوریمحصوالت مختلف 
مورد بررسی قرار داد و بر اسا  این کار یدک جددول مفیدد بدرای  توانمیتجزیه و تحلیل کرد. فهرست تفصیلی اقالم را 

کدافی وجدود  یهادادهبرای تهیه ریز اطالعات زیر منطقه ای، 25. در حال حاضر آیدمیتجزیه و تحلیل خانوارها به دست 
باره توزیدع درآمدد تحلیدل مفصدل ارائده  توانمیقابل دستر  باشند،  هادادهندارد. اما اگر در آینده نه چندان دور این  در 

باره قابلیت خرید   اطالعات بررسی مفید انجام داد. فناوریکرد و همهنین در 

 و ارتباطاتاطالعات  فناوریهزینه مصرف نهایی خانوار از محصوالت  :29جدول 
 ها به راند ارزش 

  اطالعات و ارتباطات فناوریمحصوالت 
  ماشین آالت اداری، حسابداری و محاسباتی
  تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و ارتباطاتی

  اطالعات و ارتباطات فناوریکاالها و قطعات متفرقه 
  اجاره ی بدون اپراتور یا کرایه خدمات

  ی و کسب و کارسایر خدمات حرفه ای، فن
  مخابرات، پخش برنامه رادیو و تلویزیون و اطالعات

  و محتوی   ها رسانهمحصوالت 
  کل )به ارزش راند(

  مجموع هزینه مصرف نهایی خانوار
اطالعات و ارتباطات به عنوان درصدد از کدل هزینده مصدرف  فناوری

 (درصدنهایی خانوار )
 

 2112اطالعات و ارتباطات،  فناوریی ا ماری ها ر اا -منبع: اداره آمار استرالیا 
 

از جداول عرضه و مصرف )هزینه مصرف نهایی خانوار مصدرف(  عمدتاًمین اطالعات مورد نیاز برای این جدول أمنبع ت
رگیری را تکمیل و نسبت مورد نیاز را تامین کند. بر خالف استرالیا کده آمدا هاداده تواندمیاست. آمارگیری ها از خانوار 

. در آیندده الزم اسدت در کنددمی، آفریقای جنوبی این کدار را ندهدمیاطالعات و ارتباطات برای خانوارها انجام  فناوری

                                                           
23 HFCE 
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آمارگیری های مختلف خانوار مانندد آمدارگیری عمدومی از خانوارهدا و آمدارگیری از هزینده و درآمدد سدواالت مفصدل تدر 
 ده شود. اطالعات  گنجان فناوریمرتبط با متغیرهای 

اطالعات و ارتباطات را فراهم  فناوری هایهزینهدر این مرحله، آمارگیری عمومی از خانوارها اطالعات کافی مربوط به 
باره هزینه ی کندمین اطالعات و ارتباطات اصالح شود که این  فناوری. الزم است این کار از طریق پرسیدن سواالت در 

 ود: شامل موارد زیر ش تواندمیسواالت 
 ه رایانهزینه انجام شده برای سخت افزار • 
 ه  رایان افزارهاینرمهزینه انجام شده برای • 
 هزینه انجام شده برای دسترسی به اینترنت و یا خدمات اینترنتی • 
 هزینه انجام شده برای خدمات مخابراتی و• 
 ه.رایانهزینه انجام شده برای خدمات یا تعمیرات • 

ایدن  -ه ی رایاند افزارهداینرم هایهزیندهفوق الذکر )بجز  هایهزینهو درآمد حاوی اطالعات مربوط به آمارگیری هزینه 
بدرای سدایر  هایهزیندههزینه در دستر  نیست( اسدت.  اطالعدات و ارتباطدات نیدزدر ایدن  فنداوری هدایداراییخدانوار 

 هدایداراییاب هدای مداهواره،رادیو و سدایر همدراه، بشدق هدایتلفنشدامل  هاهزیندهآمارگیری گنجانده شدده اسدت، ایدن 
 .شودمیالکترونیکی 

اطالعههات و  فنههاوریاطالعههات و ارتباطههات: اشههتغال در بخههش  فنههاوری 9جههدول  -8-1-4
 ارتباطات 

اطالعدات و ارتباطدات را در تمدام   فنداوری( اشدتغال متخصصدان 30اطالعدات و ارتباطدات )جددول  فناوری 2جدول 
 عبارتند از: هاداده. منابع اولیه دهدمیاول عرضه و مصرف نشان در جد هافعالیترشته 

 آمارگیری فصلی نیروی کار •
 آمارگیری فصلی اشتغال •

و انواع مختلدف مشداغل اسدت. در ایدن جددول  هافعالیتآمارگیری فصلی نیروی کار شامل فهرست تفکیک شده رشته 
وت است. کشور شیلی مشاغل تخصصی  را در عندوان سدطر رویکرد کشور شیلی و استرالیا در تهیه این جدول کمی متفا

 اطالعات و ارتباطات را در عنوان ستون ها قرار داده است: فناوری هایفعالیتجدول و 
 صنعت • 
 مخابرات • 
 اطالعات و فناوریتجارت • 
 اطالعات. فناوریخدمات • 

عدات و ارتباطدات را  در عنداوین سدطر قدرار داده اطال فناوری هایفعالیتاسترالیا مشاغل را در عناوین ستون و رشته 
اطالعدات و ارتباطدات را فدراهم  فنداوری هایفعالیتاست. نقطه ضعف این کار آن است که استرالیا ریز فهرست رشته 

.در ایدن کدار ارائده فهرسدت تفصدیلی از نمایدمیاطالعات و ارتباطات را ارائه  فناوری هایفعالیتبلکه فهرست  کندمین
اطالعدات  فناوری 2. اما جدول استرالیا شامل جزئیات مشاغل نیست. در حالت ایده آل، جدول شودمیمحدود  جدول

و هم مشاغل مختلف را نشان دهد.  هافعالیتو ارتباطات آفریقای جنوبی باید ترکیبی از هردو جدول باشد که هم رشته 
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ت آفریقای جنوبی نیدز ممکدن اسدت فهرسدت تفصدیلی اطالعات و ارتباطا فناوری 2به دلیل مالحظات سیاستی، جدول
 گروه جمعیت و جنسیتی را نیز برحسب شاغالن نشان دهد.

 اطالعات و ارتباطات فناوری هایفعالیتاشتغال در رشته : 31جدول 
هددددددای  متخصصددددددان و تکنسددددددین 

 (000محاسباتی)
کددددددل شددددددداغالن 

(000) 
اطالعدددددات و  فنددددداوریاشدددددتغال در 

ز کددل ارتباطددات بدده عنددوان بخشددی ا
 (درصداشتغال)

    کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
    معدن 
    صنعت

    برق
    ساختمان

    تجارت عمده فروشی
    تجارت خرده فروشی

    اقامتگاه 
    حمل و نقل 

    خدمات ارتباطی
    امور مالی و بیمه

خددددمات کسدددب و کدددار وامدددال ک و 
 مستغالت 

   

    و دفاع اداره عمومی دولت
    آموزش 

    بهداشت و مددکاری اجتماعی
    خدمات فرهنگی و تفریحی

    خدمات شخصی و سایر خدمات
    کل

 2002اطالعات و ارتباطات،  فناوریی اقماری ها حساب -منبع: اداره آمار استرالیا 

 ها گیری و توصیه نتیجه -5
محدود است. دلیل ایدن امدر آن اسدت کده  اطالعات و ارتباطات نسبتاً فناوریتحقیقات موجود در باره حساب اقماری 

اندد. در نتیجده تنهدا تجدارب ایدن دو کشدور و کدار انجدام شدده توسدط  تنها دو کشور رسماً حساب اقماری را منتشدر کدرده
قمداری ی اهاحسداب ندوی پیشبده آفریقدای جندوبی در تهیده اولدین  توانددمیاقتصدادی  هایهمکاریتوسعه و  سازمان

ی هاحسداباطالعات و ارتباطات خود کمک کند. در حالی که تحقیقات محدودی درمقایسده بدا سدایر  فناوریآزمایشی 
باره آمار   اطالعات و ارتباطات و اقتصاد اطالعات انجام شده است.  فناوریاقماری وجود دارد، اما تحقیقات زیادی در 
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بداره بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، هند و کانا اطالعدات و ارتباطدات دارندد.  فنداوریدا آمار های بسیار زیادی در 
اطالعدات و  فنداوریمختلدف  هایشاخصاطالعات و ارتباطات نیستند، اما دارای  فناوریدارای حساب اقماری  هاآن

ه و اطالعددات و ارتباطددات، پددژوهش هددایی در زمیندده ی تهیدد فندداوری هایشدداخصارتباطددات هسددتند. بددرای درک بهتددر 
اطالعات و ارتباطات این کشدور انجدام خواهدد شدد. ایدن کدار در حدال حاضدر در چدارچوب  فناوریآمارهای  اوریجمع

اطالعدات و  فنداوریدر دستور کار گروه کداری  تواندمیاما  شودمیاطالعات و ارتباطات انجام ن فناوریحساب اقماری 
 ی قرار گیرد.سازمانارتباطات بین 

اطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات و ارتباطات و یا یک نظام آمار  فناورییه خالصه ای از آمار هدف نهایی باید ته
 باشد که شامل دو جزء اصلی است:

 اطالعات و ارتباطات و  فناوری.حساب اقماری 1
 اطالعات و ارتباطات. فناوری هایشاخص. 2

اطالعات و ارتباطات را در  فناوریکامل  بخش  طوربهکه اطالعات و ارتباطات باید این باشد  فناوریهدف نظام آمار 
 فنداوریاقتصاد آفریقای جندوبی  بدا دو اطالعدات پدولی و غیدر پدولی  نشدان دهدد. مطالعدات بسدیاری در مدورد بخدش 

کامدل و قابدل اسدتفاده از آمدار  ایمجموعدهاطالعات و ارتباطات در اقتصاد انجام شده است و هدف باید این باشد کده 
 فنداوری نفعدانذیاز طریق کمک و همکاری کار گدروه  تواندمیاطالعات و ارتباطات تهیه شود. این هدف فقط  وریفنا

 اطالعات وارتباطات محقق شود.
 فنداوریاطالعات و ارتباطدات آفریقدای جندوبی نشدان دهندده اجدزای  فناوریی اقماری آزمایشی هاحساب نوی پیش

شناسایی  هایفعالیتمختلف در سراسر اقتصاد آفریقای جنوبی است. رشته  هاییتفعالاطالعات و ارتباطات در رشته 
خا  هستند اما بخشی از تولید وجود دارد کده محصدوالت فرعدی  هایفعالیتاطالعات و ارتباطات رشته  فناوریشده 

. شودمیطات تولید اطالعات و ارتبا فناوریغیر اختصاصی  هایفعالیتاست. به عبارت دیگر این محصوالت در رشته 
 شود. اوریجمعاطالعات و ارتباطات  فناوریالزم است که اطالعات مربوط در چارچوب 

( وجدود دارد کده بده دلیدل کهنگدی افدزارنرماطالعات و ارتباطات )از جمله انتشدار  فناوریمختلفی از  هایفعالیترشته 
اقتصدادی  هدایفعالیتالمللی تمام رشته بندی استاندارد بینمستقیم به طبقه طوربه هافعالیتاستاندارد رشته  بندیطبقه

(ISIC  وصل و مرتبط ن3بازنگری )در بیشدتر قسدمت هدا، در جدداول عرضده و مصدرف هافعالیت. این رشته شودمی ،
 بنددی طبقدهاسدت  هداآنکده مطدابق بدا معیدار  هدافعالیتاسدتاندارد رشدته  بندیطبقهزیر نزدیکترین  هاآنقرار دارند اما 

بده عندوان یدک رشدته فعالیدت  هداآنو نمدایش  هدافعالیت. این بدان معنی است که برای استخرا  برخی رشته شوندمی
گانه، نیاز به استفاده از نسبت های مختلف است. در ضمن اوال  الزم است مشخص گردد که چده مقددار از  مستقل و جدا

این رشته فعالیت شامل چه زیر بخش هایی است؟  بانیا آیا نیداز تجمیع شده، وجود دارد و  هایفعالیتحسابهای رشته 
 یا خیر؟ کندمیبه توزیع محصوالتی است که این رشته فعالیت تولید 

( 2( )نسدخه CPCمحدوری محصدوالت ) بنددیطبقهاطالعات و ارتباطدات بدر اسدا  کدد دو رقمدی  فناوریمحصوالت 
( CPCمحدوری محصدوالت ) بندیطبقهرقمی  2(. دلیل استفاده از کدرقمی 3) به استثنای چند کد  شوندمی بندیطبقه

استفاده از جداول عرضه و مصرف است  مکانو ا هادادهدر دستر  بودن  بندیطبقهرقمی این  5یا  3در مقابل کدهای 
دقدت الزم در آن سدطح از جزییدات از  هدادادهاحتمداال   باشدمیرق 5( با کد CPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهاگر  -
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برخوردار نباشد و در بسیاری از محصوالت، آن مقادیر بیش از حد کوچک بوده و الزم است این مجموعه به سطح پایین 
 تربرده شود تا قابل استفاده تر گردد.

محدوری  بنددیطبقه هایطبقده، تمدام شدودمی بندیطبقهرقمی  2اطالعات و ارتباطات بر اسا  کد  فناوریمحصوالت 
ی با محصدوالت هایطبقهاطالعات و ارتباطات هستند  فناوریرقمی( که شامل محصوالت 2( )با کد CPC) محصوالت
 اطالعات و ارتباطات می باشند. فناوریمشخصه ی 

اطالعات و ارتباطات است. به عنوان مثدال  فناوریهای محصوالت  بندیگروهنگرانی عمده در باره همپوشانی برخی از 
محوری محصوالت ) زیدر  بندیطبقهرقمی  5با کد « مخابرات»عات و ارتباطات که زیرطبقه ی اطال فناوریمحصوالت 

( بدا کدد دو رقمدی کده تحدت CPCمحدوری محصدوالت ) بنددیطبقه 35شده است زیر طبقده  بندیگروه( 35000طبقه 
ندوان" تجهیدزات ارتبداطی " " بدا ع 37" است و  به جای  زیر طبقه  ایرایانهعنوان" ماشین آالت اداری، محاسباتی و 

اطالعات و ارتباطدات موجدود در  فناوری. اما اکثر محصوالت دهدمی. چنین اتفاقاتی نسبتاً کم روی شوندمی بندیطبقه
  گیرندمیجداول عرضه و مصرف در طبقه درست قرار 

مصرف برای جدداول  ( موجود در جداول عرضه وCPCمحوری محصوالت ) بندیطبقهبه منظور بررسی این موضوع از 
.با این کار جداول از جزئیات و سازگاری بیشدتری برخدوردار خواهدد شدد. شودمیاطالعات و ارتباطات استفاده  فناوری

گر تعداد محصوالت در چارچوب جدداول عرضده و مصدرف بیشدتر -اینکار در دراز مدت ممکن است مفید باشد چرا که ا
 فنداوریاطالعدات در اقتصداد ارائده خواهدد شدد. بددین ترتیدب جدداول  فنداوریشود، فهرست جزیی تری از بخش های 

اطالعات و ارتباطات دارای جزییات  فناوریاطالعات و ارتباطات با جزییات بیشتری تولید خواهد شد.چنانهه جداول 
 تری تهیه کرد. تر و فشرده جداول مهم تجمعی توانمیبیشتری باشد، در آن صورت 

ی مختلدف بایکددیگر و در نهایدت بدا جدداول عرضده و مصدرف( فقددان هابنددیطبقه)نخسدت  اهبندیطبقهارتباط بین 
 بندددیطبقهاطالعدات و ارتباطدات و محددودیت هدای موجدود  فنداوریتفکیکدی در مدورد برخدی از محصدوالت  یهداداده

 فنداوریبدرای محصدوالت  کیدد قدرار داده اسدت.أرا مدورد ت شودمیکه در حال حاضر استفاده  هافعالیتاستاندارد رشته 
اطالعات و ارتباطات که در حال حاضر در جداول عرضه و مصرف وجدود نددارد بررسدی هدایی انجدام خواهدد شدد. ایدن 

امدا  شدودمیها بدرای ایدن اسدت کده مشدخص شدود کده آیدا ایدن محصدوالت در اقتصداد آفریقدای جندوبی اسدتفاده  بررسی
 .گرددمیت نی ملی )از طریق واردات( ببهاحساب یهادادهدر

چدارچوب  توانمیاطالعات و ارتباطات و جداول عرضه و مصرف  فناوریی محصول هابندیطبقهبا ایجاد ارتباط بین 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریکرد. این چارچوب از جدداول عرضده و مصدرف  23اطالعات و ارتباطات را تهیه فناوری
اطالعات و ارتباطدات )بدا و بددون محصدول و مجموعده رشدته  فناوری مستقیم به جداول طوربهو آن را  کندمیاستفاده 
. این چارچوب به حد کافی گسترش خواهد یافت تا هر نوع محصوالت فرعی که توسط رشته سازدمی( مرتبط هافعالیت
اده خدود داخلدی بدرای اسدتف افزارنرمرا در درون خود جای دهد. برای مثال دانشگاهی  شودمیمختلف تهیه  هایفعالیت
توسط دانشگاه یک فعالیت فرعی برای  افزارنرماز فعالیت اصلی آن نیست بنابراین تولید  افزارنرمو تولید  کندمیتولید 

 .شودمیدانشگاه محسوب 
اطالعات و ارتباطات آفریقای جنوبی به شدرح زیدر  فناوریی آزمایشی اقماری هاحساب نوی پیششیوه تدوین اولین 

 است:

                                                           
 آغاز شده است 2010از ماه وئن   23
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مدرتبط  ISIC))  هافعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد  بندیطبقهی که در حال حاضر به هایفعالیترشته  . بررسی1
 نیست، 

 اطالعات و ارتباطات که در جدول عرضه و مصرف قرار ندارد  فناوری. بررسی محصوالت 2
 فنداوریکده محصدوالت  مکدانا اطالعدات و ارتباطدات و فدراهم سداختن ایدن فنداوری. بررسی جداول گسترش یافتده 3

 بیشتری در این جدول گنجانده شود، هافعالیتاطالعات و ارتباطات و رشته 
  افزارنرمتر  . بررسی در باره ضبط دقیق3
 اطالعات و ارتباطات و فناوری. تکمیل چارچوب 5
 فندداوریت و محصددوالت اطالعددات و ارتباطددا فندداوریمختلدف  هددایفعالیتدر رشددته  ایداده. شناسدایی وجددود خددالء 3

 اطالعات و ارتباطات.
تشکیل خواهد شد، این هسدته مبندایی بدرای موفقیدت در تهیده  2011بر اسا  پژوهش فوق هسته اصلی کار از آوریل 

 باشد. اطالعات و ارتباطات برای آفریقای جنوبی می فناوریحساب اقماری آزمایشی  نوی پیشاولین 
اطالعدات و ارتباطدات بدرای آفریقدای  فناوریحساب اقماری آزمایشی  نوی پیشن بر اساسی طراحی انجام شده، اولی

 هدایفعالیتاطالعدات و ارتباطدات خواهدد بدود. و ایدن جدداول بدر محصدوالت و رشدته  فناوریجدول  2جنوبی شامل 
د. ایدن مسدتقیم مدرتبط بدا جدداول عرضده و مصدرف هسدتند متمرکدز خواهدد شد طوربهاطالعات و ارتباطات که  فناوری

بده عندوان جدداول مرجدع  توانددمیبه صورت یک مجموعه خالصه شده از نه جدول دیگر تهیه کرد کده  توانمیجداول را 
ه، رایاندداطالعددات و ارتباطدات )سددخت افدزار  فنداوریاسدتفاده شددود. در ایدن جددداول موضدوعات مهددم و کلیددی بخددش 

نجاندن بخش " رسانه  و محتوی " به عنوان قسدمتی از بخدش . الزم است گگیردمیمخابرات، و غیره( مورد تاکید قرار 
گانده ای بدرای آن الزم  فناوری اطالعات و ارتباطات نیز مورد بررسی قرار گیرد و درضمن این تصمیم که آیدا جدداول جدا

است ایجاد شود یا خیر باید به بحث گذاشته شدود، احتمداال ایجداد جددول دهدم کده حداوی جزئیدات محصدوالت و رشدته 
 که مورد بحث و بررسی قرار گیرد. باشدمیدر زمینه محتوی  است نیز الزم  هافعالیت

اطالعات و ارتباطات را آغاز کرده اسدت.  فناوریی اقماری آزمایشی هاحساب نوی پیشاداره آمار آفریقا جنوبی تهیه 
ی اقمداری در هاحسدابد بدود کده انجام شود آفریقای جنوبی سومین کشور در جهدان خواهد نوی پیشچنانهه تهیه این 

اطالعات و ارتباطات بده  بخدش  فناوریاطالعات و ارتباطات را تهیه کرده است. با توجه به اینکه بخش  فناوریزمینه 
اطالعدات و  فنداوریمهمی از اقتصاد و جامعه تبدیل شده است، بنابراین برای آفریقای جنوبی تهیه ی حسداب اقمداری 

 خواهد بود. ارتباطات بسیار سودمند
. 
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 Glossary واژه نامه

 در داخدل شده تولید کاالها و خدمات ارزش کل داخلی: ناخالصتولید 
 .یک دوره زمان معین برای یک کشور مرزهای جغرافیایی

Gross domestic product The total value of goods and services 
produced within the geographic boundaries of a country for a 

specified period of time. 
انجدام  مصدرف هایهزینده هزینه مصرف نهایی خانوارها: شدامل تمدام

دریافت  درآمد تمام جملهاز ) خود نقدی منابع از ها خانوار شده توسط
 جدزبده )هدای مشدابه غیدر نقددی  درآمد تمام(، و همهنین  شده نقدی

 اسدت ممکدن خدانوا رهدا که آن ( انتقال غیرنقدی برای امور اجتماعی
 نقدل و انتقداالت سدایر وغیر نقددی  پاداش مانند، دریافت کرده باشند

بدرای سدتانده  مصرفارزش همه  شاملهزینه مزبور تبصره: غیر نقدی 
 کشورهای ازطریق که یهایهزینهآن  مانند، شودمیخود  نهایی استفاده

انجدام  شدودمیگردشگری اسدتفاده  مقاصد خودکه برای حساب به دوم
 نماید.دریافت داد و ستد کاال از طریق تواندمیآنهه را که  . یاگرددمی

Household final consumption Expenditure Includes all 
consumption expenditure made by households from their own 

cash resources (including all income in cash received), as 
well as all the counterpart of income in kind (except social 

transfers in kind) that those households might have received, 
such as remuneration in kind and other transfers in kind. 

Note:It also includes the value of all consumption of output 
for own final use, such as those provided by second homes on 

own account used for tourism purposes or what it can have 
received through barter transactions. 

 هددایفعالیت درگیددر در کارگاههددای از ایمجموعددهرشددته فعالیددت :  
بدر اسدا  نظدام  رشته فعالیدت تعریف: تبصرهاست. یکسان یا مشابه 
هددم سددو بددا تعدداریف ارائدده شددده در  و اسددت 1223حسددابهای ملددی 

، چاپ پدنجم، اقتصادی هایفعالیتتمام  صنعتی استاندارد بندیطبقه
 .است( SIC) 1223 یهژانو 02-20 - 02 گزارش شماره

Industry: Groups of establishments engaged in the same 
orsimilar kinds of activity. Note: The definition of industries 
is based on the 1223 SNA and is in line with that contained 

in the Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities, Fifth Edition, Report No. 02- 20-02 of January 

1223 (SIC). 
بدرای برقدراری  داده گرا است کده قرارداد: یک ( IP)پروتکل اینترنت 

اسددتفاده شددبکه راهگزینددی بسددته اینترنتددی  در سراسددر هدداداده ارتبدداط
 شودمی

Internet Protocol (IP)  :Is a data-oriented protocol used for 
communicating data across a packet-switched inter-network. 

وسسده کسدب و م : یک شرکت یا (ISP) اینترنتارائه دهنده خدمات 
 کنددمی مربدوط را فدراهم خددمات به اینترنت و کار است که دسترسی

 که.

Internet service provider (ISP)  :Is a company or business 
that provides access to theInternet and related services. 

د، بدده یددندد تولیکدده در فرا یبده ارزش کاالهددا و خددماتواسددطه: مصدرف 
ده اطددالق یعنددوان داده، مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده و بدده مصددرف رسدد

به عنوان مصدرف  هاآنبابت که مصرف  یهایین، دارایشود. بنابرایم
قدرار  یر محددوده مفهدوم مدورد بررسدرسدد، دیه بابت به ببدت میسرما

 ندارند.

Intermediate consumption Intermediate consumption consists 
of the value of the goods and services consumed as inputs by 
a process of production, excluding fixed assets. Consumption 

of fixed assets is recorded as consumption of fixed capital. 

ای از  نسخه صنعتی هایفعالیترشته  المللیبین استاندارد بندیطبقه
کسدب  بنددیطبقهبرای که ملل متحد است  سازمان بندیطبقهسیستم 
 .شودمیاستفاده  هاآن اقتصادی هایفعالیت به توجه با و کار

International Standard Industrial Classification.The United 
Nation’s version of a classification system used to classify 

businesses according to their economic activity. 
 National accounts Serves as a framework for statisticalنظدام هدای آمداری اسدت و بده  بدرای یک چارچوب ملی: یهاحساب
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آمدار مربدوط اسدتفاده  استانداردهای الزم بدرای تدوین مرجع در عنوان
راهنمددایی بددرای تهیدده  کدده المللددیبینه شددده چددارچوب پذیرفتدد شددودمی

 1223ملدی  یهاحسدابنظدام  در شدودمیاسدتفاده  ملدی یهاحساب
 موجود است.

systems. It also serves as a point of reference in establishing 
standards for related statistics. The internationally 

agreedframework that guides the compilation of national 
accounts is contained in the SNA (1223 SNA). 

 واحدد یدک کنترل و مدیریت، مسیولیت فرایندی است که تحتتولید: 
 در ایدددددددددددن فرایندددددددددددد شدددددددددددودمی انجدددددددددددام نهدددددددددددادی
 کدددددددداال یهددددددددادادهبددددددددرای تبدددددددددیل  سددددددددرمایهاز کددددددددار و 
همده ی کاالهدا و .شودمیکاالها و خدمات دیگر استفاده   بهو خدمات 
کده قابدل  بده شدکلی باشدد بایدد محصدول تولید شده به عنوانخدمات 

 بایا واحدهای دیگر  یک واحد وسطت حداقل یا فروش در بازار بوده و
 اهزینه تهیه شود. یا بدون

Production A process, carried out under the responsibility, 
control and management of an institutional unit, in which 
labour and assets are used to transform inputs of goods 
and services into outputs of other goods and services. 
All goods and services produced as outputs must be such that 
they can be sold on markets, or at least be capable of being 
provided by one unit to another, with or without charge. 
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 ارپیشگفت
ی ملی آمار کشورها تبدیل هاسازمانی کاری  ی اطالعاتی، بتدریج به بخش مهمی از برنامه ی جامعه تولید آمار در زمینه

باشد، زیرا کشورهای زیادی ( رو به افزایش میICT) اطالعات و ارتباطات فناوریشود. درخواست برای آمارهای می
 فناوریهای سریع برداری از پیشرفتهای ملی خود برای بهرهستراتژیها و ادر صدد طراحی، پایش، و بازنگری سیاست

ی مختلف هاگروهی استفاده و دسترسی های تجاری، نیازمند اطالعاتی دربارهبر این شرکت اطالعاتی هستند. عالوه
باشند. رتباطات میاطالعات و ا فناوریاطالعات و ارتباطات و همهنین، اطالعاتی درباره میزان تابیر  فناوریطرفدار 

 هایفعالیتتوسعه است، چراکه بسیاری از این کشورها به تازگی این موضوع یک چالش ویژه برای کشورهای درحال
های ی شاخصالمللی، تهیهاند. در سطح بینگیری و سنجش جامعه اطالعاتی خود را آغاز نمودهی اندازهآماری در زمینه

اطالعات  فناوریی میزان توسعه ارتباطات برای انجام مقایسات بین کشوری در زمینهاطالعات و  فناوریپذیر مقایسه
ها، ضروری  گذاری و ارتباطات، نظارت بر شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان و ایجاد معیارهای مرتبط با سیاست

 است. 
 فناوری گیریاندازهرای ملل متحد یکی از اعضای موس  جلب مشارکت جهانی ب سازمانکنفران  تجارت و توسعه 

مراجعه شود( که برای بهبود  ict.unctad.org-http://measuringاطالعات و ارتباطات برای توسعه است. )به 
مهم این مشارکت آوردهای ایجاد شده است. یکی از دست المللیبینی اطالعاتی در سطح گیری و سنجش جامعهاندازه

است که  المللیبینپذیر اطالعات و ارتباطاتی برای تولید آمارهای مقایسه فناوریهای جهانی، ایجاد فهرستی از شاخص
تشکیل گردید که از سوی  2007ملل متحد که در ماه مار   سازماندر سی و هشتمین نشست کمیسیون آمار 

ملل متحد، کشورها را تشویق  سازمانقرار گرفت. کمیسیون آمار کننده در این نشست مورد تصویب کشورهای شرکت
آوری اطالعات خود استفاده کنند و اولین جلد راهنمای تولید های جمعهای تهیه شده در برنامهنمود تا از این شاخص

ل توسعه، در چاپ شد. به منظور راهنمایی آمارشناسان کشورهای در حا 2007آمار در اقتصاد اطالعاتی در پایان سال 
ملل متحد تجارت کتاب  سازماناطالعات و ارتباطات، کنفران  تجارت  فناوریتمامی مراحل تولید و انتشار آمارهای 

 حاضر)راهنمای تولید آمار در اقتصاد اطالعاتی( را تهیه نمود. 
فهرست  2008ال های اطالعاتی و ارتباطاتی، در پایان س فناوریبرای نشان دادن روند روبه رشد بسیاری از 

ملل  سازمانملل متحد و بخش آمار  سازماناطالعاتی و ارتباطاتی بازنگری شد. کنفران  تجارت  فناوریهای شاخص
متحد با همکاری یکدیگر اقدام به بررسی جامع کتاب راهنمای تولید آمار در اقتصاد اطالعاتی نمودند. به منظور تبدیل 

گیری اطالعات ب برای استفاده کارکنان مراکز ملی آمار کشورها که مسیول اندازهنمودن این راهنما به یک ابزار مناس
درباره این راهنما نظرات و پیشنهادات بسیاری را ارائه نمودند. این  المللیبینباشند، کارشناسان ملی و اقتصادی می

طات برای توسعه مورد تایید قرار اطالعات و ارتبا فناوریگیری بازنگری از سوی اعضای مشارکت جهانی برای اندازه
نظر و مباحثات در شهر ژنو برگزار گردید. تبادل 2008گرفت و درباره این موضوع یک نشست کارشناسی در ماه مه 

از سوی  ملل متحد پشتیبانی و سازمانی این راهنما از طریق یک اتاق گفتگوی برخط که توسط بخش آمار درباره
 متحد اداره می شد، تداوم یافت. ملل  سازمانکنفران  تجارت 

http://measuring-ict.unctad.org/
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ملل متحد در ماه فوریه  سازمانجلد دوم کتاب راهنمای تولید آمار در اقتصاد اطالعاتی در چهلمین کمیسیون آمار 
های مشترک ما انتشار این کتاب به عنوان ابزاری مناسب، برای افزایش تعداد ارائه خواهد شد. حاصل تالش 2002
 باشد.ی اقتصاد اطالعاتی میدر زمینه المللیبینهای قابل مقایسه شاخص
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 تقدیر و تشکر
های سوزان تلتهر ملل متحد به نام سازمانکارمندان کنفران  تجارت  اولین جلد از این کتاب راهنما توسط گروهی از

ی ه شده است. نگارنده)ریی  گروه(، اسکارلت فوندر گیل ، موریل گیگ، و سونیا بوفا تحت نظارت گنویو فراد تهی
اصلی این کتاب راهنما خوزه لویی  سرورا است و ویرایش نهایی این کتاب توسط شریدان رابرت انجام شد که این دو 

 ملل متحد می باشند.  سازماننفر، از مشاوران کنفران  تجارت 
د بازنگری قرار گرفت. این بازنگری این کتاب راهنما به منظور بهبود محتوا و قابل استفاده بودن آن توسط کشورها مور

توسط سوزان تلتهر و توربورن فردریکسون )روسای گروه(، اسکارلت فوندر گیل، سونیا بوفا و رمی النگ تحت نظارت 
 ها توسط خوزه لویی  سرورا فری ارائه گردید. مونگی حمدی انجام شد. بیشترین نظرات و بازنگری
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 بخش الف . مقدمه
 

 فصل یک: اهداف و بازنگری کتار راهنما
 خصو  کشدورهای دری آماری کشورها بههاسازمانی راهنمای تولید آمارهای اقتصاد اطالعاتی به منظور استفاده  ابههکت. 1

. این، برای کارشناسانی که مسیول تولید آمارهای رسمی اقتصداد 09است گذار، تهیه شده حال توسعه و یا اقتصادهای در حال
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریتهیه این کتابهه، حمایت از تولید آمارهدای اطالعاتی هستند، تهیه شده است. هدف اصلی از 

اطالعات و ارتباطات، تجارت  فناوریتر تولید آمارهای بخش  است و به بیان دقیق المللیبینقابل مقایسه کشورها در سطح 
ی  باشدد. ایدن کتابهده مختلف مدیاطالعات و ارتباطات در كسب و كارها  فناوریاطالعات و ارتباطات و استفاده از  فناوری

ملل متحد تهیه شده است  سازمانو توسط کنفران  توسعه و تجارت  09دهد راهنما آمارهای خانوار را تحت پوشش قرار نمی
 هداآنگیدری و نظدارت بدر اقتصداد اطالعداتی  هایی برای کمک به اقتصادهای در حال توسعه برای انددازه و شامل دستورالعمل

 باشد.  می

اطالعات و ارتباطدات  فناوریی این کتابهه استفاده از آن به عنوان یک ابزار عملی تولید آمارهای  دف از تهیهه .2
هدا و راهبردهدای ملدی  هدای اصدلی سیاسدت توانندد بده عندوان داده باشد و ایدن آمارهدا مدی در سطح ملی کشورها می

کده  المللدیبینوند. در این کتابهده اسدتانداردهای اطالعات و ارتباطات در نظر گرفته ش فناوریی  کشورها در زمینه
آوری، پدردازش و انتشدار آمارهدای  ی جمدع شدوند و در زمینده راهنمای فعالیت در این زمینه هستند توضیح داده مدی

 شود.  های مرتبط پ یشنهاداتی ارائه می اطالعات و ارتباطات وفراداده فناوری
عه از تندوع زیدادی برخدوردار اسدت و عدالوه بدر موضدوعات مختلدف های آماری اقتصدادهای در حدال توسد نظام .3

باشد. میدزان هرفیدت آمداری در ایدن  های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و بروت آن کشورها می ی چارچوب دهنده نشان
آوری داده و فاصدله زمدانی میدان های جمدع ، نظامالمللیبینهای توصیه شده  کشورها با توجه به استانداردها و روش

-ها و هرفیدتباشد. در این کتابهه روش های مهم اجتماعی واقتصادی متفاوت میودر دستر  بودن شاخص هانآ

شود و مشکالت خاصی کده برخدی از اقتصدادهای در حدال توسدعه در  های مراکز ملی آمار کشورها در نظر گرفته می
گیرندد. محتویدات ایدن مورد بررسی قرار می روبرو هستند هاآناطالعات و ارتباطات خود با  فناوریتولید آمارهای 
اطالعدات و ارتباطدات بدرای توسدعه  فنداوریگیدری  تر بر اسا  اقدامات اعضای گروه مشارکت انددازه کتابهه بیش

اطالعدات و ارتباطدات را تهیده  فنداوریهای اصدلی فهرستی از شاخص 2005باشد. این گروه مشارکت در سال  می
 . 22گردید 2007ملل متحد در نشست سال  سازمانحمایت کمیسیون آمار نمودند که مورد استقبال و 

اطالعددات و  فندداوریهدای الگددوی آمارهدای ، تعدداریف و پرسشددنامهالمللدیبیندر ایدن کتابهدده بده اسددتانداردهای  .4
وه ( و اداره آمار اروپا که از اعضای این گرOECDهمکاری اقتصادی و توسعه ) سازمانارتباطات تهیه شده توسط 

 سدازمانشود. همهنین موضوعات آماری مورد عالقه اقتصادهای در حال توسدعه کده در فعالیدت هستند، استناد می
گیرندد. بده اسدت، مدورد بحدث و بررسدی قدرار مدیهمکاری اقتصادی و توسعه و اداره آمار اروپا بدان توجهی نشدده 

عدات و ارتباطدات در اقتصدادهای درحدال توسدعه کده اطال فناوریهای استفاده از عنوان مثال، در این کتابهه حوزه
گیرندد و الکترونیکدی( مدورد شناسدایی قدرار مدیگیری و سنجش قرار بگیرند)مانند استفاده از پسدتباید مورد اندازه

                                                           
 شود.شاره میها ااز این به بعد با نام " اقتصادهای در حال توسعه " به آن 2727

 منتشر خواهد شد.  2002باشد که در سال اتحادیه بین المللی مخابرات در حال تهیه کتابهه راهنمای آمارهای خانوار می 28

 ( مراجعه شودUNSC 2007) 2007برای اطالعات بیشتر به کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در سال  22
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داده، و اسدتفاده  اوریجمعهای های تجارت، روشجاد چارچوبیعنوان مثال اهای روش شناختی مرتبط )بهتوصیه
اطالعدات و ارتباطدات کدافی  فنداوریهدای آمداری آماری موجود در زمانی که منابع برای اجرای طدرحهای  از طرح

 گردند. باشد( ارائه می نمی
اطالعدات و ارتباطدات،  فناوریهای فنی آمارهای ی این موضوعات و جنبه در این کتابهه عالوه بر بحث درباره .5

کنندگان داده، و همکاری با کاربران داده و تولیدکننددگان اری با فراهمی مهم فرآیند آماری، همانند همکسازمانابعاد 
 گیرند.  داده مورد بازنگری قرار می

 این کتاب راهنما بدین شکل تنظیم شده است:  .6
 اطالعددات و ارتباطددات توضددیح داده  فندداوری گیریاندددازهی  در بخدش الددف، ایددن کتابهدده معرفددی و زمیندده

 شود. می
  اطالعدات و ارتباطدات در اقتصداد  فناوریهای عملی و روش شناختی تولید آمارهای  در بخش ب، جنبه

 شوند: اطالعاتی که شامل موارد ذیل است توضیح داده می
o گیری اقتصاد اطالعاتیمفاهیم اندازه 
o های اصلی و معیارهای آماری مرتبطشاخص 
o اطالعات و ارتباطات فناوریهای تجاری منابع داده شاخص 
o های الگوو پرسشنامهها پرسش 
o آوری داده، طراحی طرح آمارگیری و پردازششناختی مرتبط با جمعموضوعات روش 
o انتشار داده و فراداده 

  ی ماننددد همکدداری بددین دسددت اندددرکاران نظددام ملددی آمددار، فعالیددت سددازماندر بخددش  ، موضددوعات
 گیرند.سازی مورد بحث قرار میو هرفیت المللیبینی هاسازمان

 کند.کتابهه دارای هشت پیوست است که اطالعات فنی و منابع مفیدی را معرفی می .این7
گیددری اقتصدداد اندددازه» ( بددا نددامUNCTAD.مفدداد ایددن کتابهدده بدده عنددوان پایدده و اسددا  دوره آموزشددی انکتدداد)8

 UNCTADشددناختی آمددوزش بددرای تجددارت )باشددد. ایددن دوره آموزشددی، کدده بددر مبنددای روشمددی« اطالعدداتی
TrainForTradeشود که از ساختار محتوای این کتابهه گرفتده شدده دهی میسازمانهایی ی ماژول( است، در حوزه

ی تولیدد آمدار در خصدو  سدازی در کشدورها در زمیندههای آموزشی ابزار مناسبی بدرای هرفیدت. این دوره100است
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوری اطالعات و ارتباطدات در كسدب و كارهدا و همهندین در بخدش فناوریاستفاده از 

 است.
ها  کنند و دولتهای اطالعات و ارتباطات نقش مهمی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها ایفا میفناوری.9

-کنند تدا بتوانندد از فرصدت گذاری میاطالعات و ارتباطات پایه فناوریهایی را در زمینه به منظور توسعه، سیاست

ریدزی، نظدارت و اطالعات و ارتباطات بدرای برنامده فناوریبرداری نمایند. آمارهای ن بهرههای ایجاد شده توسط آ
اطالعدات و ارتباطدات موضدوع مهمدی بدرای  فنداوریارزیابی این سیاستگذاری بسدیار ضدروری هسدتند. آمارهدای 

آوری داده عهدای جمدسنجش در بیشتر کشورها است و به معنای توسعه معیارهای ضروری آماری و روش شدناختی
                                                           

مکاتبه نمایند. در این دوره  emeasurement@unctad.orgبه آدر  پست الکترونیکی  UNCTADند باید با دبیرخانه کشورهایی که عالقمند به دوره آموزشی می باش  100
های ارزیابی نیز مورد ها و پرسشنامهها، تستدستورالعمل ی مطالب،گیرد و موادآموزشی تکمیلی مانند ارائهآموزشی این کتابهه به عنوان منبع اصلی درسی مورد استفاده قرار می

 گیرند.استفاده قرار می

mailto:emeasurement@unctad.org
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های های آمار، معرفدی شداخصبدین معناست که در مقایسه با سایر حوزه فناوریباشد. تغییرات سریع در حوزه می
اطالعدات و ارتباطدات بدا سدرعت بیشدتری بایدد انجدام  فنداوریهای قدیمی در زمینه جدید و کنار گذاشتن شاخص

ی حدد بدا هددف مطلدع نمدودن کشدورهای عضدو دربدارهملدل مت سدازمانشود. دبیرخانه کنفدران  تجدارت و توسدعه 
رسانی قرار روزمنظم مورد بازنگری و به طوربهاطالعات و ارتباطات، این کتابهه را  فناوری یهاجدیدترین گسترش

دهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی
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 فصل دو: پیشینه

 گذاراناطالعات و ارتباطات برای سیاست فناوریهای شا ص -1-2
اطالعدات و ارتباطدات بده خداطر تواندایی آن بخدش در افدزایش رشدد  فناوریبه بخش  ها.جامعه بین الملل و دولت11

اطالعدات و  فنداوریهدای بخدش هدا و سیاسدتاقتصادی و کاهش فقر توجه روزافزون دارند. طراحی و اجرای استراتژی
یدک کشدور و اطالعدات و ارتباطدات در  فنداوریارتباطات نیازمند به داشتن اطالعات کافی نسبت بده وضدعیت بخدش 

ی مختلف شامل بخش دولتی و کسب و کار و همهنین افراد و نیز اغلدب دانسدتن مواندع هاسازماناستفاده از آن توسط 
-اطالعات و ارتباطات در سطح ملی و بین الملل روبه افزایش مدی فناوریموجود است. بنابراین نیاز به آمارهای بخش 

اطالعدات و ارتباطدات و  فنداوریه بدر ایدن، سدنجش میدزان دسترسدی بده باشد )به كادر شماره یک مراجعه شدود(. عدالو
ارزیابی و نظارت بر شدکاف دیجیتدالی بدین یدک کشدور و کشدورهای دیگدر را  مکانهمهنین میزان استفاده و تابیر آن، ا

 سازد.پذیر میمکانا
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 ((WSISهای جهانی جامعه اطالعاتی نشات : دستور1كادر 
اطالعات و  فناوریطالعات و ارتباطات بخش مهمی از مباحثات جهانی در زمینه ا فناوریگیری بخش اندازه

های زیادی را برای توسعه های اطالعاتی و ارتباطاتی فرصتفناوریارتباطات برای توسعه است. اگرچه 
ی هاکنند اما شکاف  دیجیتالی موجود بین اقتصادهای در حال توسعه فراهم میاقتصادی و اجتماعی اقتصاد

شود. به عنوان مثال، یکی از اهداف های نوین میتوسعه یافته و در حال توسعه خود باعث بوجود آمدن چالش
 فناوریخصو  های نوین بهفناوریهای در حال توسعه از  مند ساختن اقتصادتوسعه هزاره عبارت است از بهره

 باشد.اطالعات و ارتباطات می
(بود. این WSISرتباطات موضوع اصلی نشست جهانی جامعه اطالعاتی )اطالعات و ا فناوریگیری اندازه

( برگزار گردید. در نشست ژنو اهمیت طراحی 2005و تون  در سال  2003نشست در دو مرحله)ژنو در سال 
های آماری قابل مقایسه در  گیری پیشرفت به سمت جامعه اطالعاتی از طریق بکارگیری شاخصمسیر و اندازه
گیری شکاف دیجیتالی، ملل تاکید گردید. در نشست تون  بر این نکته تاکید شد که برای اندازهسطح بین ال

درخواست  المللی بینی ها سازماناطالعات و ارتباطات ضروری است و از کشورها و  فناوریهای  توسعه شاخص
گیری موبر های اندازهناختیشاطالعات و ارتباطات و همهنین توسعه روش فناوریی آمارهای گردید که برای تهیه

باشد منابع الزم را اطالعات و ارتباطات و تحلیل وضعیت جامعه اطالعاتی می فناوری های شاخصکه شامل 
های مورد توافق همانند تخصیص دهند. کشورهای عضو درخواست موکد داشتند که با استفاده از روش شناختی

ی اطالعاتی دستور جلسه تون  برای جامعه 120الی  113ه های شمارروش شناختی توصیف شده در پاراگراف
اطالعات و ارتباطات برای توسعه، ارزیابی  فناوریگیری و همهنین با استناد به فعالیت گروه مشارکت اندازه

 ای انجام شود. دوره
ی شماره ( در قطعنامهECOSOCملل متحد ) سازمانشورای اقتصادی و اجتماعی  2008در سال 

E/2008/31 اطالعات و ارتباطات برای توسعه جهت گسترش  فناوریگیری از فعالیت گروه مشارکت اندازه
گیری میزان پیشرفت حاصله به سوی دستیابی ها برای اندازهها قدردانی نمود و به موضوع کمبود شاخصشاخص

د به گروه مشارکت توصیه ملل متح سازمانبه اهداف برنامه عمل ژنو اشاره کرد. شورای اقتصادی و اجتماعی 
باشد را برای تصمیمات آتی کمیسیون آمار های تابیر می ها که شامل شاخصی معیار و شاخصنمود که تهیه

ملل متحد مدنظر قرار دهد تا بتوان میزان پیشرفت حاصله در دستیابی به اهداف مورد نظر و اهداف  سازمان
 .101العاتی را مورد ارزیابی قرار دهدارائه شده در سند نهایی نشست جهانی جامعه اط

 
اطالعات و ارتباطات در جامعه خود  فناوریاند که درباره های گذشته چندین کشور تالش کردهی.در دهه11

. در نتیجه این کشورها از منظر ذیل در موقعیت بهتری نسبت به سایر کشورها 102آوری نماینداطالعاتی جمع
 قرار دارند: 

  اطالعات و ارتباطات بر اقتصادشان اوریفنارزیابی تابیر 
 ترسیم وضعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی خود در مقایسه با سایر کشورها 

                                                           
 نشست جهانی جامعه اطالعاتی 101
 گیرد. های اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد و حوزهتری مورد استفاده قرار میدر این متن "جامعه" در معنای گسترده 102
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 نیاز است هاآنشناسایی افراد توانمندی که برای پیشرفت اقتصاد اطالعاتی در کشور بد. 
 ی و ارتباطاتی گوناگون های اطالعاتفناوریمورد نیاز برای فراهم نمودن  گذاریسرمایهی میزان محاسبه

 برای كسب و كارها.
اطالعات و ارتباطات به سیاستگذاران و بازرگانان  فناوریتوان گفت که آمارهای  طور خالصه می.به12

 فناوریخصوصی در بخش  گذاریسرمایههای عمومی و ی ارزیابی سیاستکمک کرده است که درباره
گاه  خاذ نمایند.ی اتهاآناطالعات و ارتباطات تصمیمات آ

توسعه اجتماعی و  سازمانی مردم نهاد، که از اعضای هاسازمانیافته، .در میان اقتصادهای توسعه13
اطالعات و ارتباطات و همهنین استفاده از  فناوریی بخش منظم آمارهایی درزمینه طوربهاقتصادی هستند، 

 سازمانسعه آمار بوده است که توسط گروه کاری اند. این تولید آمار بر اسا  توآن در کسب و کار تولید کرده
( تهیه گردیده است. ماحصل این WPIISهای جامعه اطالعاتی )توسعه اجتماعی و اقتصادی برای شاخص

توسعه اجتماعی و  سازماناقدام آن است که یک سری از آمارهای قابل مقایسه برای بیشتر کشورهای 
 اقتصادی قابل دستر  است.

اطالعات و ارتباطات  فناوریقتصادهای در حال توسعه، نیاز فوری به اطالعات بخش .اگرچه در ا14
اطالعات و  فناوریهای آشکار بیان شده است اما شاخص طوربهتوسط دولت، جامعه و بخش تجاری 

ها های در حال توسعه سرگرم تدوین سیاستارتباطات در این اقتصادها بسیار کم هستند. بسیاری از اقتصاد
های آماری های اطالعات و ارتباطات بدون استفاده از هر گونه دستورالعمل فناوریهای مرتبط با استراتژیو

های اطالعات و ارتباطات باید به روز و قابل اعتماد باشند تا بتواند توسعه فناوریهای هستند. شاخص
داشتی، ایجاد صنایع جدید و اقتصادی و اجتماعی مانند کاهش فقر، افزایش استانداردهای آموزشی و به

های ركادرت رادر سطح وسیعی گسترش دهد. ) به كادر شماره دو های شغلی و همهنین بهبود فرصتفرصت
 مراجعه شود(.

 های اطالعات و ارتباطاتفناوری: کمبود داده برای سیاستگذاران در بخش 2كادر 
اطالعات و ارتباطات  فناوریهایی در بخش تها و سیاسدر بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه استراتژی
های اطالعات و ارتباطات و همهنین فناوریاز  ها سازمانبه منظور افزایش دسترسی و استفاده  افراد و 

 یکپارچه نمودن بازارهای ملی با اقتصاد اطالعاتی جهانی تهیه شده است. 
ملل متحد  سازمانکنفران  توسعه و تجارت  کشور با اقتصاد در حال توسعه مطابق با طرح آماری113تعداد 

 2003در سال 
اند )کنفران  توسعه و تجارت اطالعات و ارتباطات ملی خود را ارائه کرده فناوریهای جامع و کلی برنامه 

کشور از قبل دارای آمارهای رسمی در زمینه استفاده از  28(. در همان سال تنها 2003ملل متحد سازمان
اند. سیاستگذاران بدون داشتن اطالعات در و ارتباطات توسط كسب و كارها مختلف بوده اطالعات فناوری
های ملی در توانند به خوبی سیاستاطالعات و ارتباطات، استفاده و تابیر آن نمی فناوریی دسترسی به زمینه
 اطالعات و مخابرات را طراحی، تحلیل، ارزیابی و بازنگری نمایند. فناوریزمینه 
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گاهی و دانش خود را درباره اقدامات انجام شده 15 .الزم است کشورهای دارای اقتصاد در حال توسعه آ
اطالعات و ارتباطات افزایش دهند و ممکن است برای قرار  فناوریدر سایر کشورها درخصو  آمارهای 

به کمک داشته باشند. آماری خود نیاز  هایبرنامهاطالعات و ارتباطات در  فناوریدادن موضوعات مربوط به 
ها، كسب و كارها و خانوارها در اطالعات و ارتباطات توسط دولت فناوریبا توجه به استفاده روزافزون از 

 اطالعات و ارتباطات شروع شود: فناوریگیری آن کشورها، حداقل به دو دلیل الزم است اندازه
 هاسازمانو استفاده  یاپذیر است. عالقمندندلیل اول آن است که توسعه و رشد اقتصاد اطالعاتی برگشت 

 درحال رشد است. یاندهیفزا طوربهاطالعات و ارتباطات  فناوریو مردم جهان از 
 اند نشان آوری آمارهای اقتصاد اطالعاتی را آغاز نمودهدلیل دوم آن است که تجارب کشورهایی که جمع

اقتصاد اطالعاتی و لحا  نمودن  گیریاندازه دهد که طراحی واجرای یک استراتژی مناسب ملی برایمی
( به چندین سال زمان NSDSهای ملی توسعه آمار )اطالعات و ارتباطات در استراتژی فناوریآمارهای 

نیازمند است. بنابراین هر چه زودتر کشورها کار روی استراتژی سنجش الکترونیک خود را آغاز کنند به 
اطالعات و  فناوریحصل آن، توسعه هرچه بیشتر خواهند یافت و مااحتمال زیاد به نتایج بهتری دست 

 های بیشتری از جهان در حال توسعه خواهد بود.ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش

 اطالعات فناوریگیری بخش اندازه ی ا دامات آنکتاد در زمینه -2-2
ملل متحد)آنکتاد(، به  سازمانسعه اطالعات و ارتباطات کنفران  تجارت و تو فناوری. بخش تحلیل 13

برداری از ی بهرههایی در زمینهمنظور افزایش قدرت اقتصادی کشورهای در حال توسعه جهت تدوین سیاست
اطالعات و ارتباطات توسط كسب و  فناوریهای مربوط به استفاده از اطالعات و ارتباطات، داده فناوری

نماید. این بخش آوری و منتشر میات و ارتباطات را جمعاطالع فناوریكارها و همهنین وضعیت بخش 
پردازد )به شکل شماره های فنی و همهنین انجام تحقیق و تحلیل در این زمینه میی کمکهمهنین به ارائه

گردد، و این ها باعث تقویت هرفیت آماری اقتصادهای در حال توسعه مییک مراجعه شود(. این فعالیت
سازد که به ارزیابی میزان پیشرفت در ملل متحد فراهم می سازمانران  تجارت و توسعه را برای کنف مکانا

 ( بپردازد.NSDSهای ملی توسعه آمار )اطالعات و ارتباطات و اجرای استراتژی فناوریاستفاده از 
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 اطالعات و ارتباطات برای توسعه فناوریملل متحد و  سازمانکنفران  تجارت و توسعه : 1شکل 
 

    

 
 داده اوری جمع

 تحلیل داده
 انتشار داده

 استانداردسازی

 
 هاروندها و شاخص

 تابیر گیری اندازه
 ی معیارتهیه

 نظارت بر شکاف دیجیتال

 
 هاطراحی سیاست
 هاتحلیل سیاست
 هاارزیابی سیاست
 هابازنگری سیاست

 
 فناوریافزایش استفاده از 

 اطالعات و ارتباطات
 افزایش و تقویت رشد

 اقتصادی
 
 
 
  
 
 

از طریق طرح آمارگیری  2003ملل متحد )آنکتاد( از سال  سازمان.کنفران  تجارت و توسعه 17
اطالعات و ارتباطات و بخش  فناوریی استفاده تجاری از اطالعات درباره اوریجمعساالنه اقدام به 

ری بر اسا  فهرست اصلی ی این طرح آمارگیاطالعات و ارتباطات نموده است. پرسشنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات ارائه شده توسط گروه مشارکت تهیه شده است )پیوست  فناوریهای شاخص

 سازمانهای این است که تحلیل و پژوهششماره یک(. نتایج طرح ساالنه در یک پایگاه داده قرار گرفته
 فناوریهای ل بازنگری سیاستاطالعات و ارتباطات ) که شام فناوریهای آن در زمینه و مشاوره

 شود.باشد( بر اسا  این پایگاه داده انجام میاطالعات و ارتباطات نیز می
های صورت ملل متحد به تجزیه و تحلیل وضعیت و توسعه سازمانکنفران  تجارت و توسعه  .18

های در حال صاداطالعات و ارتباطات، استفاده و تابیر آن در اقت فناوریگرفته در زمینه دسترسی به 
اطالعات و ارتباطات  فناوریالخصو  وضعیت تجارت الکترونیک، استفاده از پردازد علیتوسعه می

-اطالعات و ارتباطات بر بهره فناوریتوسط كسب و كارها مختلف برای اهداف مدیریتی و تولید، تابیر 

اطالعات و  فناوریو بخش اطالعات و ارتباطات  فناوریکاالها و خدمات  المللیبینوری، وضعیت 
شود و در رویدادهای ملی، منتشر می سازمانارتباطات. این تحقیق در گزارش ساالنه اقتصاد اطالعاتی 

به آدر  الکترونیکی  سازمانشود. همهنین این تحقیق در تارنمای توزیع می المللیبینای و منطقه
ict.unctad.org-://measuringhttp سازماناین  هایفعالیتباشد. در ضمن نیز قابل دستیابی می 

گاهی دولت اطالعات و ارتباطات برای نظارت بر  فناوریها در زمینه اهمیت آمارهای باعث افزایش آ
 شود. می هاآناطالعات و ارتباطات و ارزیابی نتایج  فناوریهای مرتبط با سیاست

 

 بین المللی مباحثات

اندازه گیری فناوری اطالعات و  تاثیر

 ارتباطات

لیل و پژوهش درباره فناوری تح

 اطالعات و ارتباطات

های فناوری اطالعات و سیاست

 ارتباطات

http://measuring-ict.unctad.org/
http://measuring-ict.unctad.org/
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های فنی ی کمکملل متحد با تمرکز بر اهداف ذیل اقدام به ارائه سازمانران  تجارت و توسعه .کنف12
اطالعات و ارتباطات توسط  فناوریگیری میزان استفاده از به اقتصادهای در حال توسعه در زمینه اندازه

 نماید:اطالعات و ارتباطات می فناوریكسب و كارها مختلف و بخش 
 آوری داده، تحلیل و انتشار اطالعات از طریق ی جمعی مردم نهاد در زمینههاسازمانی کمک به ارائه

 ایهای مشاورهانجام ماموریت
 اندرکاران آمار به منظور های آموزشی فنی برای دستدهی جلسات کارشناسی و برگزاری کارگاهسازمان

مربوط به تجزیه و تحلیل و ی روش شناختی، موضوعات تبادل تجربیات وانجام مباحثات در زمینه
 انتشار اطالعات 

  ی جمعها ودیگر مستندات فنی در زمینههای آموزشی و تهیه مواد آموزشی، دستورالعملبرگزاری دوره-

 اطالعات و ارتباطات و تولید شاخصها فناوریآوری آمارهای 
 گیریاندازهت برای ملل متحد یکی از اعضای فعال گروه مشارک سازمان.کنفران  تجارت و توسعه 21

باشد. کنفران  تجارت و اطالعات و ارتباطات برای توسعه و همهنین عضو گروه راهبردی می فناوری
ی هرفیت سازی را بر عهده دارد. این ملل متحد، هدایت گروه مشارکت در زمینه سازمانتوسعه 

های گروه تای اهداف و توصیهاست، در راسدستورالعمل که از طرف آنکتاد برای گروه مشارکت تهیه شده
 باشد.مشارکت می

 اطالعات و ارتباطات جهت توسعه فناوریگیری مشارکت برای اندازه -3-2
در خالل  2003و دارای اعضای زیاد است در ماه ژوئن المللیبین. گروه مشارکت جهانی که یک گروه 21 

های مختلف با توجه ایی و توسعه بیشتر برنامهمنظور شناسیازدهمین جلسه انکتاد تشکیل گردید. این گروه به
تشکیل  المللیبیناطالعات و ارتباطات در سطوح ملی و  فناوریهای گیری شاخصبه موجود بودن و اندازه

جاری و آتی و نیز توسعه یک  هایفعالیتشده است. این گروه چارچوب بازی را برای هماهنگ نمودن 
-اطالعات و ارتباطات در سطح جهانی به فناوریهای وسعه شاخصرویکرد پیوسته وساختارمند برای ت

شود که از ی همکار باعث میهاسازمانآورد. مشارکت بین خصو  در اقتصاد های در حال توسعه فراهم می
 موازی اطمینان حاصل شود و منابع بهینه تخصیص یابد. هایفعالیتعدم وجود 

 از:ی گروه مشارکت عبارتند  . اهداف عمده22 
 المللیبیناطالعات و ارتباطات قابل مقایسه در سطح  فناوریهای ی شاخصتسهیل انجام توافق درباره 

 هاآوری آن شاخصها برای جمعو تدوین روش شناختی
 اطالعات و  فناوریهای در حال توسعه جهت تولید آمارهای کمک در هرفیت سازی آماری در اقتصاد

 ارتباطات
 اطالعات و ارتباطات فناوریهای ده جهانی در زمینه شاخصایجاد یک پایگاه دا 

توسعه  سازمانمخابرات،  المللیبیناعضای گروه مشارکت عبارتند از: اتحادیه  2002. در سال 23
ی آمار یونسکو، ملل متحد)آنکتاد(، موسسه سازماناقتصادی و اجتماعی، کنفران  تجارت و توسعه 

ملل متحد برای آفریقا،  سازمانلل متحد )کمیسیون اقتصادی م سازمانای های منطقهکمیسیون
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ملل متحد برای آمریکای التین و کارئیب، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی  سازمانای کمیسیون منطقه
ملل متحد و کمیسیون اجتماعی برای  سازمانملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه و اقتصادی  سازمان

ی راهبری گروه مشارکت عبارت است از اتحادیه ی آمار اروپا. کمیتههغرب آسیا( بانک جهانی و ادار
ای ملل متحد) آنکتاد(، و کمیسیون منطقه سازمانمخابرات، کنفران  تجارت و توسعه  المللیبین

 .)103ملل متحد برای آمریکای التین و کارائیب سازمان
های زیرساختارهای ات در زمینهاطالعات و ارتباط فناوریهای .گروه مشارکت فهرستی از شاخص24

اطالعات و ارتباطات و استفاده از  فناوریاطالعات و ارتباطات و دسترسی به آن، دسترسی به  فناوری
اطالعات و ارتباطات در كسب و كارها مختلف، بخش  فناوریآن توسط خانوارها و افراد، استفاده از 

اطالعات و  فناوریاطالعات و ارتباطات و  فناوریاطالعات و ارتباطات، تجارت کاالهای  فناوری
ارتباطات در آموزش )پیوست شماره یک( تهیه کرده است. این فهرست پ  از جلسات مشورتی 

ی مردم نهاد از سراسر جهان حضور داشتند ) به كادر هاسازمانای تهیه شد که در آن جلسات گسترده
ملل متحد که در ماه مار   سازمانآمار  شماره سه مراجعه شود( و در نشست سی و هشتم کمیسیون

مورد بازنگری قرار گرفت  2008. این فهرست در سال 103تشکیل گردید، مورد تایید قرار گرفت 2007
 .105ارائه شد 2002ملل متحد در سال  سازمانو در چهلمین نشست کمیسیون آمار 

 
 
 

                                                           
 کتابهه ارائه شده است. فهرست عالئم اختصاری در ابتدای این 103
 کند.آوری آنها را ارائه میها و سیواالت الگو برای جمعب( اولین نسخه از تعاریف شاخص2005ها )انتشار فهرست شاخص 103

 
 

ب( برای چهلمین نشست  2002های فناوری اطالعات و ارتباطات در پیوست شماره یک این کتابهه و سند تهیه شده توسط گروه مشارکت )فهرست بازنگری شده شاخص 105
 مراجعه کنید.  http://measuring-ict.unctad.orgها به آدر  اینترنتی ی فهرست شاخصآمار سازمان ملل متحد ارائه گردیده است. برای اطالعات بیشتر در زمینه کمیسیون

http://measuring-ict.unctad.org/
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 باطاتاطالعات و ارت فناوریهای اصلی  : تهیه و توسعه فهرست شا ص3كادر 
اقدام  2003های انجام شده توسط گروه مشارکت در سال ملل متحد بر اسا  پیگیری سازمانای های منطقهکمیسیون

ی مردم نهاد در ها سازماناطالعات و ارتباطات نمودند.  فناوریگیری به میزبانی چندین کارگاه آموزشی در زمینه اندازه
در منطقه خود نمودند و  اطالعات و ارتباطات فناوریعیت آمارهای های آموزشی اقدام به تشریح وضاین کارگاه
ششمین نشست وها برای کسب نظرات در سیای را پیشنهاد دادند. این فهرستهای منطقه هایی از شاخصفهرست

 در شهر نیویورک آمریکا برگزار گردید مطرح شدند. گروه 2008ملل متحد که در ماه مار   سازمانکمیسیون آمار 
ی مردم نهاد فهرست نهایی ها سازمانای و بازخوردهای دریافتی از سوی های منطقهمشارکت بر اسا  فهرست

منظور دریافت نظرات و پیشنهادات در میان اطالعات و ارتباطات را تهیه نمود. این فهرست به فناوریهای  شاخص
 دستور ث و بررسی قرار گرفت و در نشست موضوعیی مردم نهاد توزیع گردید. فهرست نهایی مورد بحها سازمانتمامی 
در  2005گیری جامعه اطالعاتی که در ماه فوریه ( درباره اندازه(WSISی جامعه اطالعاتی های جهانی دربارهنشست

ملل متحد که در ماه  سازمانهشتمین نشست کمیسیون آمار وشهر ژنو برگزار گردید تایید نهایی شد. این فهرست در سی
های  در شهر نیویورک برگزار گردید مورد حمایت قرار گرفت. بعدها این فهرست بازنگری شد و شاخص 2007  مار

اطالعات و ارتباطات در آموزش بدان اضافه گردید و توسط کشورها در نشست جهانی گروه  فناوریجدید در زمینه 
شهر ژنو برگزار گردید و بخشی از نشست های  در 2008گیری جامعه اطالعاتی که در ماره مه مشارکت درباره اندازه

( بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فهرست بازنگری شده در چهلمین نشست (WSISجهانی درباره  جامعه اطالعاتی
در شهر نیویورک برگزار گردید مطرح شد. فهرست اصلی  2002ملل متحد که در ماه فوریه  سازمانکمیسیون آمار 

ای توزیع شده است و بر پایه آن فعالیت گروه مشارکت در گسترده طور بهطالعات و ارتباطات ا فناوریهای  شاخص
 شود.اطالعات و ارتباطات انجام می فناوریگیری زمینه اندازه

باشیم. برای جمعی راه نیازمند آمار کشورهای مختلف میو تهیه نقشه المللیبین.برای انجام مقایسات 25
قابل مقایسه باشند این فهرست اصلی  المللیبیناطالعات و ارتباطات که در سطح  وریفناآوری آمارهای 

اطالعات و  فناوریهای گردد. تهیه و توسعه شاخصاطالعات و ارتباطات توصیه می فناوریهای شاخص
ی در دار است و گروه مشارکت به منظور برطرف نمودن نیازهای جدید سیاستگذارارتباطات یک فرآیند ادامه
 منظم بازنگری خواهد نمود. طوربهاین زمینه این فهرست را 

 باشد. تصور نمی ها اجباری نیست و هدف ایجاد محدودیت.استفاده از این فهرست شاخص26
 یهااطالعات و ارتباطات به تعداد بیشتری از شاخص فناوریهای ملی در زمینه شود که در سیاستگذاریمی

ارزیابی نیاز است )به مثال شماره یک مراجعه شود(. همهنین انتظار برآن است که ریزی، نظارت و برنامه
 ها باشند. های متفاوتی برای تولید شاخصکشورها با سطوح مختلفی از توسعه دارای اولویت
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اطالعات و ارتباطات در طرح های آمارگیری  فناوریهای  : وارد نمودن شاخص1مثال 
 خانوار در آمریکای التین

اطالعات و  فناوریهای اصلی  برای محاسبه شاخص 2007سیزده کشور در آمریکای التین تا تاریی فوریه 
 فناوریهای دائمی آمارگیری خانوار سواالتی در خصو  دسترسی و استفاده از ارتباطات در پرسشنامه طرح

عات به دلیل اهمیت آن در آوری این اطالاند. جمعاطالعات و ارتباطات توسط خانوارها و افراد گنجانده
اطالعات و ارتباطات برای جمعیت کشورهای خود  فناوریسیاستگذاری ملی برای فراهم کردن دسترسی به 

 باشد.می
 2117اطالعات و ارتباطات برای توسعه،  فناوریگیری منبع: گروه مشارکت اندازه

 
اطالعات و ارتباطات  فناوریی ینه.گروه مشارکت همهنین درباره وجود آمارهای ملی کشورها در زم27

در بهبود  هاآنکند و شرکای آن برای ایجاد توانمندی در میان آمارشناسان به منظور کمک به نظارت می
اطالعات و ارتباطات و ارتقای کیفیت آن و همهنین تجزیه و تحلیل  فناوریوضعیت موجود آمارهای 
 کنند.این آمارها همکاری می

ری گروه مشارکت با تمرکز بر هرفیت سازی، انتشار و توسعه پایگاه داده، توسعه جا هایفعالیت.28
اطالعات  فناوریاطالعات و ارتباطات در حوزه دولت و تجزیه و تحلیل آبار  فناوریهای نوین شاخص

 باشد.و ارتباطات می
در  اینترنتددی ملددل متحدد)آنکتاد( بدده آ سدازمان.بدا مراجعدده بده تارنمددای کنفدران  تجددارت و توسددعه 29

ict.unctad.org-http://measuring هدایفعالیتتری درباره گروه مشدارکت، اعضدا و اطالعات بیش 
 آن کسب خواهید نمود. 
  

http://measuring-ict.unctad.org/
http://measuring-ict.unctad.org/
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 بخش ر. موضوعات روش شنا تی

 اطاتاطالعات و ارتب فناوری گیری اندازههای مفهومی  فصل سوم: چارچور

اطالعات و ارتباطات که هدف آن  فناوریگیری  .در این فصل در زمینه مفاهیم بکار گرفته شده در اندازه31
 فناوریگیری آمارهای  باشد و همهنین دیگر مفاهیم مرتبط با زمینه چارچوب اندازه ارائه آمارهای رسمی می

گیری  چارچوب مفهومی برای اندازهشود. این فصل شامل یک  اطالعات و ارتباطات اطالعاتی ارائه می
 باشد. گیری اقتصاد الکترونیکی می ی تعاریف مرتبط با اندازه اقتصاد اطالعاتی و همهنین ارائه

 چارچور مفهومی سنجش ا تصاد اطالعاتی -1-3
سازی، پردازش،  آوری، ذخیره اطالعات و ارتباطات برای جمع فناوریی كسب و كارها از  .استفاده گسترده31
باشد. اطالعات مربوط به كسب و كارها و کسب و کار  انتقال اطالعات یک ویژگی بارز اقتصاد اطالعاتی می و

تواند تا  اطالعات و ارتباطات می فناوریدر برخی از کشورهای صنعتی حاکی از آن است که استفاده از 
 وری شود. حدودی موجب بهبود بهره

ق عرضه کاالها و خدمات تولید شده توسط این یباطات از طراطالعات و ارت فناوری( ی)تقاضا .مصرف32
اطالعات و ارتباطات قدرتمند باعث  فناوریشود. عالوه بر این، یک بخش  یت میبخش و تجارت حما
 (.OECD 2007 a; UNCTAD, 2007شود ) وری کار می افزایش رشد کلی بهره

توان اقتصاد اطالعاتی را تعریف نمود و مورد  .با استفاده از ساختار درونی زنجیره عرضه و تقاضا می33
های آمارگیری و دیگر  سنجش قرار داد) به شکل شماره دو مراجعه شود(. ابزارهای سنجش آماری )طرح

 های مفهومی را تحت پوشش قرار دهند. توانند این اجزا و دیگر مفهوم چارچوب فرآیندهای آماری( می
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 تیساختار درونی اقتصاد اطالعا: 2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطالعدات و ارتباطدات و  فناوریجداگانه عرضه و تقاضای  طوربهتوان های آماری می.از طریق عملیات34
. از منظدر عرضده، 103اطالعات و ارتباطات را مدورد بررسدی قدرار داد فناوریها و تجارت همهنین زیرساخت

تولیدد و خددمات  هدایفعالیتشدود یعندی رشدته مدی آوریاطالعات و ارتباطدات جمدع فناوریآمارهای بخش 
اطالعدات و ارتباطدات را عرضده  فنداوریهدای اطالعات و ارتباطات که کاالها، خدمات و زیرسداخت فناوری

جهدانی  سازمانتوان با استفاده از سیستم اطالعات و ارتباطات از نظر کاالرا می فناوریکند. ستانده بخش می
-های معادل ملدی طبقدهبندی( و حتی طبقهHS)سیستم هماهنگ توصیف و کُدگذاری کاال ( و WCOگمرک)

پدول  المللدیبیناطالعات و ارتباطات معموالٌ از طریق تراز پرداخدت صدندوق  فناوری. خدمات 107بندی نمود
های بین افدراد مقدیم و افدراد غیدر مقدیم را عمده تراکنش طوربهشوند که یک سیستم گسترده است و برآورد می

ی هدایدتشته فعالرکليه  المللدیبینارد ستاندابندی طبقهاطالعدات از طریدق  وریفندانماید. بخدش دریافت می

                                                           
هدا)بر اسدا  کتابهده شدود مانندد ندوآوری و تحقیدق وتوسدعه در شدرکتگیری برای سنجش موضوعات مرتبط با اقتصاد اطالعاتی انجام مدیهای آماردر برخی از کشورها طرح 103

 (OECD Canberraها، و منابع انسانی در علم و فناوری)کتابهه (، حق ببتOECD Frascatiو کتابهه  OECD/Eurostatراهنمای اسلو 
 مورد استفاده قرار گرفت. OECDبندی کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطات بازنگری شده توسط سازمان ملل متحد در طبقه بندی نهایی محصوالتطبقه 107

 :بخش تقاضا

 بنگاه های تجاری
 خانوارها

 بخش عمومی

 :موضوعات اصلی

تجهیز ات فناوری اطالعات و 

 ارتباطات 

 سرمایه گذاری

 فناوری های مورد استفاده

 دافظرفیت های فناوری، اه

 موانع موجود برای استفاده

 بخش عرضه:

 بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 

 صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 

تجارت عمده فروشی فناوری اطالعات و 

 ارتباطات 

 مخابرات

 خدمات مرتبط با کامپیوتر

 :موضوعات اصلی

 اندازه بخش، 

 عملکرد تجاری

 سرمایه گذاری

 اشتغال

 وسعهنوآوری، تحقیق و ت

فناوری  زیر ساخت

 اطالعات و ارتباطات 

فناوری  محصوالت

 اطالعات و ارتباطات 

 تاثیر

فناوری اطالعات و تاثیر اقتصادی 

 ارتباطات 

فناوری اطالعات و تاثیر اجتماعی 

 ارتباطات

 استفاده 

 مصرف)تقاضا(

 عرضه

 عرضه

http://vista.ir/content/24175/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-(HS)/
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. سنجش در بخش تقاضا شامل دسترسی و 108شودهای مشابه ملی تعریف میبندیو طبقه (ISICی )دقتصاا
باشدد )در ی دولتدی مدیهاسدازماناطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها، خانوارهدا و  فناوریاستفاده از 

های روش شناختی برای سنجش تقاضا در بخدش کسدب و کدار ظر داشته باشید که در این کتابهه تنها توصیهن
 شود(.ارائه می
اطالعات و ارتباطات به نیازهای متفاوتی از سیاستگذاران و دیگر کاربران  فناوریهای .شاخص35

 دهند:اطالعات پاسی می
  های مربوط به اطالعات و ارتباطات هستند، شاخص یفناوردر کشورهایی که در مراحل اولیه تكامل

های یک کشور، جامعه، اطالعات و ارتباطات )به عنوان مثال، مهیا بودن زیرساخت فناوریمهیا بودن 
اطالعات و ارتباطات( برای  فناوریمرتبط با  هایفعالیتاقتصاد و بخش کسب و کار برای انجام 

کند و یا از شدت آن یت در صورت فراگیر شدن تکنولوژی تغییر میسیاستگذاران مهم هستند، اما این اهم
 شود. کاسته می

  های اطالعات و ارتباطات هستند، به شاخص فناوریسیاستگذاران در کشورهایی که در مرحله توسعه
اطالعات و ارتباطات و  فناوریعنوان مثال استفاده از اطالعات و ارتباطات )به فناوریشدت نفوذ 

های اطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها و دیگر بخش فناوریمربوط به  هایفعالیتنجام گستره ا
 دهند.ی( اهمیت میسازمان

  های مربوط به باشند به شاخصاطالعات و ارتباطات می فناوریکشورهایی که در سطوح باالی توسعه
 دهند.رشد اقتصادی اهمیت میتجاری و  هایفعالیتاطالعات و ارتباطات بر  فناورینتایج و آبار 

اطالعات و ارتباطات باید مطابق با نیازهای کاربران  فناوریآماری  هایفعالیتها در .تعیین اولویت36
اطالعات و ارتباطات از مراحل شناسایی و  فناوریهای ملی کشورها در زمینه باشد. زمانی که سیاست

گیران به مراحل مختلف فعالیت آماری جلب خواهد شد یمرود، توجه تصمطراحی به سوی اجرا و ارزیابی می
  )به جدول شماره یک مراجعه شود(.

                                                           
108 OECD   به منظور مطابقت با ویرایش چهارمISIC  مورد بازنگری قرار داد. 2003، تعریف بخش فناوری اطالعات و ارتباطات را در سال 
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 آماری مرتبط هایفعالیتگذاری و : سیاست1جدول 
 موضوعات اصلی آماری آماری های فعالیتمرا ل  گذاریمرا ل سیاست

گذاران و بحث درباره مشورت با سیاست شناسایی و طرا ی
 ها آننیازهای 

آوری اطالعات خاب شاخصها جهت جمعانت
 ها آن

 آوری دادهفعالیت جمع

 منابع موجود آماری
 تعریف مفاهیم

 هاتعریف شاخصها و پرسش
آوری داده آماده سازی وسایل جمع

 )پرسشنامه(
 تولید آمارها اجرا

 پاالیش مداوم نیازهای آماری
های  مرتبط بودن و دقت آمارها و شاخص

  تولید شده
 ت بخشی، جغرافیایی و سایروجود مشکال

 دسترسی به اطالعات )بهنگام بودن، فراداده(
 های آماریارتباط با دیگر داده تحلیل داده ارزیابی

 های آماری در طول زمانپایداری سری
 المللی بینمقایسه 
اطالعات و  فناوریهای اقماری حساب

 ارتباطات

 
تغییرات نیازهای اطالعاتی باشند و  یها باید منعک  کنندههطور که در باال بدان اشاره شد، برنام.همان37

 فناوریسنجش  هایفعالیتهای مختلف جامعه و اقتصاد در عرصه فناوریرود که با نفوذ انتظار می
 اطالعات توسعه و بهبود یابد.

اقماری  ابآوری حستوان از طریق جمعاطالعات و ارتباطات بر اقتصاد را می فناوری.ارزیابی تابیر 38
اطالعات و ارتباطات انجام داد. این حساب یک ابزار حسابداری ملی است و یک چارچوب آماری  فناوری
اطالعات و ارتباطات  فناوریمرتبط با  هایفعالیتدهی و انتشار اطالعات درباره محصوالت و سازمانبرای 

های سیستم سا  تعاریف و مفاهیم و روشاطالعات و ارتباطات بر ا فناوریاقماری  کند. حسابرا ارائه می
محاسبه نقش  مکاناطالعات و ارتباطات ا فناوریاقماری  باشد. حساب( میSNAهای ملی )حساب
اطالعات و ارتباطات در موضوعات مهم حسابداری ملی مانند تشکیل سرمایه بابت ناخالص  فناوریمستقیم 

تعداد اندکی از کشورها تاکنون از این رویکرد استفاده  سازد.( را فراهم میGDPو تولید ناخالص داخلی )
اطالعات  فناوریاطالعات و ارتباطات آمارهای مربوط به تامین کاالهای  فناوریاقماری  . حساب102اندکرده

و ارتباطات ) تولید و واردات( و تقاضا و مصرف ) مصرف واسطه، استفاده نهایی، صادرات، تشکیل سرمایه 
اطالعات و  فناوریدر فعالیت آماری  یتواند به عنوان معیار مهمسازد و میکدیگر ادغام میو ...( را با ی

ها و محصوالت مورد استفاده در تمامی بندی در مورد رشته فعالیتی طبقهارتباطات در نظر گرفته شود. تهیه
ز برای تهیه حساب اقماری نیااطالعات و ارتباطات از جمله موارد پیش فناوریهای آمارگیری مرتبط با طرح

                                                           
های صورت گرفته درباره این رویکرد ارائه نموده است ین گزارش درباره پیشرفتاداره آمار استرالیا چند 102
((.ABS_ICT_Satellite_Account_Framework.pdf2003/12www.unescap.org/stat/ict/ict( بقیه کشورها مانند شیلی .)-www.itu.int/ITU

_Chile_Presentation_satelite_account_s.pdf27/material/03D/ict/conferences/panama.و آذربایجان نیز فعالیت هایی در این زمینه داشته اند ).  

http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/panama06/material/27_Chile_Presentation_satelite_account_s.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/panama06/material/27_Chile_Presentation_satelite_account_s.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/conferences/panama06/material/27_Chile_Presentation_satelite_account_s.pdf
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آوری آمارهای در جمع ییهاینماید که ممکن است كاستهایی کمک میاست. این کار به شناسایی حوزه
 اطالعات و ارتباطات وجود داشته باشد. فناوری

اطالعات و ارتباطات در اقتصادهای در حال توسعه  فناوریها، عرضه و مصرف .ممکن است زیرساخت39
کشورهای کمتر توسعه یافته در سطح پایینی قرار داشته باشند. ممکن است در این موارد خصو  در به

-های سنجش اولویتاطالعات و ارتباطات ناکافی باشد، لذا نیاز است برنامه فناوریاطالعات مربوط به 

ط به کشورها آوری آمارهای مرتبی جمعی راهنمایی در زمینهبندی شوند. اگرچه این کتابهه از طریق ارائه
باره اطالعات و ارتباطات، باید در فناوری المللیبینهای اصلی مورد توافق کند، اما فهرست شاخصکمک می

 ها اطالعات کافی در اختیار کشورها قرار دهد.تیانتخاب اولو

 مفاهیم تجارت الکترونیکی-2-3
 تجارت الکترونیکی

اطالعات و ارتباطات جهت تسهیل فرآیندهای  ناوریف.تجارت الکترونیک عبارت است از استفاده از 41
اطالعات و ارتباطات اقدام به برقراری  فناوریتوانند با استفاده از کسب و کار. كسب و كارها مختلف می

ی دولتی، عرضه کنندگان کاال و مشتریان بنمایند و یا هاسازمانارتباط) مثالً از طریق پست الکترونیک( با 
 فناوری( نمایند)تجارت الکترونیک(. الینآنفروش کاالها و خدمات به صورت بر خط)اقدام به خرید و 

یزه نمودن فرآیندهای تجاری، مدیریت منابع، و اجرای مکانتواند برای اطالعات و ارتباطات همهنین می
های آمارگیری های تجاری )در بازاریابی، منابع انسانی، مالی و ...( مورد استفاده قرار گیرد. در طرحسیاست

شوند را مورد بررسی ای از فرآیندهای تجاری و موانعی که مانع از بکارگیری از فرآیندهدا میتوان گسترهمی
 قرار داد. ) به مثال شماره دو مراجعه شود(.
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 گیری فرآیندهای تجارت الکترونیک در کشور سنگال: اندازه2مثال 
های تجاری صنعتی بزر  و متوسط انجام شد. در حالی بنگاه در کشور سنگال، طرح آمارگیری 2001در سال 

درصد( اما تنها ریی  بنگاه تجاری به اینترنت دسترسی  22که تمامی كسب و كارها به اینترنت متصل بودند)
ترین استفاده از اینترنت مربوط به پست داشت و علت آن درصد باالی هزینه نسبت به سود آن بود. متداول

کنندگان، مبادالت تجاری داخلی و تعامل با مشتریان بود. علت ذکر برای برقرای ارتباط با تامینالکترونیک، 
شده برای سطح پایین استفاده از اینترنت برای دیگر فرآیندهای تجاری همانند مدیریت ارتباط با مشتریان، 

های دیگر تجاری ه طرفمدیرت بانکی و مالی و یا تعامل با موسسات دولتی جهت امور اداری این بود ک
کردند و در ها از اینترنت استفاده نمیها و بیمههای دولتی، بانکهمانند مشتریان، تامین کنندگان، شرکت

توان ذکر کرد این هنوز ممکن نبود. علت دیگری که برای این امر می ها آنایجاد تعامل برخط با  مکاننتیجه ا
های های تجاری همانند اطالعات تجاری، مستندات حقوقی و فرمبنگاهبود که محتوای داخلی مورد نیاز برای 

های تجاری به این نتیجه رسیدند که دولت اداری به صورت برخط وجود ندارد. در همان زمان مالکین بنگاه
 های زمان و حمل و نقل گردد.تواند باعث کاهش هزینهبرخط می

 UNCTAD 2003منبع: 
 

از تجارت الکترونیک که بتوان آن را برای اهداف آماری مورد استفاده قرار داد، .برای یک تعریف جامع 41
شوند تجارت الکترونیک توضیح داده می فرآیندهایشوند و طبق چندین عملکرد تجاری گسترده شناسایی می
ک یک گروه کارشناسی سنجش فرآیندهای تجارت الکترونی 2003)به جدول شماره دو مراجعه شود(. در سال 

توسعه اقتصادی و اجتماعی برای فرآیند تجارت الکترونیک این تعریف را ارائه کردند: " فرآیندهای  سازماناز 
های واسط کامپیوتری". به ی تجاری ) به صورت داخلی و یا بین كسب و كارها( با استفاده از شبکهیزهمکان

ک باید باعث بهم پیوستگی وهایف شود و از عالوه، این گروه پیشنهاد کردند که فرآیندهای تجارت الکترونی
 یک کاربرد منفرد فراتر رود.

 : انواع فرآیندهای تجارت الکترونیک2جدول 
 توصیف فرآیند تجارت الکترونیک
و اجرا، بازاریابی پایگاه داده،  ریزی برنامه(، مدیر ركادرت بازاریابی، CRMمدیریت ارتباط با مشتری ) کاب مشتری و  فظ آن

یابی مستقیم و بازاریابی از راه دور، بروشورهای الکتریکی، تحلیل فعالیت وب و تبلیغات در محیط بازار
 وب، مراکز پاسخگویی، تعمیر و نگهداری، پاسخگویی به شکایات مشتریان

نیک خرید و فروش کاالها) شامل برآورد، مذاکره، سفارش و تنظیم قرارداد(، تبادل اطالعات الکترو تجارت الکترونیک
(EDIتجارت متحرک، یکپارچه ،)کنندگان، سیستم سازی سیستم ببت سفارش با سیستم مشتریان/تامین

، استفاده back-endهای یکپارچه صدور فاکتور و پرداخت توسط مشتریان، یکپارچگی کامل با سیستم
 کنندگانهای ایمن، پرداخت اتوماتیک تامیناز اکسترانت، تراکنش

کنترل سفارش، کنترل محصول، رهگیری سفارش، پردازش داده که مرتبط با ببت سفارش و رهگیری آن  ری آنثبت سفارش و رهگی
 باشد، اتوماسیون نیروی فروشمی

(، کنترل تولید و صورت کاالها) شامل موادخام، قطعات، کاالهای ساخته SCMمدیریت زنجیره تامین )  مل و نقل 
یزه، مکاننبار، مدیریت کاالهای مشتری، حمل و نقل، انبار کاالی شده(، کنترل پخش، مدیریت کاالهای ا

 نظم و مدیریت حمل و نقل، توزیع کاالها، رهگیری، فراهم نمودن خدمات
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مدیریت مالی، بودجه و 
 ها  اار

های صدور و ارزیابی مالی، سیستم ریزی برنامه(، مدیریت، ERPهای تجاری )مدیریت منابع بنگاه
 یافزار نرمهای ، سیستمفاکتور و پرداخت

یزه نمودن وهایف اداری مانند گزارش دهی، مکانجذب نیروی داخلی و خارجی، درخواست شغل برخط،  مدیریت منابع اناانی  
 ها، جبران هزینه سفر، رهگیری ساعات کار و تولید، آموزش و دورکاریپرداخت حقوق و مقرری

 های قابل دانلود، (، دستورالعملFAQیت، سیواالت متداول )پشتیبانی از وب سا پشتیبانی و  دمات محصول
 های برخط، خدمات پ  از فروش درخواست

(، ساخت به CADتحقیق، توسعه و طراحی محصوالت، خدمات فرآیندها، طراحی با کمک کامپیوتر ) تحقیق و توسعه
 (، و طراحی مشترکCAMکمک کامپیوتر)

عات و دانش به صورت اتوماتیک در بین كسب و كارها، سیستم مدیریت و انتشار اطال اوری جمع مدیریت دانش
 محتوا، آموزش الکترونیکی

 
.یک رویکرد عملی برای سنجش تجارت الکترونیک در آماده سازی پرسشنامه طرح آمارگیری، انتخاب 42

و یا خیر در طرح  های ساده با جواب بلهپرسش هاآنباشد که برای هر کدام از فرآیندهای مورد دلخواه می
توسعه اقتصادی و اجتماعی و  سازمانهای الگوی طراحی شده توسط آمارگیری قابل در  باشد. پرسشنامه
های اطالعاتی و مخابرات توسط كسب و كارها مختلف شامل فناوریاداره آمار اروپا درباره استفاده از 

دهند. اقتصادهای در حت پوشش قرار میهایی است که برخی از فرآیندهای تجارت الکترونیک را تپرسش
اند اطالعات و ارتباطات از كسب و كارها مختلف نموده فناوریهای آوری دادهای که اقدام به جمعحال توسعه

 اند ) به مثال شماره سه مراجعه نمایید(.از این رویکرد استفاده کرده
 

 ر تایلنداطالعات و ارتباطات د فناوری: طرح آمارگیری تجاری 3مثال 
اقدام به برگزاری  2003از سال  باشد میاطالعات و ارتباطات این کشور  فناوریاداره ملی آمار تایلند که تحت نظارت وزارت 

های های قبل این اداره پرسشاطالعات و ارتباطات نموده است. در سال فناوریهای آمارگیری سالیانه درباره استفاده از طرح
 لحا  كرد. 2003عات و ارتباطات را در طرح آمارگیری صنعتی سال اطال فناوریمربوط به 
های مختلفی از تجارت الکترونیک را مورد اطالعات و ارتباطات جنبه فناوریهای آمارگیری درباره استفاده از های طرحپرسشنامه

و دالیل انجام خرید و فروش اینترنتی.  دهند مانند هدف اصلی استفاده از اینترنت، استفاده از وب سایت شرکت،بررسی قرار می
های بله و یا خیر( شامل استفاده از اینترنت برای تحقیقات اطالعاتی شدند)به عنوان پاسیها ببت میهایی که در این پرسشنامهگزینه

کی و مالی بود. و نظارت بر بازار، پست الکترونیکی و ارتباطات دیگر، تبلیغات، خرید و فروش کاالها و خدمات، خدمات بان
شمرد همانند بازاریابی برای محصوالت، درخواست و پرسشنامه در خصو  استفاده از وب سایت چندین پاسی احتمالی را مجاز می

ارتباط، دریافت سفارشات خرید، فراهم نمودن خدمات پ  از فروش، پرداخت برخط و ایجاد شبکه اطالعاتی. در خصو   مکانا
-های مختلف به فهرست ممکن دالیل احتمالی را فراهم میی ضریب اهمیتارئه مکاناینترنتی پرسشنامه اهای علت انجام تراکنش

 نمود.ها تسهیل میپاسخگویی را برای شرکت مکانگردد که اهایی تنظیم میکند. پرسشنامه بر طبق ماژول
توان با توسط اداره ملی آمار تایلند گردید را می که 2005و  2003های اطالعات و ارتباطات در سال فناوریهای آمارگیری طرح

ها انجام شد را رقمی برای شرکت 11( با استفاده از کد ببتی 2003و  2003های مختلف ) طرح آمارگیری صنعتی که برای سال
رکت با عملکرد توان در سطح شآوری شده در این طرح صنعتی را میاطالعات و ارتباطات جمع فناوریمرتبط دانست. متغیرهای 
اطالعات  فناوریعنوان مثال اشتغال( مرتبط دانست. به منظور تحلیل رابطه بین بکارگیری و استفاده از تجاری و دیگر متغیرها )به

( را برآورد و آزمایش Cobb-Douglasخصو  عملکردهای تولید های اقتصادی)بهتوان مدلو ارتباطات و نتایج اقتصادی می
 فناوریکند، عبارت است از تحلیل مشترک متغیرهای اقتصادی و سنجش ابر تاخیری را مهیا نمی مکانی که انمود. عامل دیگر

 اطالعات و ارتباطات که تنها در یک طرح آمارگیری)طرح آمارگیری صنعتی( وجود دارند.
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درصد متوسط فروش باالتر از 21ی های استفاده کننده از کامپیوتر، اینترنت و وب سایت دارانتایج حاکی از آن بود که شرکت
-کنند. این نتایج پ  از کنترل یک سری از ویژگیاطالعات و مخابرات استفاده نمی فناوریات مکانهایی هستند که از این اشرکت

یوتر با ای تقاضا و عرضه بدست آمد. در میان این سه متغیر، استفاده از کامپهای صنعتی و منطقههای ویژه اقتصادی همانند ویژگی
دهند. این نتایج همهنین حاکی از این درصد، تابیر خود را نشان می 3درصد و حضور وب  با  3درصد، دسترسی به اینترنت با  13

درصد افزایش فروش به ازای هر نفر کارمند در  3.5درصد افزایش در تعداد کارکنان استفاده کننده از کامپیوتر با  10است که 
اطالعات  فناوریها نیز وجود داشت: ارتباط بین استفاده از باشد. اختالف در بین اندازه شرکتند مرتبط میهای صنعتی تایلشرکت

 ای نیز پدید آمد.باشد. در این زمینه الگوهای منطقهتر میهای بزر  مشخصوری نیروی کار در شرکتو مخابرات و بهره
-تواند به عنوان الگوی خوبی  برای کشورهایی در نظر گرفته شود که مایل به جمعمیرویکرد مورد استفاده توسط اداره ملی آمار تایلند 

 فناوریباشند. در مرحله نخست گروهی از شاخصها با اضافه نمودن ماژول اطالعات و ارتباطات می فناوریهای  آوری شاخص
طالعات موجود با اجرا نمودن یک طرح آمارگیری شود. در مرحله دوم ااطالعات و ارتباطات در یک طرح آمارگیری موجود ایجاد می

 یابد.اطالعات و ارتباطات افزایش می فناوریدرباره استفاده از 
توسعه اقتصادی و اجتماعی  سازماناداره ملی آمار تایلند و  2005و  2003اطالعات و ارتباطات  فناوریمنبع: طرح آمارگیری 

(2008) 
(web.nso.go.th) 

باشد تجزیه وتحلیل ابر تجارت های تجاری میهای کلی و ریزدادهی که شامل شاخص.مستندات آمار43
ریزی کند. اقتصادهای در حال توسعه به هنگام برنامهالکترونیک بر عملکرد تجاری و رشد را پشتیبانی می

خود به  آوری داده، باید نیازهای آتیبرای تحقیق درباره تجارت الکترونیک وتعیین روش خاصی برای جمع
های تجارت الکترونیک از خصو  نیاز به ایجاد ارتباط بین دادهتجزیه وتحلیل داده را در نظر داشته باشند. به

های اطالعات و مخابرات با دیگر اطالعات عملکرد تجاری)همانند اطالعات طرح فناوریهای جداگانه طرح
 ه شوند.آمارگیری تجارت عمومی و سوابق مالیات( باید در نظر گرفت

های .اقتصادهای در حال توسعه باید احتمال لحا  نمودن ماژولی از تجارت الکترونیک را درطرح44
اطالعات و  فناوریآمارگیری تجاری فعلی خود در نظر داشته باشند که از این طریق بتوانند ارتباطی بین 

ندهای تجارت الکترونیک را بر عملکرد ارتباطات با متغیرهای اقتصادی برقرار نمایند و از این طریق ابر فرآی
 گیرند. ها در فصل پنج مورد بحث و بررسی قرار میتجاری مورد بررسی قرار دهند. این گزینه

 كیكاب و كار الكترون
های الکترونیکی )و یا تجارت الکترونیک( موضوع اصلی سنجش آماری تجارت الکترونیکی .تراکنش45

گیری های تجارت الکترونیک باعث شکلبه سنجش حجم و ویژگی هستند. عالقه زیاد سیاستمداران
توسعه اجتماعی و اقتصادی برای  سازمانی کارشناسی)همانند گروه کاری هاگروهنظری در  هایفعالیت
شده  هاسازمانمشابه توسط مراکز آمار و دیگر  هایفعالیت(( و WPIISهای جامعه اطالعاتی )شاخص
 است. 

های آماری مورد استفاده قرار گرفت، خیلی سریع عملی تجارت الکترونیک که در پرسشنامه .نیاز به تعریف46
توسعه اقتصادی و اجتماعی در سال  سازمانی کارشناسی تشخیص داده شد. کشورهای عضو هاگروهتوسط 
 بر اسا  یک تعریف محدود و یک تعریف گسترده از زیرساختار ارتباطات، دو تعریف از تراکنش 2000

مالی را ارائه نمودند. بر طبق این تعاریف تراکنش مالی عبارت است از روشی که سفارش ببت و یا دریافت 
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-کند که آیا تراکنش یک تراکنش الکترونیکی مالی میباشد و تعیین میشود، پرداخت و یا راهِ تحویل نمیمی

های صورت گرفته در ته از تراکنشهای تجارت الکترونیک به آن دسباشد یا خیر. تعریف محدودتر تراکنش
کند )به كادر های واسط کامپیوتری اشاره میمحیط اینترنت اشاره دارد اما درتعریف گسترده تر به تمامی شبکه

 شماره چهار مراجعه شود(.
 های تجارت الکترونیک و اصول تفایرتوسعه ا تصادی و فرهنگی درباره تراکنش سازمان: تعاریف 4كادر 

های تجارت الکترونیک و راهنمای تعریف آنان دو تعریف را تهیه توسعه اقتصادی و فرهنگی برای تراکنش سازمان
 نموده است: 

های تجارت الکترونیک: تراکنش الکترونیک عبارت است از خرید کاال و یا تعریف گسترده و جامع تراکنش
ی خصوصی و دولتی که از ها سازمانولتی و دیگر های دخدمات بین كسب و كارها گوناگون، خانوارها، افراد، بخش

گیرد اما پرداخت ها صورت میشود. سفارش کاال و خدمات از طریق این شبکههای کامپیوتری انجام میطریق شبکه
 تواند به صورت بر خط و یا غیر بر خط انجام شود.و تحویل نهایی کاال و خدمات می

کند که تعریف ایجاد یک راهنما برای تعریف فوق به این نکته اشاره میتوسعه اقتصادی و فرهنگی برای  سازمان
یزه مانند مکانهای گسترده و جامع شامل سفارشات دریافتی و انجام شده بر خط مورد استفاده در تراکنش

 باشد.رفعال مییهای اینترنتی غ( و یا سیستمEDIاینترنتی، تبادل الکترونیک داده ) افزارهای نرم
های تجارت الکترونیک: تراکنش الکترونیک عبارت است از خرید کاال و یا خدمات بین محدود تراکنش تعریف

ی خصوصی و دولتی که از طریق ها سازمانهای دولتی و دیگر كسب و كارها گوناگون، خانوارها، افراد، بخش
اما پرداخت و تحویل نهایی کاال و گیرد، شود. سفارش کاال و خدمات از طریق اینترنت صورت میاینترنت انجام می

 تواند به صورت بر خط و یا غیر بر خط انجام شود.خدمات می
کند که تعریف برای تعریف فوق، به این نکته اشاره می ییتوسعه اقتصادی و فرهنگی به عنوان راهنما سازمان

یزه است مکانهای استفاده در تراکنش افزار اینترنتی موردمحدود شامل سفارشات دریافتی و انجام شده از طریق نرم
شوند از جمله تبادل افزارهایی که در محیط اینترنت اجرا میمانند صفحات خانگی، اکسترانت و دیگر نرم

افزار اینترنتی بدون در نظر گرفتن موضوع چگونگی ( از طریق اینترنت و یا هرگونه نرمEDIالکترونیک داده )
همراه و یا دستگاه تلویزیون و یا غیره(. افزار)به عنوان مثال از طریق تلفنن نرمدسترسی به اینترنت از طریق آ

دراین تعریف  یسنت یكیسفارشات انجام شده و یا دریافتی از طریق تلفن، دستگاه فاک  و یا پست الكترون
 شوند.گنجانده نمی

 الف 2007الف و  2005توسعه اقتصادی و فرهنگی  سازمانمنبع: به صورت اندکی تعدیل شده از 

ای هستند. در ارتباط با زیرساختارهای ارتباطی های الکترونیک دربردارنده مشکالتی ویژه.سنجش تراکنش47
های ارتباطی( )به خصو  عملکرد داخلی شبکه فناوریشوند، همگرایی ها انجام میتراکنش هاآنکه از طریق 

ها مشکل ساخته الکترونیک انجام شده توسط سایر شبکهتشخیص تجارت الکترونیک اینترنتی را از تجارت 
 آوری داده عبارتند از:است. مشکالت احتمالی در زمینه جمع



939 
 

  حجم اندک فعالیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد با خطاهای استاندارد باال و کیفیت پایین اطالعات
 شده اوریجمع

 سوابق و اغلب به علت عدم درک صحیح از  های گزارش شده که نتیجه کمبود ببتکیفیت پایین داده
 .110مفاهیم آماری تجارت الکترونیک است

کند که در کشورها، توصیه می فناوریها و شرایط مختلف توسعه .گروه مشارکت با در نظر گرفتن موقعیت48
جمله از  رد، ازیا قرار بگیافت یآوری داده تنها در صورتی انجام شود که سفارشات در محیط اینترنت درجمع

 توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد آخر حذف شده است(. سازمانف یطریق پست الکترونیکی )طبق تعر
خریدار و فروشنده  مکان.برخی از کشورها با استفاده از خالهای متناسب مانند ماهیت محصوالت و یا 49

بودن این خالها مورد سیوال بوده اند. قابل اعتماد هدددای تجارت الکترونیک نمودهآوری دادهاقدام به جمع
كه از آن نیا ایهای برخط خود را ببت نکرده باشد و است )به عنوان مثال یک تاجر ممکن است مقصد فروش

های آوری دادهنداشته باشد( و بنابراین این چنین خالیی برای کشورهایی که در حال اقدام برای جمع یاطالع
  گردد. عات و ارتباطات توسط كسب و كارها هستند، توصیه نمیاطال فناوریمربوط به استفاده از 

                                                           
110 دیگر مشکالت موجود در سنجش تجارت الکترونیک در   OECD 2005 و   2007 الف توضیح داده شده اند.   
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اطالعات و ارتباطات مورد استفاده  فناوریشا ص  یفصل چهارم: استانداردها
 فناوریاطالعات و ارتباطات و تجارت کاالهای  فناوریكاب و كارها، بخش 
 اطالعات و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات را تحت  فناوریاصلی  یهاشاخصترین استانداردهای آماری، که  .در این فصل مهم51
اطالعات و  فناوریهای اصلی عبارتند از: استفاده از شوند. این شاخصدهند، توضیح داده میپوشش قرار می

اطالعات و ارتباطات. در  فناوریاطالعات، وتجارت کاالهای  فناوریارتباطات توسط كسب و كارها، بخش 
های محاسبه و اطالعات و ارتباطات و مرتبط با فراداده مانند روش فناوریی های اصلاین فصل شاخص
توان در شود. اطالعات مرتبط را میمی ز ارائه یها که توسط گروه مشارکت تهیه شده است، نتعریف شاخص

ات اطالعات و ارتباط فناوریهای آمارگیری استفاده از های الگو برای طرحها و پرسشنامهفصل شش)پرسش
اطالعات و ارتباطات شامل  فناوریهای آمارگیری  توسط كسب و كارها( و فصل هفت )طراحی طرح

 ها( جستجو كرد.گیری و پردازش دادهها، پوشش، واحدها، نمونهپرسش
اطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها،  فناوری.در این فصل با توجه به میزان دسترسی و استفاده از 51

شوند. این موارد عبارتند از خالصه توضیح داده می طوربههای سنجش ها و دیگر حوزه شاخصفهرست نهایی 
 فناوریاطالعات و ارتباطات، سنجش امنیت  فناوریدر حوزه  گذاریسرمایهاستفاده از تلفن همراه، 

موضوعات اطالعات، و همهنین موضوعات پیشرفته مرتبط با تجارت الکترونیک. شاید به نظر برسد که این 
اطالعات و ارتباطات در بخش تجارت  فناوریمورد عالقه کشورهایی باشد که دارای ضریب نفوذ باالی 

های آمارگیری های طرحاطالعات و ارتباطات در ماژول فناوریباشند، اما لحا  نمودن سیواالت مرتبط با 
نج مراجعه شود( تنها در کشورهایی های منفرد، به فصل پاطالعات و ارتباطات )به جای طرح فناوریدرباره 

اطالعات و ارتباطات هستند، در نظر گرفته نخواهد  فناوریهای آمارگیری که دارای تجارب اندکی در طرح
توان برای تحقیق در توسعه اقتصادی و اجتماعی را می سازمانهای اداره آمار اروپا و شد. الگوی پرسشنامه

 مورد این موضوعات تعدیل کرد.

 اطالعات و ارتباطات فناوریسنجش تقاضا )مصرف(  -1-4
 اطالعات و ارتباطات توسا کاب و کارهای مختلف فناوریهای اصلی استفاده از شا ص

اطالعات  فناوریشاخص استفاده از  12اطالعات و ارتباطات شامل  فناوریهای .فهرست نهایی شاخص52
( B12و  B2ها )شاخص اصلی از این شاخص و ارتباطات توسط کسب و کارهای مختلف است. دو شاخص

مشتق شده است. برای هر شاخص، تعریفی در جدول شماره سه مانند مرجعی برای روش  B3ازشاخص 
کند که به وسیله های الگویی را برای در  در پرسشنامه ارائه میگردد. فصل شش پرسشمحاسبه ارائه می

آید. پرسشنامه موجود در پیوست شماره دو یک بدست میهددددا اطالعات الزم جهت محاسبه شاخص هاآن
 دهد.های الگو را نشان میترتیب منطقی از این پرسش
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گردند که در آن صورت اطالعات و ارتباطات به صورت کسر حاصله ارائه می فناوریهای اصلی .شاخص53
ده از کسر به جای اعداد کسر شامل ویژگی مورد سنجش و مخر  کسر به جمعیت مرجع اشاره دارد. استفا

ها، کشورها و هر یک از متغیرهای ها، اندازه بازهمقایسه نتایج حاصله را بین رشته فعالیت مکانمطلق، ا
های برآورد کسرهای یک نمونه )و دیگر خطاهای آماری وابسته( سازد. روشپذیر میمکانا بندیطبقهموجود 

 گیرند.هنما مورد بحث و بررسی قرار میدر فصل هفت و پیوست شماره پنج این کتاب را
اطالعات و ارتباطات عبارت است از جمعیتی  فناوریهای اصلی استفاده از .مخر  کسر محاسبه شاخص54

کند )به عنوان مثال تعداد نهایی کسب و کارها و یا تعداد نهایی کارکنان(. جمعیت که شاخص بدان اشاره می
رح آمارگیری تعیین نمود. بهتر آن است که کشورها با توجه به کل بخش توان بر حسب حوزه و پوشش طرا می

آوری اطالعات های اصلی( به جمعهای انجام شده برای شاخصتجارت خود )و یا حداقل در حوزه توصیه
هرحال ممکن است که کشورها تصمیم بگیرند مطابق با ساختار صنعتی خود، نیازهای اقدام کنند. به

ا منابع موجود تنها بخشی از بخش تجاری خود )به عنوان مثال بخش صنعت(را مورد تحقیق سیاستگذاری و ی
قرار دهند. در بسیاری از موارد توصیف حوزه و پوشش طرح آمارگیری یک عامل مهم در فراداده است)به 

 فصل هفت مراجعه شود(.
 اطالعات توسط کسب و کارها فناوریهای اصلی استفاده از : شاخص3جدول 

تعریف و روش  شا ص اصلی
 اوری جمع

 مفاهیم

B1 
 

تعداد کسب و کارهایی که از کامپیوتر 
 کننداستفاده می

این شاخص از طریق 
تقسیم نمودن تعداد 

کسب و کارهای دامنه 
ماه  12تحقیق که در 

دوره زمانی مرجع از 
اند کامپیوتر استفاده کرده
بر تعداد کل کسب و 
کارهای دامنه تحقیق 

 شود.به میمحددداس

باشد. کامپیوتر منظور از کامپیوتر، کامپیوتر رومیزی و یا لپ تاپ می
دارای برخی از تجهیزات دارای قدرت حسابگری همانند تلفن همراه، 

 باشد.دستیار دیجیتالی شخصی و یددا تلویزیون نمی

B2  منظم از  طور بهتعداد افراد شاغلی که
 کنندکامپیوتر استفاده می

از طریق  این شاخص
تقسیم نمودن تعداد افراد 

معمول  طور بهشاغلی که 
-از کامپیوتر استفدداده می

کنند ) در تمامی کسب و 
کارهای دامنه تحقیق( بر 
تعداد کل افراد شاغل ) 

در تمامی کسب و 
کارهای دامنه تحقیق( 

 شود.محددداسبه می

کار کار کند که بددرای کسب و افراد شاغل به تمامی افرادی اشاره می
کنند و منظور تنها کسب . کار خداصی نیست. شاغلین شامل می

شاغلین کوتاه مدت و موقتی، کارکنان فامیلی و خود اشتغال دارای 
دستمزد و یا بدون دستمزد است. این تعریف طبق استانداردهای 

 باشد. کار می المللی بین سازمانملل متحد و  سازمانبخش آمار 

B3 رهایی که از اینترنت تعداد کسب و کا
 کننداستفاده می

این شاخص از طریق 
تقسیم تعداد کسب و 

باشد. از طریق این شبکه  اینترنت شبکه کامپیوتری جهددانی می
خدمات ارتباطی مانند شبکه گسترده دسترسی به تعدادی از  مکانا
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کارهای دامنه تحقیق که 
 از اینترنت استفاده 

کنند بر تعداد کل می
کسب و کار دامنه تحقیق 

 محاسبه 
 شود. می

ایی های دادهها و فایلجهانی، پست الکترونیک، اخبار، سرگرمی
وجود دارد، صرفنظر از قطعه مورد استفاده است )فقط استفاده از 

های تلفن طریق کامپیوتر مدنظر نیست، ممکن است از طریق گوشی
باشد(.  های بازی، تلویزیون دیجیتال و غیره همهمراه، ماشین
 تواند از طریق یک شبکه بابت یا متحرک باشد.دسترسی می

B3 طور بهای که تعداد افراد استخدام شده 
 کنندمنظم از اینترنت استفاده می

این شاخص از طریق 
تقسیم نمودن تعداد افراد 

ای که استخدام شده
منظم از اینترنت  طور به

کنند ) در استفاده می
کسب و کارهای دامنه 

حقیق( بر تعداد کل ت
افراد استخدام شده در 
کسب و کارهای دامنه 

 آید.تحقیق بدست می

 های قبل توضیح داده شدافراد استخدام شده: در قسمت
 های قبل توضیح داده شدکامپیوتر: در قسمت
 های قبل توضیح داده شداینترنت: در قسمت

B5  تعداد کسب و کارهایی که دارای وب
 سایت هستند

شاخص از تقسیم این 
نمودن تمامی کسب و 
کارهای دامنه تحقیق 
دارای وب سایت بر 
تعداد کل کسب و 

کارهای دامنه تحقیق 
 آید. بدست می

داشتن وب سایت شامل داشتن صفحه خانگی و یا حضور بر وب 
باشد )شامل یک کسب و کار مرتبط(. حضور سایت شرکت دیگر می

ب دیگری که هیچ گونه کنترلی از و یا هر صفحه و الین آندر راهنمای 
 طرف کسب و کار بر محتوی آن نیست را شامل

 شود.نمی 

B3  تعداد کسب و کارهایی که دارای
 اینترانت هستند

این شاخص از طریق 
تقسیم نمودن تعداد 

کسب و کارهای دامنه 
تحقیق دارای اینترانت 
بر تعداد کل کسب و 
کارهای دامنه تحقیق 

 آید. بدست می

-های اینترنتی میترانت شبکه ارتباط داخلی با استفاده از پروتکلاین

ارتباطات داخلی و ارتباط با افراد مجاز را نیز ممکن  مکانباشد که ا
-سازد. برای کنترل دسترسی افراد یک دیواره آتش نیز نصب میمی

 شود.

B7  تعداد کسب و کارهایی که از طریق
 کننداینترنت سفارش دریافت می

انجام مقایسات  برای
این شاخص  المللی بین
ای از طریق ساده طور به

تقسیم نمودن تعداد 
ی کسب و کارهای دامنه
تحقیق که از طریق 

اینترنت سفارش دریافت 
کنند بر تعداد کل می

کسب و کارهای دامنه 

سفارشات دریافتی شامل سفارشات دریافت شده از طریق اینترنت 
به صورت بر خط مد نظر نیست. این  ها آنباشد و پرداخت هزینه می

سفارشات شامل سفارشات دریافتی از طریق وب سایت، بازارهای 
طریق اینترنت، پست الکترونیکی از  EDIویژه اینترنتی، اکسترانت، 

و موبایل با قابلیت اتصال به اینترنت است. این سفارشات همهنین 
و همهنین  ها سازمانشامل سفارشات دریافتی از طرف دیگر 

برای کسب و کارهای  ها سازمانسفارشات دریافتی از طرف دیگر 
سفارشات دریافتی شامل سفارشاتی که کنسل شده یا  باشد.دیگر می

 تکمیل نشده نیست.
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آید. به تحقیق بدست می
ای دیگر این شاخص گونه

با عنوان تعداد کسب و 
 کارهای درون دامنه

تحقیق که از اینترنت 
 استفاده 

 شود. کنند ارائه میمی
B8  تعداد کسب و کارهایی که سفارشات

 دهندخود را اینترنتی انجام می
برای انجام مقایسات 

این شاخص  المللی بین
ای از تقسیم ساده طور به

نمودن تعداد كسب و 
كارها درون دامنه تحقیق 

که سفارشات خود را 
دهند اینترنتی انجام می

بر تعداد کل كسب و 
دامنه تحقیق كارها درون 
آید. به گونه ای بدست می

دیگر این شاخص با 
عنوان تعداد كسب و 

كارها درون دامنه تحقیق 
که از اینترنت استفاده 

 .شود میکنند ارائه می

باشد  این سفارشات شامل سفارشات انجام شده از طریق اینترنت می
. این باشد میبه صورت بر خط مد نظر ن ها آنو پرداخت هزینه 

رشات شامل سفارشات انجام شده از طریق وب سایت، سفا
از طریق اینترنت، پست  EDIبازارهای ویژه اینترنتی، اکسترانت، 

 الکترونیکی و موبایل با قابلیت اینترنت.  
 گیرند. سفارشات لغو شده و یا انجام شده در این گروه قرار نمی

B2  تعداد کسب و کارهایی دارای اینترنت
صال به اینترنت ) بر حسب نوع ات

باندکوتاه، باند پهن بابت و باند پهن 
 موبایل(

 پاسی: بندی طبقه
 

این شاخص باید به 
عنوان تعداد کسب و 
کارهای درون دامنه 

تحقیق و دارای اینترنت 
که هر یک از خدمات 

دسترسی را مورد استفاده 
مانند تعداد  دهند میقرار 

کسب و کارهای دارای 
ت اینترنت که به خدما

 باند پهن دسترسی دارند. 

رود که کشورها اطالعات خود را در سطوح بهتری نسبت به انتظار می
های مورد استفاده بندی طبقهنمایند.  اوری جمعباند کوتاه و باند پهن 

آمار تعداد باندهای کوتاه، باندهای پهن  اوری جمع مکانکشورها باید ا
 تعریف ذیل فراهم کند:  و همهنین باند پهن بابت و موبایل را طبق

تواند از خدمات با توجه به این موضوع که یک کسب و کار می
ی نیز ممکن ها آنهای چندگبیشتری استفاده نماید، بنابراین پاسی

 خواهند بود.

با یک خط تلفن  Dial-upهای آنالو  )مودم باند کوتاه شامل مودم  باندکوتاه،
در  DSLخدمات بهم پیوسته(، ) شبکه دیجیتال  ISDNاستاندارد(، 
کیلوبایت بر بانیه، دسترسی به شبکه موبایل  253تر از سرعت پایین

کیلوبایت بر بانیه است. در نظر داشته  253با سرعت دانلود کمتر از 
 *CDMA 1باشید که دسترسی به خدمات باند کوتاه موبایل شامل  

(release 0), GPRS, WAP, i-mod .است 
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 DSL ِ(DigitalSubscriberباند پهن بابت شامل فناورهایی مانند   بتباند پهن با
Lineهای کیلو بایت بر بانیه، مودم 253های کمتر از  ( در سرعت

، ماهواره، بیسیم powerlineکابلی، خطوط پرسرعت، فیبر به خانه، 
 .باشد می Wimaxبابت، شبکه محلی بیسیم و 

  Wideband CDMAباند پهن موبایل شامل  خدمات دسترسی به  باند پهن موبایل
(W-CDMA است، که با عنوان سیستم ارتباطات جهانی موبایل )
(UMTSدر اروپا شناخته می )های شود، دسترسی به  بسته لینک

(، دسترسی به بسته آپلود با سرعت باال HSDPAدانلود پر سرعت )
(HSUPA،)CDMA2000 1*EV-DO   و CDMA2000 

1*EV-DVای )موبایل، لپ تواند از طریق هر وسیلهسی می. دستر
 و ..( انجام شود. PDAتاپ، دستیار دیجیتال شخصی 

B10  تعداد کسب و کارهایی که دارای شبکه
 باشند( میLANمحلی )

این شاخص از طریق 
تقسیم نمودن تعداد 

کسب و کارهای دامنه 
تحقیق که دارای شبکه 

باشند بر تعداد محلی می
ارهای کل کسب و ک

-دامنه تحقیق بدست می

 آید.

شبکه ارتباطی بین کامپیوترهای یک منطقه یا ناحیه  LANمنظور از 
 همانند یک ساختمان، بخش و یا یک سایت 

 سیم نیز باشد.تواند از نوع بیباشد. این ارتباط میمی

B11 این شاخص از طریق  تعداد کسب و کارهای دارای اکسترانت
تقسیم نمودن تعداد 

سب و کارهای درون ک
دامنه تحقیق که دارای 
اکسترانت می باشند بر 

تعداد کل کسب و 
کارهای درون دامنه 

 .آید میتحقیق بدست 

های اکسترانت یک شبکه بسته است که با استفاده از پروتکل
اینترنتی اطالعات تجاری را بین تامین کنندگان، فروشندگان، 

-گذارد. این شبکه میک میمشتریان و دیگر شرکای تجاری به اشترا

تواند به عنوان یک انشعاب ایمن از اینترانت در نظر گرفته شود که به 
که به بخشی از اطالعات تجاری  دهد میکاربران خار  از شبکه اجازه 

توان به عنوان بخش اینترنت دسترسی پیدا کنند. این شبکه را می
ی بعد از خا  یک وب سایت تجاری در نظر گرفت که شرکای تجار

 توانند وارد آن شوند.احراز هویت می
B12  تعداد کسب و کارهای دارای اینترنت

 بر حسب نوع فعالیت
 پاسی بندی طبقه

 
 
 
 
 
 
 

این شاخص به وسیله 
تعداد کسب و کارهایی 
درون دامنه تحقیق و یا 
تعداد کسب و کارهای 

که از اینترنت برای انجام 
کنند فعالیت استفاده می

 شود.میمحاسبه 
به منظور مقایسات 

 طور بهالمللی نتایج  بین
ای با عناوینی ساده

همهون تعداد کسب و 
کارهای درون دامنه 

 اینترنت: در قسمت های قبل توضیح داده شد.
اینترنتی خود را گزارش نمایند  های فعالیتکسب و کارها باید تمامی 

ی فراهم های زیادی را برای پاس)سیواالت مورد استفاده باید گزینه
 ها ضرورتاً نباید ویژه باشند.کند(. فعالیت
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تحقیق که هر فعالیت را 
دهند، به عنوان انجام می

مثال تعداد کسب و 
کارهایی که از اینترنت 

برای ارسال و یا دریافت 
کنند، ایمیل استفدداده می

 شود.نشن داده می
ی دیگر ارائه نتایج مونهن 

به صورت تعداد کاربران 
تجاری اینترنت که هر 
دهند فعالیت را انجام می

 باشد.می
 ارسال و دریافت پست الکترونیک

 
  

برقراری تما  تلفنی با استفاده از 
و یا استفاده از ویدئو  VoIPاینترنت/

 کنفران 

های که شامل تما  .… ,skype, iTalkافزارهای نرماستفاده از  
 باشد.از طریق وب کم نیز می ویدیویی

رسان متنی، تابلوهای استفاده از پیام
 اعالنات

  

   کسب اطالعات درباره کاالها و خدمات

ی عمومی ها سازمانکسب اطالعات از 
 دولتی

دولتی باید مطابق با مفهوم دولت عمومی در  یی عمومها سازمان 
باشند. بر طبق این  2008بازنگری شده در سال  SNA23سیستم 
لی دولت تهیه کاالها و خدمات برای جامعه عملکردهای اص»سیستم 

و یا خانوارهای افراد و تهیه پول مورد نیاز از طریق مالیات و یا دیگر 
درآمدها، توزیع مجدد درآمد و بروت از طریق نقل وانتقاالت، و سهیم 

ی عمومی دولتی ها سازمان«. باشدشدن در تولید غیربازاری می
 و مرکزی دولتی. عبارتند از واحدهای محلی، استانی

ی ها سازمانبرقرای ارتباط و تعددامل با 
 دولتی

شامل دانلود و درخواست فرم، تکمیل کردن و ارسال فرم به صورت  
ی دولتی ها سازمانبرخط، پرداخت برخط و خرید، و یا فروش فرم به 

 ی دولتی جزو این گروه ها سازماناست. کسب اطالعات از 
 باشد.نمی

های الکترونیکی با بانک جهت پرداخت، نقل و انتقال شامل تراکنش  ترونیکبانکداری الک
 پول و ... و یا جستجو برای یافتن اطالعات حساب بانکی

های الکترونیکی اینترنتی برای دیگر خدمات مالی شامل تراکنش  دسترسی به سایر خدمات مالی
 شامل خریدهای اشتراکی، خدمات ملی و بیمه

تحویلِ برخط محصوالت به کاالهای تحویل داده شده در اینترنت به   ط محصوالت تحویلِ برخ
ها، کند، به عنوان مثال گزارشهای الکترونیکی اشاره میصورت فرم

های کامپیوتری، و دیگر خدمات ها، موسیقی، ویدئو، بازیافزار نرم
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برخط همانند خدمات مرتبط با کامپیوتر، خدمات اطالعاتی، رزرو 
 استراحت برای سفر و یا خدمات مالی نمکا

 ی یا برونسازماناستخدام نیرو )درون 
 ی(سازمان

های بالتصدی در محیط اینترنت و یا وب شامل ارائه جزئیات پست 
 سایت

شامل کاربردهای آموزش الکترونیکی موجود در محیط اینترنت یا   آموزش نیرو
 اینترانت 

 
فعالیت »بندی توان از متغیرهای طبقههای اصلی، مییرمجموعه شاخصهای زی شاخص.برای محاسبه55 

کند( و اندازه )بر حسب تعداد کارکنان( ت اشاره میی)که در بسیاری از کشورها به رشته فعال« اقتصادی
ی وجود خال دیجیتالی و یا اختالفات اقتصادی در میان كسب و استفاده کرد. کشورها به منظور تحقیق درباره

بندی جغرافیایی موجود در مناطق شهری و روستایی باید نتایج تحقیقات خود را در سطح طبقه یرهاكا
)معموال بر حسب  ستادهای اصلی تجاری( ارائه نمایند. انجام این کار در صورتی که واحد آماری توصیه شده 

ین کارگاه در نواحی های تجاری متشکل از چندباشد، مشکل است، زیرا برخی از بنگاه« بنگاه تجاری»
ها بر حسب سطح بنگاه تجاری ارائه شوند )به فصل شود که دادهباشند. در این صورت توصیه میمختلف می

 هفت مراجعه شود(.
اطالعات و ارتباطات بر حسب اندازه کسب و کار،  فناوریاستفاده از  یهاه شده شاخصیك توصی.تفك56

 فصل هفت و از منظر انتشار در فصل هشت بررسی خواهند شد.فعالیت اقتصادی و منطقه جغرافیایی در 
توان ( را میB7, B8, B2, B12ها )شود، برخی از شاخص.همان طور که در جدول شماره سه مشاهده می57

ی کنند ارائه کرد )به کادر شماره پنج مراجعه شود(. الزمهبا عنوان تعداد افراد شاغلی که از اینترنت استفاده می
د کاربران نیز ین بایکار تغییر مخر  کسر به تعداد افراد شاغل استفاده كننده از اینترنت است و همهناین 

تر این است که نتایج را زمانی که به کل اقدام ساده المللیبیننسبت به این تغییر آگاه شوند.  برای مقایسات 
 کند با یکدیگر مقایسه نمود. افراد شاغل اشاره می
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 اطالعات و ارتباطات فناوریهای  های دیگری از شا صائه: ار5کادر 
دهند )برای هر اندازه طبقه نشان می B2های دیگری را برای محاسبه شاخص اند روشجداولی که در ذیل آمده

شاخص  Bکنند، در جدول اعداد مطلق مرجعی را برای تعداد فراهم می Aت(: در جدول یو تعداد كل جمع
B2 شود )به عنوان مثال تقسیم هر ردیفِ جدول کل جمعیت دارای کسب و کار محاسبه می به عنوان تعدادB 

عنوان میزان به B2شاخص  Cو اعالم نتایج به صورت درصد(، در جدول  Aبر ردیفِ شماره یک جدول 
اره دو بر ردیفِ شم Bعنوان مثال  تقسیم هر ردیفِ جدول کنند )بهكسب و كارهای که از اینترنت استفاده می

 شود.( ارائه میAجدول 
 . اعداد مطلقAجدول 

تمامی كاب و  شاخص
 كارها

 تعداد شاغلین
 

نفر و  251 نفر 51-249 نفر 11-49 نفر 9-1
 بیشتر

 200 1000 5000 30000 33200 تعداد كسب و كارها
B3.   تعداد كو كارهای  

 کننداستفاده میکه از اینترنت
3150 3000 800 200 150 

B2.  
 باند کوتاه
 باند پهن

 باند پهن بابت -
 باند پهن موبایل -

 

- 
1235 
2885 
2320 
235 

- 
1000 
2000 
1200 
100 

- 
200 
300 
500 
100 

- 
50 
150 
120 
30 

- 
15 
135 
100 
35 

 به عنوان تعداد کل جمعیت دارای کاب و کار B9شا ص  .Bجدول 
تمامی  شا ص

كاب و 
 كارها

 تعداد شاغلین
 
نفر و  251 نفر 51-249 نفر 11-49 نفر 9-1

 بیشتر
تعداد كسب و 

 كارها
33200 30000 5000 1000 200 

B3.   تعداد
كسب و كارهای 

اینترنت که از
 کننداستفاده می

3150 3000 800 200 150 

B2.  
 باند کوتاه

- 
 3.5درصد

- 
 3.3درصد

- 
 3درصد

- 
 5درصد

- 
 7.5درصد
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 باند پهن
باند پهن  -

 بابت
باند پهن  -

 موبایل
 

 8درصد
 7.2درصد
 0.7درصد

 3.7رصدد
 3.3درصد
 0.3درصد

 12درصد
 10درصد
 2درصد

 15درصد
 12درصد
 3درصد

 37.5درصد
 50درصد
517درصد 

 کنندبه عنوان میزان كاب و كارهای که از اینترنت استفاده می B9شا ص  .Cجدول 
تمامی  شا ص

كاب و 
 كارها

 تعداد شاغلین
 
 51-249 نفر 11-49 نفر 9-1

 رنف
نفر و  251

 بیشتر
تعداد كسب و 

 كارها
33200 30000 5000 1000 200 

B3.   تعداد
كسب و 

كارهای که از 
اینترنت 
 استفاده 

 کنندمی

3150 3000 800 200 150 

B2.  
 باند کوتاه
 باند پهن

باند  -
پهن 
 بابت

باند  -
پهن 

 موبایل
 

- 
 30.5درصد
 32.5درصد
 33.1درصد
 3.3درصد

- 
 33.3درصد
 33.7درصد

 33.3رصدد
درصد.3 

- 
 25درصد
 75درصد
 32.5درصد
 12.5درصد

- 
 25درصد
 75درصد
 30درصد
 15درصد

- 
 10درصد
 20درصد
 33.7درصد
 23.3درصد
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دارای اینترنت بر حسب نوع اتصال به  ی)تعداد كسب و كارها B2های ارائه شده برای شاخص .پاسی58
آوردن تعداد کل باند کوتاه و باند بدست مکانرارگیرند و باید اق فناوریهای مربوط به اینترنت( باید در حوزه گزینه

پهن را فراهم کند. پهنای باند اتصال که به مفهوم میزان اطالعات دریافت و ارسال شده بر حسب کیلوبیت بر بانیه 
به ترتیب باند کیلوبیت بر بانیه  253باشد، مورد توجه است. با توجه به میزان پهنای باند کمتر و یا بیشتر از می

 شود.کوتاه از باند پهن تشخیص داده می
آید به واسطه تعدیل آن بوجود میهای مهمی است که به.اهمیت سنجش پهنای باند اینترنت در ارتباط با بهبود59

کثری از هرفیت مکانعنوان مثال ا افزارهای مبتنی بر اینترنت مانند ایجاد تما  نرم و توانمندی استفاده حدا
شود(، کاهش زمان مورد نیاز برای انجام های برقراری تما  میوسیله اینترنت)که باعث کاهش هزینهلفنی بهت

های گزینه 3فرآیندهای تجارت الکترونیک، و امكان ارتباط همزمان کاربران بیشتری با اینترنت. در جدول شماره 
آوری رود که کشورها در جمعو باند پهن( اما انتظار میشوند)از جمله تمیز بین باند کوتاه مختلفی ارائه می فناوری

بدست آوردن  مکانهای مورد استفاده کشورها باید ابندیاطالعات خود از جزئیات بیشتری استفاده نمایند. طبقه
مراجعه کنید( را  3تعداد کل باند کوتاه و باند پهن و همهنین باند پهن موبایل و بابت)به تعاریف جدول شماره 

های احتمالی را توانند فهرستی از پاسیی مخابراتی میهاسازمانراهم کند. ادارات ملی آمار کشورها با همکاری ف
 های موجود در زمان تحقیق فراهم کنند.فناوریبر اسا  

 . انواع اتصال به اینترنت3جدول 
 تعریف انواع اتصال

 
 

باند کوتاه) دارای سرعت 
 253دانلود اطالعات کمتر از 

کیلو بیت بر بانیه برای 
 دریافت و یا ارسال اطالعات(

 

با خط تلفن استاندارد(. مودم یک مبدل سیگنال دیجیتال به آنالو  جهت  Dial Upمودم آنالو  ) 
باشد. مودم توانایی انجام این کار را به صورت بر انتقال از طریق خطوط تلفن رایج  )سیمی( می

 عک  نیز دارد.
ISDN باشد که خط تلفن سنتی یتال خدمات بهم پیوسته(، یک سروی  اطالعاتی می)شبکه دیج

عنوان یک باند کوتاه در معموال  به ISDNکند. )سیمی( را به خط دیجیتال دارای سرعت باال تبدیل می
 شود.نظر گرفته می

DSL ِ(Digital Subscriber Lineدر سرعت ) کیلو بایت بر بانیه 253های کمتر از 
باشد. خدمات دسترسی به باند کوتاه دهای کوتاه دیگر شامل تلفن همراه و دیگر اشکال اتصال میبان

 باشدمی CDMA 1* (release 0), GPRS, WAP, i-modeتلفن همراه شامل 
 

 باند پهن 
)دارای سرعت دانلود 

اطالعات برابر و یا بیشتر از 
کیلو بیت بر بانیه برای  253

 العات(دریافت و یا ارسال اط
 

 باند پهن بابت
 ( در Digital Subscriber Line)ِ DSLباند پهن بابت شامل فناور هایی مانند 

های کابلی، خطوط پرسرعت ، فیبر به خانه، کیلو بایت بر بانیه، مودم 253های کمتر از سرعت
powerline ماهواره، بیسیم بابت، شبکه محلی بیسیم و ،Wimax باشد.می 
-Wideband CDMA  (Wخدمات دسترسی به باند پهن موبایل شامل : یلباند پهن موبا

CDMA( که با عنوان سیستم ارتباطات جهانی موبایل ،)UMTSشود، ( در اروپا شناخته می
(، دسترسی به بسته آپلود با سرعت باال HSDPAهای دانلود پر سرعت)دسترسی به بسته لینک

(HSUPA،)CDMA2000 1*EV-DO   و CDMA2000 1*EV-DV تواند ، دسترسی می
 ..( انجام شود..و  PDAای )موبایل، لپ تاپ، دستیار دیجیتال شخصی با هر وسیله

های خود قرار های مناسبی را در پرسشنامهبندیکشورها باید با در نظر گرفتن خدمات موجود طبقه
 دهند.
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 اطالعات و ارتباطات  فناوری)مصرف(  یگر تقاضایهای دشا ص
اطالعات و  فناوریهای اصلی آوری اطالعات برای تولید شاخصممکن است کشورها عالوه بر جمع .61

همراه برای انجام  اطالعات مانند استفاده از تلفن فناوریهای ارتباطات عالقمند به اطالعات سایر حوزه
 فناوریسنجش امنیت  اطالعات و ارتباطات، فناوریهای جاری و مالی مرتبط با تجارت، هزینه هایفعالیت

اطالعات و تجارب، انواع و ارزش کاالهای خریداری شده و فروخته شده از طریق تجارت الکترونیک و موانع 
 اطالعات و ارتباطات باشند. فناوریپیش روی 

 یای در حال تغییر روش انجام فرآیندهای اقتصادی كسب و كارهافزاینده طوربههمراه .استفاده از تلفن61
الخصو  زمانی که تلفن بابت در دستر  این كسب و باشد، علییدر کشورهای در حال توسعه م کوچک

آوری اطالعات همراه بر عملکرد اقتصادی شده است. جمع. توجه زیادی به تابیر بالقوه تلفن111كارها نباشد
کنون توسط بیشتر باشد و تادرباره شاخص استفاده از تلفن همراه توسط كسب و كارها یک موضوع جدید می

های احتمالی درباره استفاده شاخص 5ادارات ملی آمار مورد آزمایش قرار نگرفته است. در جدول شماره 
های الگو با های استفاده از تلفن همراه و پرسشکنیم. شاخصكسب و كارها از تلفن همراه را مشاهده می

-خواهند یافت. کشورهایی که مایل به جمع شفاف شدن خدمات موبایل و نیازهای کاربران گسترش بیشتری

ل به قرار دادن سیواالت یهای مربوط به تلفن همراه هستند، ممکن است ماآوری اطالعات درباره شاخص
ارتباطی امكان مقایسه  فناوریهای خود باشند تا بتوانند بین دو مربوط به استفاده از خط تلفن بابت در طرح

 را فراهم سازند.

 های الگوی پیشنهادی درباره استفاده از تلفن همراه در كسب و كارها ها و پرسش خصشا : 5جدول 
 تعریف روش محاسبه نام شا ص کد
M1  تعداد كسب و كارهای که از تلفن

 کنندهمراه استفاده می
این شاخص از طریق تقسیم نمودن تعداد كسب و 

ماه  12درون دامنه تحقیق که در مدت زمان  یكارها
کنند بر تعداد کل كسب تلفن همراه استفاده میمرجع از 
 شود. دامنه تحقیق محاسبه می یو كارها

تلفن همراه تلفن قابل حملی است 
سلولی در  فناوریکه با استفاده از 

-شبکه عمومی تلفن فعدالیت می

را نیز  PSTNکند و دسترسی به 
 فراهم 
کند. مشترکینی که دارای می

اشتراک پیش پرداخت و یا 
رتحساب ماهانه هستند در صو
 رند. یگیتم قرار مین آیا

M2  تعداد كسب و كارهای که از طریق
 کنندتلفن همراه سفارش دریافت می

دورن دامنه  یاین شاخص از تقسیم تعداد كسب و كارها
کنند تحقیق که از طریق تلفن همراه سفارش دریافت می

-یدامنه تحقیق محاسبه م یبر تعداد کل كسب و كارها
توان به صورت تعداد شود. نتایج این محاسبه را می

کنند نیز ی که از تلفن همراه استفاده مییكسب و كارها
 ارائه نمود. 

تلفن همراه: در قسمت قبل 
 توضیح داده شد.

سفارشات دریافتی شامل 
سفارشات دریافت شده از طریق 

باشد و پرداخت تلفن همراه می
ر مبلغ آن از طریق تلفن همراه د

 شود.نظر گرفته نمی

                                                           
111 برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه میزان استفاده كسب و كارها مختلف از تلفن همراه به   UNCTAD 2003   و UNCTAD 2008 مراجعه نمایید.    
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M3 که از طریق  یتعداد كسب و كارهای
تلفن همراه سفارشات خود را ارسال 

 کنندمی

درون دامنه  یاین شاخص از تقسیم تعداد كسب و كارها
تحقیق که از طریق تلفن همراه سفارشات خود را ارسال 

درون دامنه تحقیق  یکنند بر تعداد کل كسب و كارهامی
توان به . نتایج این محاسبه را میشودمحاسبه می

صورت تعداد كسب و كارهای که از تلفن همراه استفاده 
 کنند نیز ارائه نمود.می

تلفن همراه: در قسمت قبل 
 توضیح داده شد.

سفارشات ارسال شده شامل 
سفارشات ارسال شده از طریق 

باشد و پرداخت تلفن همراه می
مبلغ آن از طریق تلفن همراه در 

 شود.گرفته نمینظر 
M3 استفاده کننده  یتعداد كسب و كارها

 از تلفن همراه بر حسب نوع فعالیت
درون دامنه  یاین شاخص از طریق تعداد كسب و كارها

درون جامعه تحقیق  یتحقیق و یا تعداد كسب و كارها
ها که از تلفن همراه برای انجام هر یک از فعالیت

 شود. می کنند محاسبهاستفاده می

های قبل تلفن همراه: در قسمت
 توضیح داده شد.

  برای کسب اطالعات درباره کاالها و یا خدمات
  برای ارسال و یا دریافت ایمیل

  برای دستیابی به اینترنت
برای دستیابی به بانکداری الکترونیک و یا دیگر 

 خدمات مالی
های مالی پرداخت شامل تراکنش

دددال پول و با بانک، نقل و انتق
... و یا برای جستجوی اطالعات 

 درباره اطالعات حساب بانکی
ی عمومی دولتی در ها سازمان ی عمومی دولتیها سازمانبرای تعامل با 

 جدول شماره سه تعریف گردید.
خدمات مشتری شامل ارائه  برای ارائه خدمات به مشتری

اطالعات درباره محصول و قیمت 
اه، اطالعات از طریق پیام کوت

درباره میزان اعتبار فعلی 
حساب، نصب و راه اندازی 

 محصول و .....
تحویل محصوالت از طریق خط  تحویل محصوالت از طریق خط تلفن همراه

تلفن همراه، به کاالها و خدمات 
تحویل داده شده به صورت 
دیجیتال، و غیره، زنگ تلفن ، 

، موسیقی، ویدئو، و افزار نرم
 شاره دارد.ها ابازی

هایی برای تالش یاطالعات و ارتباطات توسط كسب و كارها نشان دهنده فناوریگذاری صورت گرفته بر .سرمایه62
 فناوریتواند سنجشی جزئی برای وسعت بازار ملی باشد و همهنین میرسانی عملکردهای بخش تجارت میروزبه

های ملی در بسیاری از شود(. الزم به یادآوری است که سیاست مراجعه 3اطالعات و ارتباطات باشد)به مثال شماره 
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های مالی را نیز برای شود، مساعدتاطالعات و ارتباطات می فناوریکشورها که باعث افزایش میزان استفاده از 
 کند.كنند، فراهم مییها استفاده مفناوریی که از یكسب و كارها

 
اطالعات و ارتباطات در  فناوریری در کاالها و خدمات گذاگیری میزان سرمایه: اندازه3مثال 

 جمهوری مولداوی
که توسط اداره آمار « های کامپیوترییابی با استفاده از اطالعات آماری و در دستر  بودن تکنیکمکان»طرح آماری 

اطالعات و  فناوریجمهوری مولداوی انجام شد، شامل تعدادی سیوال کمی درباره هزینه نهایی بدست آوردن کاالهای 
اطالعات و ارتباطات،  فناوریهای گذاری و هزینه جاری پروژههای دولتی(، سرمایهارتباطات )بر حسب بودجه و کمک

اطالعات و ارتباطات بود. این آمارها در سطح شرکت و  فناوریافزار، و آموزش کارکنان در خرید مجوز استفاده از نرم
موجود در پرسشنامه با قابلیت تحلیل با توجه به عملکرد  بندی طبقهو دیگر متغیرهای فعالیت اقتصادی، اندازه شرکت 

 آوری بودند.های آمارگیری قابل جمعها و ارتباط با دیگر طرحشرکت
از طریق  Eurostat 2003وست سه( و در پرسشنامه مدل ی)پ OECDدر پرسشنامه مدل  ICT. اقدامات 63

افزار زیر است: نرم ITشامل اقدامات امنیتی  OECDاند. مدل ات امنیتی گنجانده شدهسیواالت ویژه بله/خیر اقدام
افزار یا وال، فیلتر اسپم، ارتباط مطمین بین کاربران و سرورها، سختافزار ضد جاسوسی، فایرویرو ، نرمآنتی
ی نی آفالین. مسائل مطرح شدههای اصلی و پشتیباهای کشف مزاحمت، پشتیبانی منظم دادهافزار معتبر، سیستم نرم

توان پرسید )اگر چه کسب و کارها ها یا زمان( را نیز می)مثالً، حمالت ویروسی ناشی از فقدان داده ITامنیتی 
 ی نقض امنیت نداشته باشند(.توانند تمایلی به ارائه اطالعات در زمینه می
ی نوع و مقدار توانند سیواالتی را دربارهنیکی میی تجارت الکترو. کشورهای متمایل به بررسی بیشتر محدوده64

ا فروخته شده از طریق تجارت الکترونیکی بگنجانند. به منظور غلبه بر مشکالت ببت مقادیر یشده کاالهای خریداری
های منتسب به تجارت توانند حاوی سیواالتی در خصو  درصد کل خریدها یا فروشها میدقیق، پرسشنامه

صورت فواصل درصدی باشند )فواصل کمتر از یک درصد، یک تا پنج درصد، شش تا ده درصد، یازده تا الکترونیکی ب
بیست و پنج درصد و بیش از بیست و پنج درصد(. رویکرد جایگزینی که جمع مقادیر را برای بخش کسب و کار ممکن 

ها( و مقدار کل خریدها و یا فروشسازد، گنجاندن سیواالتی است که درصد مقدار تجارت الکترونیکی )خریدها می
یکه مقادیر این گونه تجارت، در سطح كسب و كار، از طریق ضرب بدست آید. جمع مقادیر طوربهپرسند ها را میفروش

، Eurostat 2008عنوان مثال، پرسشنامه توان برای بخش کسب و کار بدست آورد. بهبدست آمده را نیز می
وست چهار(، در یو پ 5گیری خریدهای کامپیوتری است )نگاه کنید به مثال زین برای اندازهی سیواالت جایگکننده ارائه

)که بصورت  الینآنمیزان محصوالت دیجیتالی و ملمو  و نیز خدمات سفارشی  OECDحالیکه پرسشنامه مدل 
 کند.شوند( را شناسایی میآفالین ارائه می
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 Eurostat 2008پرسشنامه  گیری خرید الکترونیکی در: اندازه5مثال 
های گیری میزان خرید شامل دو پرسش جایگزین است )سفارشات انجام شده از طریق شبکهاین پرسشنامه برای اندازه

 کامپیوتری(:
نشان دهید )بصورت  2007خصو  میزان کل خریدها را برای سال لطفاً درصد سفارشات الکترونیکی ارسال شده در

 زش افزوده(ات اریپولی بجز مال
 کمتر از یک درصد -
 یک درصد تا کمتر از پنج درصد -
 ده درصد تا کمتر از بیست و پنج درصد -
 بیست و پنج درصد و بیشتر -

 سیوال جایگزین: 
 لطفاً میزان خرید سفارشات الکترونیکی را بصورت پولی بجز مالیات بر ارزش افزوده و یا واحد پول ملی بیان کنید.

گر نم بصورت  2007توانید این میزان را ارائه کنید: برآورد درصد کل خریدهای سفارشی الکترونیکی را در سال یا
 درصد نشان دهید.

 .Eurostatمنبع: 
اند. کشورهای عالقمند به در این کتاب راهنما به بحث گذاشته نشده کامالًپرداختیم  هاآنهایی که به . انواع شاخص35

و اقتصادهای درحال توسعه  OECDو  Eurostatتجارب موجود مانند تجارب کشورهای عضو  گیری بایداندازه
 عالقمند به سنجش اقتصاد اطالعات را مدنظر قرار دهند.

 (ICT)عرضه کاالها و  دمات  ICTگیری بخش اندازه -2-4
آن )کاالها و خدمات( و محصوالت  ICTگیری طرف عرضه یعنی بخش ، اندازهICTی مرکزی نظام آماری  . هسته66

، ICTفروشی کاالهای ، تجارت عمدهICTاقتصادی مانند تولید  هایفعالیتاست. این امر نیازمند پوشش آماری 
ی گونه فعالیت اقتصادی دیگر، اطالعات آماری اصلی دربارهخدمات مخابراتی و مرتبط با کامپیوتر است. همانند هر

و خدمات، عملکرد کسب و کار و نیروی کار )درآمد، ارزش افزوده و  های تولید کاالهاشامل شاخص ICTبخش 
 های اصلی مرتبط است.و شاخص ICTوری( است. این بخش مربوط به تعریف آماری بخش اقدامات بهره

را پوشش  ICTهای خدمات و تولید تاحدی بخش های آماری کسب و کار کلی، بخشها و طرح. سرشماری67
نگاه  3.3بدست آورد)به بخش  ICTتوان از طریق تحلیل تجارت خارجی در کاالهای تکمیلی را میدهند و اطالعات  می

 کنید(.
 ICTتعریف بخش 

پیشنهاد شد. تعریف اصلی در سال  OECDکه در این کتاب راهنما بکار رفته است، توسط  ICT. تعریف بخش 68
-، تعریف اصالحی برای عمده3.1نسخه  ISICسازی یمورد توافق واقع شد. با نهای 3نسخه  ISICو بر مبنای  1228

 پیشنهاد گردید.  2002در سال  ICTفروشی 
 عبارت بودند از: OECDتوسط  ICTبخش  2002و  1228. اصول بکار رفته برای تعاریف 69

 ت منتخب باید دارای شرایط زیر باشند:یتولیدی، محصوالت یک رشته فعال هایفعالیتبرای رشته 
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 ردازش اطالعات و ارتباطات از جمله انتقال و نمایش را محقق سارند.عملکرد پ -
گیری یا ببت کنند یا فرآیند فیزیکی را کنترل های فیزیکی را کشف، اندازهپردازش الکترونیکی را بکار گیرند تا پدیده -

 نمایند.
طالعات و ارتباطات را توسط ت منتخب باید عملکرد پردازش ایت خدمات، محصوالت یک رشته فعالیبرای رشته فعال

 وسایل الکترونیکی میسر سازند.
( به نمایش 3( هستند، در زیر )خانه شماره 2002) ICTکه شامل بخش  3.1نسخه   ISICهایبندی. طبقه71

 اند. درآمده
  ICT OECD 2112. تعاریف بخش 6كادر 

 (321ناخه   ISIC)بر مبنای 
 ICTتولید 

 داری، حسابرسی و محاسبههای ا: تولید ماشین 3000-
 دار *: تولید کابل و سیم عایق 3130-
 های الکترونیکی و دیگر اجزای الکترونیکی: تولید شیرها و تیوب 3210-
 های رادیویی و تلویزیونی برای تلگراف و تلفن: تولید وسایل و فرستنده 3220-
 صدا و تصویر و کاالهای مرتبط ثیر و ببتهای رادیویی و تلویزیونی، وسایل تک: تولید گیرنده 3230-
گیری، بررسی، آزمایش، راهبری و موارد دیگر بجز تجهیزات کنترل فرآیند : تولید ابزارها و وسایل اندازه 3312-

 صنعتی*
 : تولید تجهیزات کنترل فرآیند صنعتی*  3313-

 ICT دمات 
 ت جانبی کامپیوترافزار و تجهیزا: عمده فروشی کامپیوترها، نرم 5151 -
 : عمده فروشی تجهیزات و قطعات مخابراتی و الکترونیکی 5152-
 : مخابرات 3320-
 های اداری)از جمله کامپیوترها(: اجاره تجهیزات و ماشین 7123-
 مرتبط های فعالیت: کامپیوتر و  72-

 (7ده است)نگاه کنید به خانه کنار گذاشته ش ICTبخش  OECD 2007ها از تعاریف بندی* فعالیت این طبقه
 2007bو  OECD 2005منبع: 

ی تقریباً نهایی در آن زمان( )نسخه 3نسخه  ISICای را بر مبنای نسخه WPIIS، گروه کارشناسی 2003. در سال 71
قرار گرفت. موضوع قابل ذکر این است  OECDمورد موافقت کشورهای عضو  2007پیشنهاد کرد. این نسخه در سال

متفاوت است. تغییر  2002ی  کاربرد دارد با نسخه ICTاز نظر "اصول راهنما" که برای بخش  2007نسخه سال که 
گیری یا ببت شامل آن محصوالتی هستند که برای کشف، اندازه ICTاصلی، حذف این اصل است که محصوالت بخش 

های سال کند. در تعاریف نسخهی استفاده میهای فیزیکی و یا کنترل یک فرآیند فیزیکی از پردازش الکترونیکپدیده



999 
 

خورد. علت اصلی این موضوع این است که بخش قابل به چشم نمی ICTفروشی کاالهای ، آیتم خرده2007و  2002
 ای(.های زنجیرهگیرد)مثالً فروشگاهای صورت میفروشان غیرحرفهتوجهی از این تجارت توسط خرده

ذیل بر مبنای  7ی شماره در خانه ICTبخش  2007ی سال و، این کتاب از تعریف نسخهر. با اتخاذ دیدگاهی میانه72
  ISICو 3.1نسخه   ISICهایبندیکند. با وجود اینکه بین طبقهنسخه چهار استفاده می  ISICبندیطبقهکدهای 
 .112دهدنمی را پوشش یتیهایی وجود دارد تعریف جدید تغییر یک به یک کدهای رشته فعالشباهت 3نسخه 

 2117سال  ICT OECD. تعریف بخش 7كادر 
 ICTتولید  های فعالیترشته 
 تولید بوردها و قطعات الکترونیکی -2310
 ها و تجهیزات جانبیهرایانتولید  -2320
 تولید تجهیزات ارتباطی   -2330
 تولید تجهیزات الکترونیکی مصرف کننده -2330
 ناطیسی تولید وسایل اپتیکی و مغ -2380

 ICTت تجارت یرشته فعال
 هرایانو تجهیزات جانبی  افزار نرمها، هرایانعمده فروشی  -3351
 عمده فروشی قطعات و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی -3352

 ICTصنایع  دمات 
 افزار نرمانتشار  -5820

 مخابرات -31
 مرتبط های فعالیت، مشاوره و ای رایانهریزی برنامه -32

 های وبمرتبط، پرتال های فعالیتداده پردازی، میزبانی و  -331
 ها و تجهیزات ارتباطیهرایانتعمیر  -251
   OECD ،2007bمنبع: 

 
را به رسمیت شناخته است )هم تعاریف  ICTاز بخش  OECD (، تعاریف UNSDملل ) سازمان. بخش آمار 73

 .113کندمنتشر می ISIC بندیطبقه"ساختارهای جایگزین"  عنوانرا به هاآن( و 2007و هم تعاریف  2002
-بخشی را موسوم به "بخش رسانه OECDاطالعات و ارتباطات،  فناوریبخش  2003. در خصو  بررسی سال 74

 هایفعالیت(، افزارنرمها و محتوا" تعریف کرد که شامل موارد زیر است: انتشارات )ازجمله موسیقی به استثنای 
 برنامه نویسی و پخش. هایفعالیتویر متحرک، ویدیو و تلویزیون(، ضبط صوت و برنامه )تصا

 1/3نسخه  ISIC بندیطبقهکنند که با ملی استفاده می هایفعالیتهای رشته بندیطبقه. بسیاری از کشورها از 75
را بر اسا   ICTف بخش را دارد. این کشورها باید تعری 3نسخه  ISIC بندیطبقهسازگار است و قابلیت انطباق با 

                                                           
شورها حداقل برای سه چهار سال آتی به استفاده از کشد، احتماال  بسیاری از کبرای اکثر کشورها چندین سال طول می 3ی نسخه  ISICبندی. با فرا اینکه اجرای طبقه 112

  ISICهای ملی برای طبقه بندی بندی(. برنامه زمانی پیشنهادی برای کشورها به منظور اتخاذ طبقه3.1نسخه   ISICادامه می دهند )بر مبنای طبقه بندی  2002تعاریف سال 
 است. 2011های آماری از سال نه برنامهو استفاده از این تعاریف در زمی 2002، تعاریف سال 3نسخه 

113 ساختار طبقه بندی    ISIC برای بخش  1/3نسخه   ICT را می توان در سایت زیر مشاهده کرد:    http://unstat.un.org/unsd/cr/registry/docs/i31_ict.pdf. 
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-که در خانه المللیبینبا استاندارد  مکانبندی باید تا حد اانجام دهند و یادآوری کنند که این طبقه هاآنبندی ملی طبقه

ی فعالیت  اطالعات درباره اوریجمعال، سطح جزئیات برای  ایده طوربهبه نمایش درآمده سازگار باشد.  7و  3های 
 کنند.  بندیطبقهرا  3و نسخه  1/3نسخه  ISICبندی اجازه دهد کدهای طبقه هاآنرها باید به اقتصادی کسب و کا

 1/3نسخه  ISIC بندیطبقهبا  کامالًگیرند که ها را بکار می های ملی فعالیتبندی . احتماال  برخی کشورها طبقه76
 یتیب و کار هستند که دارای کد رشته فعالی ببتی کسبر مبنای داده ICTسازگار نیست و یا اینکه آمارهای بخش 

(. در سازدمیرا ممکن  ICTواجد بخش  ISICهای )یدددا حداقل در سطحی نیستند که شناسایی تمام کال  نیستند
 .113های الزم را بوجود بیاورنداری کنند تا سازگارییچنین مواردی، ادارات آماری باید تالش بس

-های طبقههای ملی و زمینهبندیعنوان فرصتی برای بهنگام سازی طبقباید به 3نسخه  ISIC بندیطبقه. معرفی 77

های جمعیتی برای عنوان چارچوبهای دیگر که بههای کسب و کار صورت گیرد )یا ببتی بندی درخصو  ببتی
ت عدم ارتباط از سوی کشورها در صور المللیبینهای  بندیطبقهروند(. اتخاذ های آماری کسب و کار بکار می طرح

ها شود. در های منتخب یا از دست رفتن برخی از مقوله تواند سبب افزودن جزئیات اضافی در زمینهصورت جزئیات می
کنار گذاشته نشوند  ICTهایی از بخش های چهار رقمی شامل قسمت مورد دوم، باید دقت کنیم تا هیچ یک از مقوله

 3نسخه   ISICهای ملی را برایبندیطبقه،کشورها  2002شود که تا سال (. پیشنهاد میICT)مثالً تولید در بخش 
 .115شوند بکار بریمآغاز می 2011های آماری که در سال اتخاذ کنند تا آن را برای برنامه

المللی(، بخش منظور کمک به کشورها )یا دیگر استانداردهای بینبه ISICبندی ملی با .برای ارزیابی انطباق طبقه78
بندی و اصول ها را ارائه کرده است که انطباق با ساختار طبقهای از ارزیابی( مجموعهUNSDملل) سازمانار آم

 (.UNSD,  2005دهند)ملی در نظام آماری را پوشش می بندیطبقهها و استفاده از بندی، انطباق پذیری داده طبقه

 ICTهای اصلی در بخش شا ص
یشنهادی از سوی "مشارکت" شامل دو شاخص اصلی در این بخش است: پ ICTهای فهرست اصلی شاخص -79
(نسبت کل ارزش افزوده)نگاه کنید به 2وجود دارد و   ICT(نسبت کل نیروی کار در بخش کسب و کار که در بخش 1

 (.3جدول شماره 
 

  

                                                           
 های اقتصادی فراتر از حوصله ی این کتاب است.های فعالیتهماهنگ سازی طبقه بندی -113
115  UNSC (درخواست بررسی جدول زمانی را صادر کرد و این امر باعث شد تا نیاز به انعطاف پذیری و میل به پیشرفت همزمان به رسمیت شناخته شودUNSC ،2007.) 
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 ICTهای اصلی در بخش شاخص : 6جدول 
 تعاریف و مال ظات محاسبه شا ص کد

ICT1 ی کار کل بخش کسب و نسبت نیرو
 وجود دارد. ICTکار که در بخش 

نسبت نیروی کار کل بخش کسب و کار که 
وجود دارد از  تقسیم نیروی  ICTدر بخش 

بر نیروی کار کل بخش  ICTکار بخش 
شود)که به صورت کسب و کار محاسبه می

 شود(. درصد بیان می

( شامل افراد شاغل ICT)یا اشتغال در  ICTنیروی کار 
تعلق دارند. کل  ICTدر کسب و کارهایی است که به 

نیروی کار در بخش کسب و کار شامل تمامی افرادی 
است که در این بخش در تولید داخلی دخالت دارند. در 

توان اشتغال را بر حسب یهای ملی، مچارچوب حساب
های تمام وقت یا سرشماری، كسب و كارها، معادل

 ساعات کاری 
-ود. اخیرًا، در بیشتر کشورها از سرشماریگیری نماندازه

 شود.  ها یا كسب و كارها استفاده می
ICT2   ارزش افزوده در بخشICT به(-

عنوان درصد ارزش افزوده کل 
 بخش کسب و کار(.

عنوان ارزش به ICT ارزش افزوده در بخش
ی این بخش تقسیم بر ی برآورد شدههافزود

ر ارزش افزوده کل بخش کسب و کا
شود)که بصورت درصد بیان محاسبه می

 شود(.می

ت خا ، بیانگر یارزش افزوده برای یک رشته فعال
ت به تولید ناخالص داخلی ملی یهای آن رشته فعالکمک

ت به آن تولید یاست و گاهی بر حسب رشته فعال
گیری گویند و مستقیماً اندازهمی  GDPناخالص داخلی

 گیری اندازههای ملی شود)بلکه در چارچوب حسابنمی
عنوان تفاوت بین کلی، ارزش افزوده به طور بهشود(. می

های واسطه )انرژی، مواد تولید )ستانده ناخالص( و نهاده
و خدمات مورد نیاز برای تولید ستانده نهایی( محاسبه 

 شود. می

  2002bبرای توسعه،  ICT گیریاندازهمنبع: "مشارکت" در خصو  
کسب و کار با  هایفعالیتها یا درصدها با توجه به کل بخش کسب و کار، تعریفی بر مبنای ی نسبت.در محاسبه81

 10و تقسیمات   1/3ی نسخه ISICعنوان گردد. در این مورد، بخش کسب و کار بهتوجه به تعریف نهادی پیشنهاد می
ی بعضی از کشورها شاید در محدودهشود. ( تعریف می113امالک و مستغالت هایفعالیتبجز  70)بجز بخش 73تا 

در کشورهای  کامالًها کشاورزی، شیالت و جنگلداری را بگنجانند )که این فعالیت هایفعالیتگیری خود بخواهند اندازه
اند(. تعریف مرتبط با بخش کسب و کار باید در حال توسعه همانند خدمات شخصی و اجتماعی و جامعه غیررسمی

 ها بیان گردد.شاخص المللیبینبرای انطباق پذیری 
ویژه نظام گیرد )بههای ملی یک کشور انجام میی ارزش افزوده یک بخش، در چارچوب حساب. محاسبه81

های های اصلی یا قیمتهای عامل، قیمتتواند به صورت هزینه(. ارزش افزوده می1238و  1223های ملی  حساب
ها باید بر اخص باید با روشی یکسان محاسبه شوند. تفاوت بین روشتولیدکننده محاسبه شود. صورت و مخر  ش

های های حمل و نقل و تجارت و مالیاتی محصوالت و تولید، هزینهها، یارانهمبنای اعمال موارد ذیل باشد: مالیات
 (. 3ارزش افزوده )نگاه کنید به جدول شماره 

                                                           
 ی جانهی مسکن های تحت تصرف مالک می شود.ی آن شامل اجارهاین بخش حذف شده است زیرا سهم مهمی از ارزش افزوده  113
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 ارزش گذاری ارزش افزوده :7جدول 
 های عاملزینهارزش افزوده با ه

 ( 1)بر تولید() یهایارانه -های دیگر+ مالیات
 های پایه= ارزش افزوده با قیمت

 (2های )بر محصوالت()یارانه -+ مالیات
 )بجز واردات و مالیات ارزش افزوده(
 = ارزش افزوده با قیمت تولید کننده

 های )بر واردات(یارانه -+ مالیات
 تهای حمل و نقل و تجار+ هزینه

 + مالیات ارزش افزوده کسر نشدنی
 (3= ارزش افزوده با قیمت بازار)

ی ها( بر کار و سرمایههای جاری)و یارانهها بیشتر شامل مالیات(. این1)
 ها آنهای جاری بر وسایل نقلیه و ساختمبکارگرفته شده مانند مالیات

 هستند.
ا( قابل پرداخت در های جاری)و یارانه هها بیشتر شامل مالیات(. این2)

 های گردش مالی هستند.واحد کاالها و خدمات تولید شده مانند مالیات
یی هستند که خریداران برای کاالها و خدماتی ها آنهای بازار (. قیمت1)

پردازند )بجز مالیات ارزش کنند میآورند یا استفددداده میکه بدست می
ها مانند تولید معنای حاصل جمع افزوده کسر نشدنی(. این واژه معموال  در

های خریدار به معامالت رود درحالیکه قیمتناخالص داخلی بکار می
 شوند.انفرادی اطالق می

 های بر مبنای مفاهیم مطرح شده در نظام 2005bبرای توسعه،  ICT گیری اندازهمنبع: مشارکت در خصو  
 1238و  1223های ملی حساب

  
اقتصادی کالن )کل اشتغال، ارزش افزوده( است که  یرهاینیازمند کسب متغ ICTبخش  یاهی شاخص. محاسبه82

اقماری  المللی برای حسابنقشی اساسی دارند. باید یادآور شد که هیچ استاندارد بین ICTبرای تهیه حساب اقماری 
ICT  وجود ندارد و فعالیتIT ًنگاه کنید( 3و فصل 3اکتشافی است )به مثال  عمدتا . 

 
 در استرالیا ICTاقماری  ی حساب . محاسبه3مثال 

( تحقیقاتی را درباره تولید، توزیع ABSتا کنون، اداره آمار استرالیا) ICTیعنی زمان انجام طرح آماری صنعت در زمینه  1280ی از اواخر دهه
اند و اخیراً نیز هر تا کنون تولید شده 1287-1288ز ا ICTدهد. آمارهای رسمی در خصو  عرضه انجام می ICTو استفاده از کاال و خدمات 

 شوند.دو سال یکبار تولید می
ABS صادرات و واردات و کاالها و خدمات المللی بینی تجارت همهنین در زمینه ،ICT کند. تحقیقات تکمیلی در ، آمارهایی را تولید می

ها، پرداخت و دستمزدها و حقوق ICT، اشتغال در  ICTدر  گذاری سرمایهد: نیز انجام شده است که از این قرارن ICTخصو  مسائل متنوع 
که  گیری اندازهی شخصی. مشکالت اصلی برای استفاده افزار نرمدر تولید خانگی  ICTبه مشاوران و مقاطعه کاران برای کارهای مرتبط با 

 به حساب خود و موارد دیگر. افزار نرم گذاری سرمایههای کامپیوتری، ، بررسی بازیافزار نرماند شامل تجارت شناسایی شده
   ABSمنبع: 

 ICTگیری تجارت در کاالهای اندازه -3-4
توسعه یافت و در اواخر سال  WPIIS OECDبکار رفته در این کتاب راهنما توسط  ICTکاالهای  بندیطبقه. 83

المللی موجود است که آماری بین بندیطبقهبنای بر م ICTکاالهای  بندیطبقه،  ICTمنتشر شد. همانند بخش  2003
(. این 2002و  1223های باشد )نسخهبرای آمارهای تجارت می WCOدر این حالت، همان سیستم هماهنگ 

ی وستی( موجود است و در پ2005جامعه اطالعاتی" ) گیریاندازهبرای  OECD"راهنمای  یفهرست در کتاب راهنما
 ه است.به نمایش درآمد 7شماره 
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را که شامل  117محصوالت اقتصاد اطالعات  بندیطبقهفعالیت کرد تا  OECD، 2007-2008. در مقطع زمانی 84
 ) ی دوم محصوالت اصلینسخه بندیطبقهها بر مبنای و محصوالت محتوا و رسانه ICT، خدمات ICTکاالهای 

CPC  Ver.2 شامل فهرست کاالهای  8وست شماره یپباشد را نهایی سازد. ملل می سازمان 2007( برای سالICT 
رود که استفاده از نسخه ، انتظار می3نسخه  ISIC بندیطبقهاست. با این حال، مانند  CPC  Ver.2 بندیطبقهتحت 
کند که نسخه توسط کشورها زمان زیادی طول بکشد. بنابراین، این کتاب راهنما پیشنهاد می CPCشده  یبازنگر
رود که انطباق بین اجزای کاالهای برای چند سال آینده مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می ICTی فهرست کاالها 2003
جدیدی را به  بندیطبقه( بزودی محقق گردد تا برای کشورها HSو سیستم هماهنگ ) CPCمستقر در  ICTتولیدی 
 ارائه کنند. ICTتجارت در کاالهای  گیریاندازهمنظور 

85 .WPIIS ،را منطبق با این اصل راهگشا گسترش داد که کاالهای  2003سال  ندیبطبقهICT  یا باید عملکرد
پردازش اطالعات و ارتباطات را با تجهیزات الکترونیکی از جمله انتقال و نمایش مرتفع سازند یا اینکه برای کشف، 

 زش الکترونیکی استفاده کند. های فیزیکی و یا کنترل یک فرآیند فیزیکی از پرداگیری یا ببت پدیدهاندازه
( را به تفصیل به پنج 2003)برمبنای تعریف سال  ICTبرای کاالهای   HSهایبندیطبقه، OECDهای . مجموع86

 کنند:ذیل تقسیم بندی می 118ی گستردهمقوله
 تجهیزات مخابراتی -1
 ه و تجهیزات مرتبطرایان -2
 قطعات الکترونیکی -3
 تجهیزات صوتی و تصویری -3
 دیگر  ICTکاالهای  -5

عنوان هستند که به ICTی تجارت، واردات و صادرات کاالهای اصلی "مشارکت" در زمینه ICTهای . شاخص87
 (.8شوند )نگاه کنید به جدول درصد مجموع صادرات و واردات بیان می

  

                                                           
 الت" به معنای خدمات و کاالها می باشد."محصو 117

118 OECD 2005 
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 ICTی تجارت در کاالهای های اصلی در زمینهشاخص. 8جدول 
 تعاریف و مال ظات محاسبه شا ص کد

ICT3  واردات کاالهایICT  به
عنوان درصد مجموع 

 واردات

ICT3  به عنوان ضریب ارزش واردات تمام
تقسیم بر مجموع ارزش  ICTکاالهای 

  شود )کهواردات محاسبه می
 شود(.عنوان درصد بیان میبه 

کاالهای  بندی طبقهتوسط  ICTتعریف کاالهای 
بر حسب  OECDاطالعات و ارتباطات  فناوری
-صورت می 2002و  1223های سال HS بندی طبقه

 گیرد.
های مفاهیم دیگر برحسب پایگاه داده

COMTRADE  عنوان ملل هستند، به سازمان
 مثال، صادرات و واردات مجدد خار 

 ها به دالر آمریکا ارائه شوند و دادهنمی
ملل این پول رایج آن کشور را به  سازمانشوند)که می

 ند(.کدالرآمریکا تبدیل می

ICT3  صادرات کاالهایICT 
عنوان درصد مجموع به

 صادرات

ICT3  عنوان ضریب ارزش صادرات به
تقسیم بر مجموع ارزش  ICTتمام کاالهای 

عنوان شود )که بهصادرات محاسبه می
 شود(.درصد بیان می

 2002bبرای توسعه،  ICT گیری اندازهمنبع: "مشارکت" در خصو  

های تجارت خارجی هستند که معموال  توسط مسیولین گمرک داده ICT3 و  ICT3های  ی شاخص. منبع رایج برا88
تجارت خارجی به سطح باالیی از  المللیبینشوند. در خصو  آمارهای ملی و با همکاری ادارات آمار تهیه می

 COMTRADEهای پایگاه دادههای هماهنگ مانند ایم که به تولید و نگهداری پایگاه دادههماهنگ سازی دست یافته
ها های ملی با متد تراز پرداخت. ارزش گذاری واردات و صادرات در نظام حساب112ملل منجر شده است سازمان

 رجوع کند. هاآنها به یکسان است، تا آن حد که خواننده باید برای جزئیات روش
ا باید از طریق مسیولین گمرک خود قابلیت ، کشورهICTی کاالهای های اصلی در زمینه. به منظور تهیه شاخص89

های همکاری بین این انجمن و اداره ملی آمار را ایجاد های مناسب کاالهدددا را بررسی کنند و روشبندیطبقهدسترسی 
، باید جداول ضروری WCOهای ملی کاالهای مغایر با سیستم هماهنگ بندیطبقهکنند. کشورهای استفاده کننده از 

را در  المللیبینشود کشورها در هر جا که ممکن است استانداردهای باق را ایجاد کنند )پیشنهاد میبرای انط
 ها اتخاذ کنند(.بندیطبقه
مانند خدمات مربوط به  ICT، آمارهای تجارت نیز اهمیت دارند. بسیاری از صادرات خدمات ICT. در خدمات 91
(. بحث در خصو  UNCTAD, 2003سرعت در حال رشد هستند) ه در بعضی از کشورهای در حال توسعه بهرایان

 نوی پیشبر مبنای  2007در سال  OECDدر همین زمان شروع شد و به انتشار تعریف  ICTتعریف خدمات 
CPC  های اصلی فقط به تجارت پردازیم، زیرا شاخصی این موضوعات نمیانجامید. در اینجا به بحث درباره 2نسخه

 کنند.  اشاره می ICTدر کاالهای 

                                                           
 http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspxنگاه کنید به آدر  اینترنتی  112
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 هاداده یآورجمع یو متدها هادادهمنابع -5فصل 
داده مختلف را جستجو  یآورجمع یكند و متدهایسه میف و مقایرا توص ICT ین فصل منابع بالقوه آمارهای.ا21
 شود:ین فصل پوشش داده میدر ا ICTكند. اغلب منابع داده یم

 :یببت یطات از راه دور منظم اطالعات و آداب( و كسب و كارها)مانند اطالعات ارتبا یادار یهاداده
 یآوررا جمع ICTاستفاده از  یهادادهاز  یكه ممكن است بخش ییهایو سرشمار یجار یاقتصاد یریآمارگ یهاطرح

 دهد و یرا پوشش م ICT یهااز بخش یكند و اغلب حداقل برخ
 شود.یگر درنظرگرفته مید یهادر طرح ICT یرآما یهاو ماژول ICTمستقل   یریآمارگ یهاطرح

کامل نیازهای  طوربهتواند مفید باشد، اما بعید است در حال انجام می یهایآور. منابع اداری و جمع22
ن كار یاطالعات و ارتباطات را ارائه كند(. ا فناوری یهای اصلگذاران را برآورده كند )و یا تمام شاخصسیاست

كسب و كار  ی داده یرا به عنوان منابع اصل یریگنجانده شده در طرح آمارگ یهاتقل و ماژولمس ICT یآورجمع
ICT یآورجمع یبرا یریا طرح آمارگیك منبع خا  یسمت تقاضا(. انتخاب  یالخصو  برایكند )علیلحا  م 

از نظام  ی)مانند تابع یو مل یالمللنیب یها و استانداردهاد بر اسا  دستورالعملیبا ICTداده كسب و كار 
 رد.یدردستر  صورت گ یو فن یگذاران، و منابع مالاستیاز سین نی( و همهنیمل یهاحساب

و همهنین در   OECDارائه شده در این فصل بر اسا  عمل كشورها)در کشورهای یهاداده اوریجمع.روش 23
کسب و کار قابل اجرا  یآمارها یرده براگست طوربهکه  یهای عملاقتصادهای در حال توسعه( و بهترین توصیه

 .، شرح و از لحا  هزینه و ابربخشی، از نقطه نظر توسعههاداده اوریجمعهای از روش یبرخباشد.یاست، م
چهره به چهره، مصاحبه های تلفنی شخصی، پرسشنامه ارسال شده  یهاشامل مصاحبه هاآن شود.یم مقایسه

 یهانهیاد به هزیار زیعملِ کشورها بس هستند. یل شده در صفحات وب معمولتوسط پست الکترونیکی و یا ارسا
 ی)مصاحبه، حمل و نقل و ارتباطات( و زیرساخت های موجود )مراکز تما ، منطقه ای یا شهری، و غیره( بستگ

 دارد.

 بر  اب كاب و كارها  ICTاز  استفاده ی منابع داده -1-5
بر حسب كسب و كار  ICTداده استفاده از  یگردآور یه کشورها از آن براوجود دارد ك ی. منابع داده مختلف23

، سواالت و یا ماژول لحا  شده یببت یعبارتند از منابع اداری، کسب و کارها هاآن را ببینید(. 7استفاده )مثال 
 مستقل. یهاداده یآورو جمع  هاداده، و همهنین به عنوان مستقل مجموعه یریدر طرح آمارگ

 بر حسب كسب و كارها: مثال كشورها ICTاستفاده از  یها شاخص ی. منابع داده برا7ل مثا
 یها شاخص یر را برای( انواع منابع داده ز2005در تون  )نوامبر  WSISجلسه  یانجام شده برا ICT یها ن متد و منابع شاخصیتمر

 یها بنگاه یریمباوه(، طرح آمارگیز  ،ی)موریاقتصاد یسرشماركند:  یم ییشناسا ییقایآفر یاستفاده از بر حسب و كارها در كشورها
شده شامل  ییو قفقاز منابع شناسا یمركز یای)مراکش، تون ، بنین، ماداگاسکار(. در آس یمستقل كسب و كارها یها )رواندا(، طرحیعموم
 ستان( است.مستقل)ارمنستان، قزاق ICT یریآمارگ یها )قرقیزستان( و طرح یعموم یها بنگاه یها طرح

 .2005aاطالعات و ارتباطات برای توسعه، فناوریگیری منبع: گروه مشارکت اندازه
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بر حسب کسب و کارها  ICTهای مربوط به استفاده از برای تولید داده یمساو یهالیپتانس ی. این منابع دارا95
ه )مشخص کننده نیاز کاربران( و منابع نیستند. تناسب هر منبع تا حد زیادی با تعادل بین نوع اطالعات جستجو شد

متناسب  هاآنهایی که این منابع باید برای ی منابع مختلف، شاخص، ارائه کننده2گردد. جدول شماره موجود تعیین می
 باشد.می هاآنهای هزینه نسبی باشند و نشانه

 و کاربر حسب کسب  ICTهای استفاده ازشاخص اوریجمع. منابع آماری برای 2جدول 
 هاتراز هزینه شوند اوری جمعهایی که باید  شا ص نوع منبع
ی قابلیت دسترسی ها در زمینهتعداد محدودی از شاخص منابع اداری

 ICTهای اصلی زیرساخت
 اداری( های فعالیتکم هزینه )محصول فرعی 

ی ی قابلیت دسترسها در زمینهتعداد محدودی از شاخص های کسب و کار آماریببتی
همراه با تقسیمات منتخب)اندازه،  ICTهای اصلی زیرساخت

 بخش(

 هزینه متوسط )برای تاسی  و نگهداری(

حوزه یا سیواالتی درخصو  
ICT طراحی شده در طرح-

 های 
 گیری آماری و نمونه

ها ها)این طرحسرشماری
های آماری غالباً طرح

های اقتصادی مانند طرح
آماری در بخش صنعت 

 هستند(

های اصلی  ی قابلیت دسترسی زیرساختها در زمینه شاخص -
ICT )همراه با تقسیمات منتخب)اندازه، بخش 

 ICTهای استفاده از  کلی، تعداد محدودی از شاخصطور به -

ی ای با توجه به هزینههای حاشیههزینه عمدتاً 
 طرح آماری مربوطه

های اصلی سترسی زیرساختی قابلیت دها در زمینهشاخص - مستقل ICTطرح آماری 
ICT )همراه با تقسیمات منتخب)اندازه، بخش 

 ICTهای  استفاده از  تعداد محدودی از شاخص -
 ICTهایی درخصو  موانع استفاده از  شاخص -

 ، ارزش ها هزینههایی درخصو   شاخص -
 ها و غیرهگذاری سرمایه

ی ای با توجه به هزینهحاشیه های هزینه عمدتاً 
 ری مربوطهطرح آما

طور منظم در اکثر اقتصادهای درحال توسعه اجرا میهای آماری کسب و کارهای رسمی به.باید یادآور شد که طرح96
کسب و کار را  ICTشوند اما غالباً مجموع منابع برای تولید آمارکمیاب هستند. حتی بعید است که آمارهای استفاده از 

اجرا  one-offهای آماری ویژه، بعید است که طرح طوربهآماری ملی تولید نمود.  موبر در بیرون از نظام طوربهبتوان 
های غیر رسمی ها، کارآمد و پایدار باقی بمانند. بنابراین، این شرکتهای غیر رسمی با گذشت سالشده توسط شرکت

کنندههاسازمانرا باید متوقف نمود و  تند باید از تخصیص منابع به های آماری هسای که حامی ارتقای نظامی اهدا
گاه باشند. روش جایگزین ارجح اینست که طرحاینگونه طرح کسب و کار در  ICTهای آماری استفاده از های آماری آ

 های آماری ملی گنجانده شوند.برنامه
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 یمنابع ادار
العاتی را در خصو  همراه و بابت و اینترنت( اط)مانند تلفن ICTکنندگان خدمات در بعضی کشورها، عرضه.97

عنوان محصول فرعی کنند. بهی قانونی دولت ارائه میهاآنکسب و کارهای مشتریان خود تهیه و این اطالعات را به ارگ
 . 120پذیر استمکانبر حسب کسب و کارها ا ICTای کم برای این فعالیت قانونی، تهیه اطالعات آماری موجود با هزینه

-شوند احتماال  از نظر تعداد و موارد دیگر دارای محدودیت هستند. بهه اینگونه تولید میهایی ک. با این حال، شاخص28

 یاند، داراای را انجام دادهویژه ICTحقوقی که خدمات  یها از لحا  محدوده برای وجودهاعنوان مثال، این شاخص
نظر آماری تعریف شده است، منطبق ها ممکن است دقیقاً با کسب و کاری که از ت هستند و اینگونه شخصیتیمحدود

ی اندازه ( برحسبdisaggregationتجمیع)عالوه، اگر اطالعات ضروری برای قراردادها مورد نیاز نباشد عدم نباشد. به
 کسب و کار یا صنعت ممکن نخواهد بود. 

 ICTان خدمات کنندگست، زیرا ارائهی.در بسیاری از کشورها، حتی این منبع اطالعات اداری در دستر  ن99
های دسترسی کسب و کار را به توانند دادهدهند و بنابراین نمیمشترکین کسب و کار را از مشترکین خانگی تمیز نمی

ICT  .فراهم کنند 
 بر حسب کسب و کار، کارآمد نیستند. ICTهای استفاده از خالصه، منابع اداری معموال  برای گردآوری داده طوربه.111

 ی کاب وکار ی ثبتهاداده
کثر ادارات ملی آمار تلقی می.داده101  هاآنشود و نقش های ببتی کسب وکار، عنصر اصلی زیرساخت آماری برای ا

خصو  های آن ها( همراه با اطالعاتی درها و کارگاهحمایت از سوابق بهنگام کسب و کارهای یک کشور )معموال  بنگاه
 باشد. ت و اندازه مییر مانند رشته فعالهای دیگموقعیت، جزئیات تما  و ویژگی

های جمعیتی های جمعیتی کسب و کار و نیز تولید چارچوبی دادههای ببتی کسب وکار در فرآیند آماری برای تهیهداده
های ببتی کسب وکار خود را با استفاده از روند. بیشتر ادارات ملی آمار، دادههای آماری کسب وکار بکار میبرای طرح

 کنند. طور منظم بهنگام میهای آماری بهاجتماعی و از طریق عملیاتهای ببتی مالیات و تامیننابع اداری مانند دادهم
عالوه کاربرد های آماری)بهعنوان منبعی برای تولید شاخصهای ببتی کسب وکار به.مزایای اصلی استفاده از داده112
 ها( عبارتند از:گیریدر نمونهعنوان چارچوب جمعیتی برای استفاده آن به

 سرعت تجمیع نمود.توان بهها را میشاخص -
 ای تولید آماری بسیار کم است.ی حاشیههزینه -

های ببتی کسب وکار آماری تهیه توان از دادهکه می ICTهای استفاده از ایراد عمده این است که تعداد شاخص.113
ها یا ایمیل هرایانهمراه و بابت،  ها مانند تلفن  حضور برخی از تکنولوژیهای اصلی در خصونمود، عموماً به شاخص

ی ببتی از اطالعات با کیفیت شود)که برای اهداف ارتباطی وجود دارند(. در صورتیکه دادهیا وب سایت محدود می
 پذیر خواهد بود.مکانها ابرخوردار باشد)اطالعات کامل و بهنگام(، وجود اینگونه شاخص

روند برای شناسایی کسب های ببتی کسب وکار ادارات ملی آمار بکار میمنابع اداری که برای بهنگام سازی داده.114
روند کارآمدی کمتری دارند. وکارهای جدید مناسب هستند اما برای کشف کسب وکارهایی که از جمعیت کنار می

                                                           
 ز آن است.ها او دومی درباره استفاده واقعی آن ICTتمایزی وجود دارد. اولی درباره دسترسی واحدها به  ICTو استفاده از  ICTمعموال  بین دسترسی  120
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" )واحدهای خاموش( کالً برای کسب وکارهای موضوع برخوردار بودن از میزان باالی "کسب و کارهای غیرفعال
 کوچک دارای اهمیت بیشتری است.   

سازد که سهم زیادی از فعالیت اقتصادی، مشخص می 121در اقتصادهای در حال توسعه، اهمیت بخش غیر رسمی.115
عوامل اقتصادی  خرده فروشی بدون مجوز یا کنترل مالیات(. هایفعالیتدهد)مثالً، بیرون از چارچوب اداری رخ می

 شوند.های کسب وکار کنارگذاشته میگر معموال  از ببتیمداخله
های آماری مانند برآورد کمینه تعداد کل هایی را در دادهتوانند اریبالذکر میموضوعات پوششی مانند موارد فوق .116

بوجود آورند )در صورت وجود رسمی( یا برآورد بیشینه کسب وکارها )در صورت وجود سهم زیادی از فعالیت غیر
 (. 8نسبت زیادی از کسب و کارهای غیرفعال  نگاه کنید به مثال شماره 

ی غرب های کسب وکار در منطقهگیری کیفیت ببتیهای فعالیت بعنوان اندازه. نسبت8مثال 
 بالکان

عنوان برای استفاده به ها آنار اداری و تناسب های کسب و كگیری کیفیت ببتیهای ببت شده، اندازههای فعال به شرکتنسبت شرکت
های اداری که عملکردهای اجباری را توان توسط بررسی پروندهها را میکند. فعالیت شرکتهای آماری را ارائه میهای جمعیتی طرحچارچوب
( نظارت نمود. مطابق آمارهای اخیر، نسبت اجتماعی یا بازنشستگی برای پرسنلهای تامینها، مساعدتکنند )مانند پرداخت مالیاتببت می
(، 2003درصد در سال  37های ببت شده در کشورهای واقع در غرب بالکان در حدود چهل درصد است: آلبانی)های فعال به شرکتشرکت

درصد از  30 ( و این یعنی اینکه برای این کشورها در حدود2005درصد در سال  38( و مونته نگرو)2003درصد در سال  32کرواسی)
شوند های آماری که از آمارهای ببتی انتخاب میهای کسب و کار غیرفعالند یا دیگر وجود ندارند. بنابراین، طرحواحدهای لحا  شده در ببتی

های بوجود آمده برند)زیرا بعید است کسب و کارهای غیرفعال پاسی بدهند(. احتماال  برآورددهی پایینی رنج میکارآمد نیستند و از میزان پاسی
 با اریب بی پاسخی معناداری روبرو هستند)همهنین دارای خطاهای استاندارد نسبتاً زیادی هستند(.

 الذکرهای آماری کسب وکارهای کوچک و متوسط کشورهای فوقمنبع: انجمن

 
 های ا تصادیسرشماری

از آن( هستند که هدف آن گردآوری  های آماری جامعی از بخش کسب و کار)یا بخشیها، طرحاین سرشماری.117
 هایفعالیتها های کسب و کار در یک کشور است. در بعضی از کشورها، این سرشماریاطالعات آماری از تمام زمینه

های ساخت چارچوب جمعیتی برای طرح هاآنگیرند که غالباً هدف اقتصادی انجام شده توسط خانوارها را دربر می
 آماری است.

ها)که شاید نیازمند نقشه برداری کلی از کشور باشد(، اجرای ی گردآوری دادهلت جامع بودن و نیز هزینهعبه .118
 هاآنمعموال  خیلی محدود است)پنج یا ده سال(. همین امر،  هاآنی ها پرهزینه است و بنابراین دورهاینگونه سرشماری

 سازد. سی به اینترنت ناکارآمد میهای رو به رشدی مانند دستررا برای نظارت مستمرپدیده
برخی از سیواالت را درخصو  قابلیت دسترسی  ICTها برای بررسی کاربرد کننده از سرشماریکشورهای استفاده.119

ه(. بااین حال، تعداد سیواالتی که عموماً در پرسشنامه رایاناند )مثالً، تلفن، نمابر و در کسب و کار لحا  کرده فناوری
 (.2شوند لزوماً محدود هستند)نگاه کنید به مثال شماره گنجانده میسرشماری 

بر  ICTها برای نظارت ، سرشماریهاآنی زمانی محدود و دوره ICTعلت محدودیت در تعداد سیواالت به.111
 حسب کسب و کار مناسب نیستند. 

                                                           
 (OECDتوانند به ها دارای وزنی مرتبط در اقتصاد است می. از این کتاب، پوشش بخش غیر رسمی مفصالً انجام نشده است و آمارشناسان کشورهایی که بخش غیررسمی آن121

 (  مراجعه کنند.   2002
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بر  اب کاب  ICTهای آماری ماتقل در  صوص کاربرد ها و طرح وزه -2-5
 و کار 

کاری پرهزینه است که باید با باالترین استانداردهای فنی انجام شود تا .گردآوری داده111 ها از کسب وکارها معموال  
های عاملین گوناگونی توان از دیدگاهها را میم گردآوری دادههای گردآوری شده را تضمین کند. کارآیی سیستکیفیت داده

 ها ارزیابی نمود.ها و کاربران دادهکنندگان دادهها، ارائهمانند تولیدکنندگان داده
 ترین زمان ممکن  های باکیفیت با کمترین هزینه در کوتاهآوردن دادهها عالقمند به بدستتولیدکنندگان داده

-های تدارک ابزارهای گردآوری دادهها شامل موارد ذیل هستند: هزینهی گردآوری دادههاهستند. هزینه

ها و فراتر از فاز گردآوری های گردآوری دادههای دیگر و هزینهها(، آموزش به آمارگیران و ردهها)پرسشنامه
 مود. توان اضافه نها را میهای اضافی دیگر برای پردازش و انتشار دادهها هزینهداده

 خواهند بار پاسخگویی را برحسب هزینه و زمان خود به حداقل ها)پاسخگویان( میکنندگان دادهارائه
 ( و 10ها نگاه کنید به مثال شماره های درخواست شده و تکمیل پرسشنامهآوری دادهبرسانند)برای جمع

 ای در ات موبق و مرتبط را به شیوهها در صورتیکه اطالعها، سیستم گردآوری دادهاز دیدگاه کاربران داده
 دستر  و بهنگام ارائه کند سیستمی مناسب و راضی کننده خواهد بود. 

  در قزاقستان ICTگیری بار پاسخگویی در طرح آماری  اندازه. 11مثال 
ها ببت را برای تکمیل پرسشنامهکه در قزاقستان اجرا شد زمان مورد نیاز پاسخگویان  2003طرح آماری آزمایشی تجارت الکترونیکی در سال 

ساعت،  3تا  1ای همراه با فواصل زمانی پاسخگویی زیر بود: کمتر از یک ساعت، بین های گزینهکرد. پرسشنامه حاوی سیواالتی با پاسیمی
ر در قزاقستان بکار های آماری کسب و کاساعت. همین فواصل زمانی در دیگر طرح 30ساعت و بیشتر از  30تا  8ساعت، بین  8تا  3بین 

-های آماری کسب و کار ممکن میشود. این اطالعات، مقایسه سطح دشواری تکمیل پرسشنامه تجارت الکترونیکی را با دیگر طرحگرفته می

 سازد.   
 منبع: پرسشنامه طرح آماری، آژان  آماری قزاقستان

نظر قرار داد. های کاربران و پاسخگویان را باید مدها، نیازدر زمان انتخاب یک طرح آماری و روش گردآوری داده.112
 به بحث گذاشته شده است. 2ساز و کارهای مشاوره با کاربران و پاسخگویان در فصل 

 های کشوریمونه: نICTهای  های اقتصادی برای گردآوری شاخص استفاده از سرشماری. 9مثال 
 سیواالتی را در  ICTهای اقتصادی خود در خصو  کاربرد مصر، عمان و قطر کشورهایی هستند که در سرشماری

ه و دسترسی به اینترنت رایانها اجرا و وجو تلفن بابت، موبایل، اند. مثالً، مصر طرح آماری جامعی از کارگاههای سرشماری گنجاندهپرسشنامه
 را ببت کرد.

بر حسب کسب و کار را معرفی کرد.  ICT، چندین سیوال در خصو  دسترسی به  2002ی کل آمار ویتنام، در سرشماری کارگاهی سال اداره
های هرایانمربوط به تجارت الکترونیکی و تعداد  های فعالیتهای شخصی، وب سایت، هرایانها وجود موارد ذیل را ببت نمودند: این کارگاه

 توان به متغیرهای ها را میهای محلی و به اینترنت. این شاخصه شبکهشخصی متصل ب
ت، نوع کارگاه)ستادها، شعبات و غیره(، سطح جغرافیایی و به هر متغیر ببت شده دیگر در سرشماری یبندی متفاوتی مانند رشته فعالطبقه

 تقسیم نمود. 
 داره کل آمار ویتنام  و ا 2005aبرای توسعه،  ICT گیری اندازهمنبع: مشارکت در 
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های پستی، ها چندین روش وجود دارد که عبارتند از: مصاحبه چهره به چهره، پرسشنامهبرای گردآوری داده.113
ها، حمل و )مصاحبه هایا ترکیبی از موارد فوق. انتخاب هر کشور به هزینه ایانهرایهای های تلفنی، مصاحبهمصاحبه

ها، ادارات ببت موبق کسب و ای یا شهرداریهای موجود)مراکز مخابرات، ادارات منطقهنقل و ارتباطات( و زیرساخت
یدگاه کشور در حال توسعه و نیز کار و غیره( بستگی دارد. بعداً در همین فصل، در خصو  مزایا و معایب هر روش از د

 ها کاربرد دارد به بحث خواهیم پرداخت. موضوع کنترل کیفیت که برای گردآوری داده
های کسب و کار در خصو  کاربرد و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه، داده OECDبیشتر کشورهای  .114
ICT را از طریق سیواالت طرح( های کاربرد که از این به بعد حوزههای آماری کسب و کار جاریICT می )نامند

مشی برای اطالعات اند. انتخاب یک رویکرد یا رویکرد دیگر به چندین عامل از جمله نیازهای خطگردآوری کرده
 شود. نظام آماری مربوط می سازمانبر حسب کسب و کارها و منابع و  ICTدرخصو  کاربرد 

به اجرای طرح  کشورهای در حال توسعه ممکن.115 نباشند و  ICTهای آماری مستقل در خصو  کاربرد است قادر 
های آماری موجود بگنجانند که اطالعات زمینه از قبیل اشتغال و رشته دهند سیواالتی را در طرحدرعوا ترجیح می

که بعدها در طراحی  تواند روش مفیدی برای برآورد پارامترهای آماری باشدکنند. همین امر میت را لحا  مییفعال
 به تفصیل اشاره کردیم(. 7)همانطور که در فصل  های آماری مستقل مورد نیاز استطرح
عموماً برای کشورهایی ضرورت دارند که به بررسی کاربردهای  ICTهای آماری مستقل در خصو  کاربرد طرح .116
ICT مانند کسب و کار الکترونیکی، تجارت ا(لکترونیکی و اقدامات امنیت پیهیده عالقمند هستندIT در تصمیم .)

های آماری،  )برنامه کاری طرح ی ملی آماری جاریبرای انجام طرح آماری مستقل باید گنجاندن این طرح در برنامه
ی قانونی( را های آماری اجراشده توسط مقامات یک کشور و معموال  تصویب شده توسط الیحهها و عملیاتسرشماری

 شود. از این کتاب راهنما تحت عنوان موضوعات نهادی به بحث گذاشته می Cداد. این جنبه در بخش  مد نظر قرار
مستقل را  ICTهای آماری و طرح ICTها در خصو  کاربرد دو بخش بعدی، مسائل آماری مربوط به حوزه.117

برای در  در یک طرح آماری  های بیشتری را در خصو  طراحی حوزهدهند. فصل ششم راهنماییمورد بحث قرار می
-های اصلی معرفی میهای مورد نیاز به منظور تولید شاخصی سیواالت نمونه برای گردآوری دادهموجود از طریق ارائه

کنند تا را گردآوری می ICTهای شود که دادهای انتخاب میای است که توسط اقتصادهای درحال توسعهکند. این گزینه
 اصلی را تولید کنند.  ICTهای کاربرد شاخص

  ICTهای کاربرد  وزه
ت را که برای اقتصاد یهایی از رشته فعالهای آماری را با هدف بررسی بخشبسیاری از کشورها اجرای منظم طرح.118
ی رایج های صنعت یا بازرگانی دو نمونههای آماری بخشدهند. طرحت است، در دستور کار خود قرار مییاهم یدارا
ت برای بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه هستند. از طریق استفاده از سیواالت یکسان یا مشابه در طی یاهم یدارا
شود. با این حال، معرفی سیواالت جدید در پرسشنامه، اداره های زمانی آماری قابل مقایسه حمایت میها از سریسال

ت جدید باشد و متغیرهای تازه معرفی شده را به متغیرهایی که سازد تا پاسخگوی نیازهای اطالعاملی آمار را قادر می
های آماری کسب و کارهای موجود، های خا  در طرحاند مرتبط سازد. بنابراین، گنجاندن حوزهبررسی شده قبالً

بر  ICTد ی جدید مانند کاربرهای مورد عالقهاند تا بتوانند زمینهرویکردی است که بسیاری از کشورها پیرو آن بوده
 حسب کسب و کارها را بررسی کنند. 
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 ی زیر را مد نظر قرار داد:در طرح آماری موجود باید دو نکته ICTدر تصمیم برای گنجاندن حوزه کاربرد .119
 توان لحا  نمود و ها سازگار باشد)متغیرهایی را که مین است که با اینگونه حوزهیازمند ایاطالعات ن

بکار گرفت(. در صورتیکه طرح آماری،  ICTهای توان برای تحلیل دادهکه می متغیرهای یک طرح آماری
با این متغیرها  ICTهای کند، شكستن شاخصت و اندازه را ببت مییمانند رشته فعال بندیطبقهمتغیرهای 

 ( 11میسر خواهد بود. )نگاه کنید به مثال شماره
 ی زمانی، طراحی نمونه، ت و پوشش جمعیتی، دورهی جمعیروش شناسی طرح آماری داوطلب بر حسب دامنه

های آماری طرح های گردآوری شده از طریق این حوزه، ویژگیی نمونه و توزیع است. دادهاندازه
های پردازش و گیری مشاهدات، روشآماری)چارچوب جمعیتی بکاررفته، روش نمونه گیری، عوامل اندازه

عنوان مثال، در صورتیکه کنند. بهاقتصادی و غیره( را منعک  می هایفعالیتگردآوری، سطح جزئیات برای 
پیشنهاد شد یا اینکه  ICTهای اصلی استفاده از ی طرح آماری محدودتر از حدی باشد که برای شاخصدامنه
شود، این موضوع ممکن است گیری باالیی منجر میی نمونه خیلی کوچک است که به خطاهای نمونهاندازه

 هم تلقی شود. ایرادی م
 

 در طرح آماری صنعت در تایلند ICTگنجاندن سیواالتی در خصو   .11مثال 
ها را )که اطالعات مالی و اقتصادی کارگاه2003ی طرح آماری صنعت در سال در پرسشنامه ICTدر تایلند، گنجاندن سیواالتی در خصو  

گیری اقتصادی که شامل متغیرهای وری را ارزیابی کند. الگوهای اندازهبر بهره ICTای تحقیقاتی تابیر کند( باعث شده است که برنامهببت می
ICT  وری هستند را میبهره گیریعنوان متغیرهای توضیحی برای اندازهها( بههرایانها و نسبت شاغلین دارای دسترسی به هرایان)مانند وجود-

 داگال (.    -های نوع كاپورد و تفسیر نمود)بر اسا  مدلبرآ ICTوری به سبب کاربرد توان برحسب نتایج بهره
 ی تصادفی ی طرح آماری صنعت هستند، یعنی طرح آماری که نمونهبرای تایلند بیانگر طراحی نمونه ICTهای  شاخص
اصل دوازده تایی تعریف شده بر )سطح چهار رقمی( و اندازه)فو ISICهای بندی( توسط طبقهstrataها )بندیبندی شده که در اینجا طبقهطبقه

 سازمانی کارگاه )شکل قانونی، شکل دربخش اطالعات عمومی درباره ICTشوند. سیواالت راجع به کاربرد حسب تعداد شاغلین( تعریف می
 گذاری خارجی، واردات و صادرات( گنجانده شدند. اقتصادی، سرمایه ببت شده، سرمایه
 :شوند میای بصورت زیر ارائه ارگزینهسیواالت بصورت بله/خیر و یا چه

 ه استفاده کرد؟  بله یا خیررایان، این کارگاه از 2002آیا درسال 
 را بنویسید:  ها رایانهدر صورتیکه پاسی مثبت است لطفاً تعداد کل 

 ه:رایانتعداد استفاده کنندگان از یک 
 یا خیر ، این کارگاه به اینتنرنت دسترسی داشت؟ بله2002آیا درسال 

 در صورتیکه پاسی مثبت است چگونه؟)یک یا دو گزینه زیر را انتخاب کنید(
  ISPمشترک  - .1
 کافی نت - .2
 های اینترنتیبسته - .3
 موارد دیگر)مشخص نمایید( - .3

 اینترنتی زیر استفاده کرد؟)یک یا دو گزینه زیر را انتخاب کنید( های فعالیتاین کارگاه از کدامیک از  -
 ایمیل - .1
 جستجوی اطالعات - .2
 خرید - .3
 تبلیغات در وب سایت  - .3
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 موارد دیگر)مشخص نمایید( - .5
 ، این کارگاه در وب سایت حضور داشت؟   بله یا خیر2002آیا درسال 

 در صورتیکه پاسی مثبت است لطفاً جای خالی زیر را پر کنید 
URL  .............. مقدماتی 
 ها یا خدمات وب سایت:فعالیت

 تبلیغات کسب و کار خود)بله/خیر( -
 فروش کاالها یا خدمات)بله/خیر( -

در این پرسشنامه گنجانده  ICTشوند مجموع ده سیوال در خصو  اگرچه چندین سیوال با وجود مثبت بودن سیواالت قبلی پاسی داده می
 اند.شده

 آمار تایلند   ، اداره ملی2003منبع: پرسشنامه طرح آماری صنعت تایلند برای سال 

 
 عبارتند از: اندشدههای آماری نامزد شده که در کشورهای مختلف انتخاب . طرح121

 های اقتصادی، بررسی کاربرد های آماری کسب و کار اقتصادی گسترده: پوشش تمام بخشطرحICT  را در
-ی جداول دادهید و تهیهها برای نظارت بر بخش تولسازد. عموماً اجرای این طرحصنایع گوناگون ممکن می

ها( های آماری کسب و کاراقتصادی گسترده)سرشماریهای ملی است. برخی از کشورها طرحستانده و حساب
 پایین است.   هاآنکنند اما فراوانی اجرای را اجرا می

 بعلت شوند. برخی از کشورها صنایع خاصی را های آماری در بخش صنعت، که در اکثر کشورها اجرا میطرح
 .  دهندمیبا اقتصاد مورد بررسی قرار  هاآنارتباط 

 های آماری  های آماری بخش خدمات از طریق یک سری از طرحدر بسیاری از کشورهای درحال توسعه، طرح
شوند. صنایع فنی مهم عبارتند از: تجارت عمده فروشی،حمل و نقل و ارتباطات، صنایع فنی بررسی می

 و غیره.  گردشگری، خدمات مالی 
 های آماری نوآوری یا تحقیق و توسعه را بسیاری از کشورها، طرح :های آماری نوآوری و تحقیق و توسعهطرح

گاهی از رفتار فنی کسب و کارها اجرا کرده اند)مثال  -ی آمار اروپا روشو اداره OECD(. 12بمنظور آ

های اسلو فراسکاتی( و برای اقتصادهای در حال های راهنماییاند )شرح در کتابهههایی را توسعه دادهشناسی
-ی بوگوتا( تهیه شده است و در کشورهای آمریکای التین استفاده میتوسعه کتابهه راهنمای کاربران )کتابهه

 فناوریبکار برد زیرا اتخاذ  ICTتوان برای گنجاندن حوزه برای استفاده از های آماری را میشود. این طرح
 رانه، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ارتباط دارد.درفرایندهای نوآو

 

 در طرح آماری رفتار فنی کسب و کارهای صنعتی، در کشور آرژانتین ICTسواالت  .12مثال 
طرح، در پاسی ( اجرا شده است. اجرای این INDECی ملی آمار آرژانتین ) تا کنون در اداره 1223"طرح آماری رفتارهای فنی کسب و کار صنعتی از سال 

استفاده  OECDا یهای مبتنی بر کتابهه راهنمای اسلوی اداره آمار اروپا  ی مزبور از روش بوده است. اداره فناوریبه نیازهای اطالعاتی وزارت فدرال علوم و 
 کند.  می

اری کسب و کارهای ملی نوآوری، تحقیق و توسعه و شد و پ  از آن تحت عنوان طرح آم می ICTی استفاده از   ، این طرح آماری، شامل حوزه2003در سال 
ICT  نامگذاری شد. این حوزهICT های وجود کامپیوتر، دسترسی به اینترنت، وجود یک وب سایت و یک  برای انجام موارد زیر طراحی شد: تولید شاخص

در طرح آماری نوآوری  ICTدریافت سفارشات(. از آنجا که سواالت ، و اهداف استفاده از اینترنت )از جمله ICTاینترانت، نسبت کارکنان دارای دسترسی به 
 هایی تقسیم نمود.  های دیگر به بخش بندی توان توسط رفتار نوآورانه کارگاه، ونیز طبقه را می ICTهای  اند، شاخص گنجانده شده

 (.2003ارائیب، پاناما )نوامبر، گیری جامعه اطالعاتی در آمریکای التین و ک ی اندازه کارگاه آموزشی در زمینه منبع:
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، تمرکز ICTی ای برای حوزهپ  از انتخاب طرح آماری کسب و کار موجود برای ایفای نقش به عنوان وسیله .121
بندی سواالت و تعاریف مورد استفاده(. به منظور کسب برآوردهای قابل باید بر روی طراحی خود حوزه باشد )جمله

های اندازه، حجم نمونه را افزایش دهد. بندیطبقهها و گیری ممکن است در برخی از بخشاعتمادتر، طراحی نمونه
ز یها ن، برای حوزهICTهای روش شناختی برای طراحی طرح آماری استفاده از یادآوری این نکته اهمیت دارد که توصیه

آمارهای ببتی کسب و کار کیفیت، های که مربوط به موارد ذیل هستند: نیازمندی هاییآنخصو  اعمال شود، به
های صنایع مرتبط. با این حال، کنترل بر روش شناسی طرح آماری بندیطبقهتعاریف واحدهای آماری و استفاده از 

 ممکن است محدود باشد.
از توانند تعداد کمی شوند، میتوسط اقتصادهای در حال توسعه اجرا می ICTهای استفاده از .در مواردی که حوزه122

 10این سیواالت از  یعموم طوربهها و بار پاسی دهی بگنجانند. از نظر اندازه، منظور محدود کردن هزینهسواالت را به
 (. 11اند )نگاه کنید به مثال تشکیل شده ICTمتغیر مرتبط با  20الی 
ترین ی محدود است زیرا مهماکلی برای طرح آماری، هزینه طوربهاز طریق حوزه  ICTهای .هزینه گردآوری داده123

ها آوری دادهست)از جمله کار میدانی(. عالوه بر این، مسیولین گردهادادهآوری ی طرح آماری مربوط به گردبخش هزینه
هستند. برای کشورهای دارای  ICTبینند و تنها نیازمند آموزش تکمیلی درخصو  سیواالت و پردازش آموزش می

کسب و کارهاست  ICTتر از اجرای طرح آماری صرفهگنجاندن یک حوزه مقرون به های شدید بودجه،محدودیت
 بستگی دارد(. ICTی طرح آماری و پیهیدگی حوزه )هرچند این موضوع به عواملی مانند اندازه

را  هاآنراحتی توانند بهطراحی حوزه شامل انتخاب تعداد محدودی از سواالت مرتبط است که پاسخگویان می.124
ذکر  3در فصل  ICTهای اصلی منظور تولید شاخصها بهآوری دادهتفسیرکنند. سواالت مدل پیشنهادی برای گرد

 اند.شده

 آماری ماتقل هایطرح
ها را میسر های آماری دیگر گردآوری دادهها در طرح، بیشتر از حوزهICTی های آماری مستقل در زمینهطرح .125
گیری ها در مورد موضوعات مختلف مورد عالقه را در اندازهاند تا گردآوری دادهطراحی شده هاسازند. اینگونه طرحمی

، اهداف استفاده، تجارت الکترونیک، امنیت، ICTبر حسب کسب و کار، مانند دسترسی به  ICTاستفاده از 
 ها، و غیره را ممکن سازند.  مهارت
اند )مثال مستقل بر حسب کسب و کار را اجرا کرده ICTآماری های تعدادی از کشورهای در حال توسعه، طرح .126
دارند و یا دارای  ICTای به (. این کشورها، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دسترسی نسبتا گسترده13و  13

ها را کلی، در کشورهایی که اینگونه طرح طوربهاست .  ICTای درحال گرایش به فزاینده طوربهاقتصادی هستند که 
 های کسب و کار وجود دارد.اند، از سوی سیاستگذاران، بازار و جامعه تقاضاهای زیادی برای شاخصاجرا کرده
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 های برزیلیتوسط شرکت ICTی استفاده از طراحی طرح آماری مستقل در زمینه .13مثال 
کند( را تهیه و تنظیم می IPهای های اینترنتی و آدر می راهبری اینترنت برزیل )یک نهاد خصوصی که نا، کمیته2003و  2005در سال 

 RAISهای نمونه از طریق سوابق ببتی تامین اجتماعی)های برزیلی اجرا کرد. سهمیهرا توسط شرکت ICTی در زمینه های آماری مستقلطرح
ملی  بندی طبقهها بر اسا  در مورد صنعت شرکتهای ساالنه رالکائو( وابسته به وزارت کار محاسبه شد که شامل اطالعاتی ، انجمن داده

ها که مصوب سیستم آماری ملی است و بر مبنای استاندارد بندی طبقه( است که توسط کمیسیون ملی CNAEاقتصادی) های فعالیت
 شود. باشد تهیه میمی ISIC المللی بین

( با استفاده 2003کارگاه )در سال  2700ای شامل ها از نمونهو داده ی آمار اروپا استواداره OECDهای این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه
-ی حوزهدهی شدهسازمانبود گردآوری شد. این پرسشنامه که شامل موارد  ICTهای تلفنی با فرد مرتبط با کسب و کار که مسیول از مصاحبه

 سازد:های زیر را میسر میها در زمینههاست، گردآوری داده
( E(، امنیت الکترونیکی)حوزه (D(، دولت الکترونیکی )حوزه C(، تجارت الکترونیکی )حوزه B(، کاربرد اینترنت )حوزه A)حوزهICT کاربرد 

 دادند. تشکیل می 2003سیوال را در سال  55و  2005سؤال در سال  33(، که روی هم رفته بالغ بر Fهای الکترونیکی )حوزه و مهارت
 های زیر است:هایی در زمینهعلت اضافه کردن آیتم افزایش تعداد سواالت به

ها و آموزش هایی در خصو  مهارتهای کاربرد توسط پرسنل و محدودیتافزار لینوک ، اعمال محدودیت، نرمCRMو  ERPهای سیستم 
غیراز اینترنت، حذف ونی بههای کامپیوتری بیرهای دیگر. سواالتی در خصو  تجارت الکترونیکی از طریق شبکهو پرسنل ICTمتخصصان 

بندی به انواع پهنای باند محدود، پهنای باند بابت و طبقه مکانتر شدند تا اها، مانند انواع دسترسی به اینترنت سادهشدند. برخی از پرسش
 پهنای باند موبایل فراهم گردد. 

 ( 2003مریکای التین وکارائیب، پاناما )نوامبر گیری جامعه اطالعاتی در آارائه کشوری در سومین کارگاه در اندازه منبع:
 

 
 و ضریب نفوذ آن در هنگ کنگ، چین  ITطرح آماری کاربرد  .14مثال 

کند. به اطالعات و ضریب نفوذ آن در بخش کسب و کار را اجرا می فناوریگروه آمار و سرشماری هنگ کنگ، چین طرح آماری ساالنه کاربرد 
استفاده از کامپیوتر و اینترنت، وجود و استفاده از وب سایت و تجارت الکترونیکی، این طرح آماری شامل مواردی از  غیر از سواالتی در مورد

های کاربردی است. سیم و تلفن همراه، خدمات و برنامههای بیفناوریاطالعات و استفاده از  فناوریاطالعات، امنیت  فناوریقبیل بودجه 
های طرح ازداده ICTی آمارهای بخش اطالعات و تهیه فناوریکنگ، از طریق طرح آماری نیروی انسانی بخش گروه آمار و سرشماری هنگ 

 کند.  می گیری اندازهرا  ICTی اقتصادی بخش آماری ساالنه
 .(2003لیونگ،  )منبع:

 
ها به اند و این طرحکرده های آماری را اجرایی که بیرون از نظام آماری هستند طرحهاسازماندر برخی موارد،  .127
های های استفاده از زیرساخت اند. بدلیل وجود برخی از محدودیتمتصل شده ICTی های تصمیم گیرنده در زمینه انجمن

در خار  از سیستم آماری ملی مخاطره انگیز است.  ICTی های آماری مستقل در زمینهاصلی آماری، اجرای طرح
)آمارگیران آموزش دیده در  هاهای گردآوری دادهقرارند: آمارهای ببتی کسب و کار، نظاماینها از برخی از این زیرساخت
های سیستم آماری شناسی ها با روشکه روش شناسی مکانگیری و این اای(، روش شناسی نمونهادارات شهری ومنطقه

 هستند(. متصل  المللیبینملی هماهنگ نیستند )که معموال  به استانداردهای آماری 
ریزی  بر حسب کسب و کار همراه با کارهای برنامه ICTی کاربرد های آماری مستقل در زمینههماهنگی طرح.128
 ی سیستم آماری ملی باید دست کم از دو دیدگاه مد نظر قرار گیرد:شده

 آماری  های های رایج است. هماهنگی روش شناسی با طرح ی استفاده از روش شناسی دیدگاه اول درباره
ی واحدهای آماری )کارگاه، کسب و کار و کسب و کار موجود، به موارد ذیل نیازمند است: تعاریف یکپارچه
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ی گونه هماهنگی مقایسههای صنعتی( و مفاهیم مشترک )مثالً درآمد(. اینبندیها )تقسیمبندیغیره(، طبقه
سازد)مانند نتایج بررسی تولید، نتایج مالی و های آماری دیگر را میسر میبا نتایج طرح ICTنتایج کاربرد 

 های کار و غیره(. هزینه
 های آماری گر در تعداد زیادی از طرحی کاهش بار پاسخگویی کسب و کارهای مداخلهدیدگاه دوم درباره

های آماری زیادی را در بخش کسب و کار ی خصوصی و دولتی طرحهاسازماناست. در برخی از کشورها، 
ویژه، برای کسب و کارهای بزر  باید  طوربهتواند بسیار زیاد باشد. کنند و بار پاسخگویی مییاجرا م
گیری( و بنابراین، در این کسب و کارها پاسی به تعداد های بدون نمونههای آماری اجرا شود )طرح طرح

( شامل تعداد کمی از strataا)هبندیعالوه، برخی از طبقهیابد. بهزیادی از سیواالت در پرسشنامه ضرورت می
 ی مخابرات(.)مانند کسب و کار در زمینه آیدعمل میطرح آماری به هاآنکسب و کارها هستند که غالباً از 

ای های ببتی کسب و کارهای قابل مقایسهی اصلی استفاده از دادهدر راستای هماهنگی روش شناسی، مسیله.122
ی کسب و کارهای بدست های آماری مستقل بر مبنای نمونهآیند. مثالً، اجرای طرحمیبدست  هاآنها از است که نمونه
های قابل مقایسه بندیهای تلفن مانند "صفحات زرد"(، بدست آوردن تقسیمهای تجاری )مثالً فهرستآمده از فهرست

که مفاهیم واحد پیوسته را بکار  های ببتی کسب و کارهای آماریهای حاصله از طریق استفاده از دادهبندیبا تقسیم
 سازد. برد میسر می می

ی مفاهیم های آماری و کشورها( نیازمند استفاده از تعاریف قابل مقایسههماهنگی روش شناسی )بین طرح.131
بر حسب کسب و کارها، ضروری است که  ICTهای اصلیِ کاربرد ی شاخصخا ، برای محاسبه طوربهاست. 
)تعریف  تعریف یکسانی از کسب و کار)نگاه کنید به فصل چهارم( و یک فرد شاغل ارائه کنندهای آماری،  طرح

کننده از کامپیوترها و اینترنت شامل تمام شاغلینی است که از های شاغلین استفادهپیشنهادی برای نسبت شاخص
 (.122اندطریق کسب و کار استخدام شده

و متغیرهای دیگر )مانند  ICTی بین ب و کار انفرادی برای تحلیل رابطهها در سطح کسکه اتصال داده .در صورتی131
های آماری نیاز باشد، هماهنگی با طرحوری کار، ارزش افزوده و غیره( موردهای مربوط به عملکرد از قبیل بهرهمتغیر

توسط ادارات آماری،  ICTموجود اهمیت دارد. این نکته بسیار اهمیت دارد که در صورت اجرای طرح آماری کاربرد 
های کسب و کار انفرادی تضمین شود و اینکه تمهیدات قانونی الزم نیز مطابق با قوانین ملی آماری محرمانگی داده
 صورت بگیرد. 

ی بخش کسب و کار های نمایندهبر مبنای نمونه ICTی کاربرد های آماری مستقل در زمینهطرحآل، ایده طوربه.132
های آماری مستقل منطقی، طرح طوربهسازد. ایست که برآورد با دقت باال را ممکن میند حجم نمونههستند که نیازم
تر هستند، زیرا به عوامل ذیل نیاز دارند: طراحی های بکار رفته در یک طرح آماری موجود پر هزینهنسبت به حوزه

 های مستقل.و انتشارداده ویژه، عملیات میدانی همراه با آموزش تخصصی به آمارگیران، پردازش
های آماری باید مکرراً .ذکر این نکته اهمیت دارد که برای نظارت موبر تغییرات سریع در اقتصاد اطالعات، طرح133
 فناوری one-offهای آماری سازد. طرحها را ممکن میی سری زمانی دادهموجه اجرا شوند. این موضوع تهیه طوربه

ی زیادشان که مربوط به علت هزینهن است سریعاً ارتباط خود را از دست دهند و باید بهاطالعات و ارتباطات ممک

                                                           
دام شده یا خود اشتغال است یا کارگر در خدمت خانواده است که حداقل در طول یک قرار است: کسی که استخ¬. تعریف سازمان بین المللی کار از یک فرد شاغل از این122
 شوند. اند شاغل محسوب می¬ی مرجع آن کار را انجام نداده¬ی مرجع یک ساعت کار کرده است. همهنین، افرادی که دارای شغل هستند و در طول زمان هفته¬هفته
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المللی های آماری، اهداکنندگان مالی بیناجتناب نمود. پیش از صرف هزینه برای این طرح هاآناعتبار نتایج است از 
 ها را تضمین نمود. ونه طرحتوان پایداری اینگی ملی آماری را درنظر بگیرند، زیرا نمیباید برنامه

 ICTی تجههههارت هادادهو  ICTهای آماری بخش طرح
بندی در بخش صنعت و تعریف شد. این طبقه ISIC المللیبینبندی برحسب طبقه ICT.در فصل چهارم، بخش 133

خدمات در  های صنعت وهای آماری بخشهایی است)کدهای چهار رقمی(. طرحبندیدارای تقسیم ICTنیز خدمات 
های مفیدی را ارائه کنند توانند دادهدهند و میرا تاحدی پوشش می ICTصورتیکه سطح جزئیات کافی باشد بخش 

های آماری گردآوری شده شود(. دادهبر حسب کدهای چهار رقمی تعریف می ICTشود که بیشتر بخش )یادآوری می
ها و توانند شامل موارد ذیل باشند: تعداد کارگاهتند و مینیز مفید هس ICTهای آماری صنعت برای بخش دیگر طرح

های تحقیق و ها، گردش مالی و تولید، ارزش افزوده، اطالعات نیروی کار، دستمزد و حقوق، هزینه سرمایه، هزینهبنگاه
 توسعه و نوآوری.

فعالیت اقتصادی( ممکن  ISIC)یعنی، کدهای چهار رقمی شودمیبرای آن تعریف  ICTسطح جزئیاتی که بخش . 135
های صنعت و های پوشش دهنده کل بخشا طرحیردهاست بر حسب حجم نمونه برای طرح های آماری اقتصادی گست

(. در صورتیکه پوشش جاری، آورندمیهای اقتصادی این مشکل را بوجود نهایی را ایجاد کنند)سرشماریخدمات چالش
را اجرا نکند، ادارات ملی آمار  ICTهای آماری مستقل بخش رائه نکند یا طرحها ابندیبرآوردهای دقیقی را برای طبقه

ها را مد نظر قرار بندیافزایش حجم نمونه در بعضی از طبقه مکانتوانند امی ICTهای بخش متقاضی شاخص
 (.    15دهند)نگاه کنید به مثال 

 
 در هنگ کنگ، چین ICT. آمار در بخش 15مثال 

-های منطقه، با انطباقICT( بخش OECDهمکاری اقتصادی و توسعه) سازمانخابرات در هنگ کنگ، چین در تعریف و مITپوشش بخش 

و مخابرات، موسسات درگیر در IT( برای مشخص ساختن بخش HSICت استاندارد هنگ کنگ )یبندی رشته فعالای تعریف شده است. طبقه
رود. آمارهای مربوط به ها بکار میی خدمات این بخشو مخابرات، و ارائهITالت بخش اندازی و نگهداری محصوتولید، توزیع، نصب و راه

-ها، افراد شاغل، شغلآوری شده است که تعداد کارگاههای آماری اقتصادی ساالنه جمعو مخابرات در یک سری از طرح ITهای بخش ویژگی

 بت گردیده است.  ب ها آنتصدی، رسیدهای کسب و کار و ارزش افروده در های بال
 (.2003)ولینگتون، نیوزیلند، ICTارائه نشست فنی آسیا و اقیانوسیه در خصو  آمارهای  منبع:

 
ه، رایانکنند: تجارت عمده فروشی های آماری تجارت بخشی شامل موارد زیر را اجرا میبرخی از کشورها طرح .136

 ISICاز  5152و  5151ات الکترونیکی و مخابراتی )کال  افزار جانبی، و همهنین قطعات و تجهیزتجهیزات و نرم
ی کننده(. در صورتیکه پوشش جاری ارائه3نسخه  ISICاز  3352و  3351های مربوط به ، و یا کال 3.1ی نسخه

ت های آماری تجارها را در طرحها نباشد، ادارات ملی آمار حجم نمونه برای این کال برآوردهای دقیق برای این کال 
آوری و پردازش های مربوط به گرددهند. توجه داشته باشید که افزایش حجم نمونه مستلزم افزایش در هزینهافزایش می

 هاست و ممکن است در طول زمان برای ادارات ملی آمار با منابع مالی محدود مناسب نباشد. داده
برای شناسایی کسب و کارهای این بخش ، همکاری با موسسات صنعتی ICTیک راه برای بهبود پوشش بخش .137

ی ببتی کسب و هادادههای آماری و توان با بررسی با فهرستبندی این کسب و کارها را میاست. اصالح بیشتر طبقه
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، آمارهای ببتی مجزایی وجود دارد که به تعریف ICTکار انجام داد. در برخی از کشورها، برای کسب و کارهای 
 کند.  میکمک  in-scopeجمعیت 

شود و یا شان سیوالی پرسیده میهایفعالیتی ، از کسب و کارها دربارهICTدر پرسشنامه طرح آماری بخش .138
بندی کنند. این کار به حذف کسب و کارهایی خود را با جزئیات کافی طبقه هایفعالیتشود تا دعوت می هاآناینکه از 

تواند در شده توسط کسب و کار نیز میاالتی در خصو  محصوالت ارائهشود. سیونیستند، منجر می ICTکه جزء بخش 
ایجاد صنعت صحیح به ما کمک کند)استفاده از مشابهت بین محصوالت و صنایع، مانند شباهت موجود بین 

 (. ISIC123، و CPCمحصوالت اصلی،  بندیطبقه
های ببتی تجارت خارجی هستند که توسط ، دادهICTهای تجارت های ببتی مناسب برای دادهیک منبع داده.139

یا توسط این  -شوند های تجارت استفاده میی دادهشوند و اغلب به عنوان منبعی برای تهیهمقامات گمرکی مدیریت می
نهادها و یا توسط ادارات آماری. مقررات اعالم معامالت صادرات و واردات به قوانین ملی بستگی دارد، اما 

بندی کاال بر ای دارند، مانند طبقهبرای تدوین آمار تجارت خارجی وجود دارد که کاربرد گسترده المللیبیناستانداردهای 
 سازمانتوان با استفاده از تعریف را می ICTهای صادرات و واردات کاالهای (. دادهHSاسا  نظام هماهنگ)

( زیرا بر اسا   نظام 7وست ید به پ( از این کاالها تهیه نمود )نگاه کنیOECDهمکاری اقتصادی و توسعه)
همکاری اقتصادی و توسعه  سازمان، 2008باشد. در سال می 2002و  1223های ( برای سال HSهماهنگ)

(OECD فهرست تجدید نظر شده ) ای از محصوالتICT   بندیطبقهبر اسا CPC شامل کاالهای ،ICT وست ی) پ
 (. 83ویب خواهد رسید )نگاه کنید به پاراگراف ( ارائه نمود، که در چند سال آینده به تص8

 و کنترل کیفیت  هادادههای گردآوری روش-3-5
 هادادهآوری های گردروش
های ی آمار( روشها )ادارهی دادهها )پاسخگو( و تولید کنندهی داده دهندهبا توجه به ماهیت ارتباط بین ارائه.141

های های شخصی )چهره به چهره(، مصاحبهها عبارتند از: مصاحبهدارد. این روشها وجود آوری دادهمختلفی برای گرد
های ارسال شده در صفحات وب. به منظور های ارسال شده توسط پست عادی و یا فرمتلفنی شخصی، پرسشنامه

گوناگون  هایانتخاب مناسب ترین روش تما  برای انواع مختلف کسب و کار، در برخی از کشورها ترکیبی از روش
 گیرد. ها مورد استفاده قرار میآوری دادهگرد

دهد. در اقتصادهای در ها را توضیح میآوری دادههای گردمزایا و معایب نسبی هر یک از روش 10جدول شماره .141
یر را مد های حمل و نقل و ارتباطات کشور، از جمله موارد زها باید زیرساختآوری دادهحال توسعه، انتخاب روش گرد

 نظر قرار دهد:
 خصو  اگر مصاحبه کنندگان باید مناطق روستایی را پوشش دهند(آهن)بهها و راهتراکم و کیفیت جاده 
 )کارآمدی خدمات پستی)به ویژه در مناطق روستایی 
  های پستی، وشناسایی آسان و دقت آدر 
  .تراکم شبکه تلفن 

                                                           
 های اجتماعی و اقتصادی بین المللی در دستر  است.   -قه بندیدر وب سایت بخش آمار سازمان ملل قسمت طب -123
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ها با توجه به موقعیت کسب و کارها)شهری / روستایی(، اندازه و یکمعموال بهترین روش، اتخاذ ترکیبی از تکن.142
 ست. هاآنصنایع 
های آماری کسب و کار و خواه های طرحبرحسب کسب و کارها)خواه حوزه ICTهای آماری کاربرد برای طرح.143
ینه باشد. ابتکار نسبی های شخصی و تلفنی ممکن است بهترین گزهای آماری مستقل(، استفاده از ترکیب مصاحبهطرح
ICT و طرح( های آماریICTاغلب به پاسخگویان در ارائه )کند و این امر تا حد زیادی های دقیق کمک میی پاسی

آوری تواند مکمل فرآیند گردهای تلفنی میگیرد. مصاحبههای مکتوب صورت میکنندگان و دستورالعملتوسط مصاحبه
های آوری ویژه، باید آزمونهای مفقود باشد. قبل از انتخاب روش گردت برای تکمیل دادهها بویژه از طریق درخواسداده

ها در یک نمونه کوچک کسب و کار گیری زمان مورد نیاز تکمیل پرسشنامه و قابلیت درک پرسشآزمایشی برای اندازه
 از انواع صنایع صورت گیرد.

 هادادهآوری  های گرد روش. 11جدول 
 معایب اصلی اصلی مزایای روش

 
 مصاحبه شخصی )چهره به چهره(

ها محسوب آوری دادهترین روش گرد این روش، مستقیم
کننده و پاسخگو را شود و تعامل مستقیم مصاحبهمی

کند. تسهیل و بررسی و پیگیری سیواالت را میسر می
تواند پاسخگو را در جواب دادن  مصاحبه کننده نیز می
مفاهیمی مانند  تواند میمک کند و به سیواالت پیهیده ک

را شفاف سازی کند. از آنجا که  ICTتعاریف خا  
های تواند کارتپاسخگو در صحنه حضور دارد، می

 درنگ ارائه کند. یشناسایی خود را ب
 یهای شخصی )چهره به چهره( براعالوه، مصاحبه به

 یها طرح یسواالت در مورد احساسات، و برا
د یانجامد، مف یبه طول م یادیزكه زمان  یریآمارگ
 است.

 اوری جمعدارد.  یییپا یپاسخ یك معموال  نرخ بین تكنیا
 یخاص افزار نرمكارآمد با  طور بهتواند  یم ها داده

 مدیریت كرد.

کنندگان بخشی از ابزار  مصاحبه
سنجش هستند و در صورت عدم 

توانند دریافت آموزش صحیح می
 .شوند میهای مهباعث اریب

ضوع بکارگیری پرسنل ممکن است مو
باالیی را در بر داشته  های هزینه

باشد)استخدام و آموزش مصاحبه 
کنندگان(. با این وجود، این امر در 
اقتصادهای در حال توسعه اهمیت 
زیادی ندارد، زیرا دستمزد مصاحبه 
کنندگان پایین است و یا برای تامین 
مصاحبه کنندگان، رسیدن به توافق با 

از موسسات ضرورت بعضی 
 دارد)مانند دانشجویان دانشگاه(.

دراقتصادهای در حال توسعه که دارای 
های حمل و نقل ضعیفی زیرساخت

هستند، دسترسی به کسب و کارهای 
واقع در برخی از مناطق کشور ممکن 

 است دشوار باشد.
 
 

 ی تلفنیمصاحبه

این نوع مصاحبه، در مقایسه با مصاحبه چهره به چهره 
امل مستقیم کمتری را بین مصاحبه کننده و مصاحبه تع

 .کند میشونده برقرار 
ها بصورت سریع و در این نوع مصاحبه، گردآوری داده

گیرد زیرا تعداد با هزینه نسبتاً کمتری صورت می
محدودی از مصاحبه کنندگان از یک مرکزمخابرات 

 توانند تعداد زیادی مصاحبه انجام دهند.می

های کامل و ممکن است شماره تلفن
صحیح بویژه دراقتصادهای در حال 
توسعه که سیستم مخابرات تلفن همراه 

تر از تلفن بابت است دردستر  رایج
 نباشند.
-کوتاه های تلفنی باید نسبتاً مصاحبه

مدت باشند زیرا مکالمه تلفنی بلند 
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ی افزار نرمکارآمد با  طور بهتوان ها را میهگردآوری داد
ی تلفنی به کمک خا  مدیریت نمود)مصاحبه

 کامپیوتر(.

آور باشد. برخی از تواند ماللمدت می
که کار مصاحبه  کنند میمردم نیز فکر 

کنندگان تلفنی نوعی فضولی تلقی 
 .شود می

ها ممکن است برای این نوع مصاحبه
های کمی که مصاحبه گردآوری داده

شونده باید سوابق کسب و کار خود را 
 مناسب نباشد. اعالم کند
پاسخی در این نوع مصاحبه نرخ بی

بیشتر از بی پاسخی از طریق مصاحبه 
چهره به چهره است ولی این میزان در 

های آماری پستی مقایسه با طرح
 کمتر است.

 
 

مصاحبه با کمک 
 (CAPI/CATIکامپیوتر)

و  CAPI های سیستمها از طریق با گردآوری داده
CATI (خطاهای جریانflow )ها از و پیوستگی داده
های دریافتی روند و بدین ترتیب کیفیت دادهبین می

کاهش  ها آنها و اعتبار ارتقاء و زمان گردآوری داده
 یابد.می

موجود کسب  یها دادهتوان برمبنای ها را میپرسشنامه
 و کار بصورت سفارشی تنظیم کرد.

برای  تواند می PDAمدرن مانند  ITتجهیزات 
 ها، ابزاری کم هزینه و راحت باشد.دادهگردآوری 

نیازمند  CATIو  CAPIهای سیستم
مصاحبه کنندگانی است کدده از 

 های فنی برخوردار باشند.مهارت
این سیستم ها معموال  برمبنای 

تجاری هستند که ممکن  افزارهای نرم
است پرهزینه باشند. برای انطباق 

با پرسشنامه، دسترسی به  افزار نرم
 ل کارشنا  ضرورت دارد.پرسن

، مصاحبه کنندگان CAPIدر سیستم 
گران قیمتی را حمل  ITتجهیزات 

کنند که در زمان اجرای عملیات می
میدانی ممکن است آسیب ببینند و یا 

 سرقت شوند.
دراقتصادهای در حال توسعه با 

جاده ای سطح پایین، این  های شبکه
 ITخطر وجود دارد که تجهیزات 

 .آسیب ببینند
 
 

 طرح آماری پستی

تواند  ی آمار میاین روش نسبتًا پر هزینه است و اداره
)پرسشنامه( را به تعداد کثیری از گیری اندازه همان ابزار

 کسب و کارها ارسال کند.
 

که  دهد میرا  مکاناین روش به پاسخگو این ا
 پرسشنامه را با آسودگی تکمیل کند.

 
ی اریب مصاحبه هبه دو دلیل زیر، در این روش مسیل

 کننده وجود ندارد:

های مجزا هستند هنیازمند ورود داد
تجهیزات "تشخیص چشمی 

(" در اختیار باشد. OCRکاراکترها)
پاسخی این روش معموال  نرخ بی

 باالیی دارد.
 

های کتبی این روش برای پاسی
مفصل طراحی نشده است و مورد 

ی آن برای سیواالتی است که استفاده
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پیگیری مصاحبه کننده در صورتیکه بدرستی  -1
تواند سبب ایجاد اریب مدیریت نشود می

 شود)مثالً برای بی پاسخی(.
ها بدرستی طراحی در صورتیکه  پرسشنامه -2

توانند سبب ایجاد و آزمایش نشوند، می
 های آماری شونداریب در نتایج طرح

های محدود توان با انتخاب گزینهمی
 ی بله/خیر(.هاپاسی داد)مانند پاسی

عدم دسترسی به مصاحبه کننده می
های کم کیفیت تواند باعث تولید داده

شود. لذا این روش، نیازمند سیواالت 
 های شفاف است.و دستورالعمل

تاخیر در بازگرداندن و پست کردن 
تواند سبب بروز تاخیر ها میپرسشنامه

های آماری شود. در طرح
ارای دراقتصادهای در حال توسعه که د

سیستم پستی ضعیفی هستند اینگونه 
توانند مانع سرعت کار می تاخیرها
 شوند.
های توان با استفاده از یادآوریمی

کتبی یا تلفنی، برخی از مشکالت  
ذاتی این روش را تا حدودی حل کرد 

پاسخی نیز کاهش یابد. تا نرخ بی
بعالوه، اگر یک خط تلفنی یاریگر نیز 

ها را کیفیت دادهتوان موجود باشد می
 افزایش داد.

 
 

 طرح آماری الکترونیکی

، ICTو در دستر  بودن  ICTهای با رشد تکنیک
استفاده از طرح آماری الکترونیکی افزایش یافته  مکانا

ها دارای انواع است. ساز و کارهای گردآوری داده
 هاییپرسشنامه ها آنترین مختلفی هستند که رایج

از طریق ایمیل ارسال و یا بر روی اند که الکترونیکی
توانند گیرند که پاسخگویان میصفحات وب قرار می

 دسترسی داشته باشند. ها آنبه 
های آماری طرح این روش تقریباً دارای تمام مزایای

پستی است بعالوه اینکه سریع تر و کم هزینه تر است. 
پاسخگویان، پرسشنامه هارا بصورت  از آنجا که
ها بصورت دستی کنند، ورود دادهتکمیل می الکترونیکی

ها توان در زمان ورود دادهت را مییضرورت ندارد و اد
 انجام داد.

دراقتصادهای در حال توسعه با 
، کسب و ICTضریب نفوذ پایین 

طرح  ها آنکارهایی که با این شیوه از 
آید، کل جمعیت آماری بعمل می

شود. کسب و کار پوشش داده نمی
ها مر باعث بروز اریب در دادههمین ا

یا ضرورت استفاده از روشی دیگر 
ها)پست کردن برای گردآوری داده

 شود.ها( میپرسشنامه
های فوق در اینجا از دو منظرنیاز

ای وجود دارد: یکی از منظر العاده
بمنظور تضمین امنیت و  فناوری

ها و دیگری از منظر محرمانگی داده
یده و ماهر نیروی انسانی آموزش د

برای مدیریت تجهیزات گردآوری 
کلی، این روش، برای طور به .ها داده

استفاده بعنوان تنها کانال گردآوری 
ها مناسب نیست. بااینحال، اگر داده

این روش با روش دیگری ترکیب شود 
 تواند ابزاری سودمند باشد.می
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  هادادهکنترل کیفیت گردآوری 
را  ICTهای کلی های گردآوری شده، کیفیت شاخصاستفاده قرار گیرد کنترل کیفیت دادههر طرح آماری که مورد .144

کنندگان( کارآمدتر از ها)خواه توسط پاسخگویان و خواه توسط مصاحبهی ورود دادهکند. کنترل در مرحلهتعیین می
باعث کنترل باالی کیفیت  CATIو  CAPIهای ت در مراحل بعدی است. در این زمینه، بکارگیری سیستمیاصالح و اد

ها پ  از یاد داشته باشید که کنترل کیفیت دادهگیرد. بههمزمان صورت می طوربهها شود، زیرا گردآوری و ورود دادهمی
عنوان هایی را برای نتایج ایجاد کنند، بهتوانند پرهزینه باشند یا اریبها نیازمند اقداماتی باشد که میگردآوری داده

  مثال:
ها قبل ها و شاید ماهتما  مجدد با یک کسب وکار و درخواست مجدد برای دریافت پاسی سیواالتی که هفته -

شود و تصویر ضعیفی از آن اداره اند همیشه مقدور و شدنی نیست و باعث ناراحتی پاسخگو میپرسیده شده
های طرح آماری ی مجدد زیاد باشد، هزینههاعالوه، این امر در صورتیکه تعداد تما دهد. بهآماری را ارائه می

 دهد.را افزایش می
تواند اقدام فنی اند یا اصالح سیواالت نامعتبر میبرآورد پاسی به برخی از سیواالتی که پاسخگویان جواب نداده -

 ای باشد و پیهیده
ی کردن از پرسشنامه تواند ایجاد شود صرفنظریابد و اریب میی موبر کاهش میباالخره، از آنجا که نمونه -

 غلط، اقدامی است که عواقبی هم دارد. 
توانند ها محال است، ادارات آمار میاگرچه اجرای یک طرح آماری بدون وقوع خطا در زمان گردآوری داده.145

 عنوان مثال:اقداماتی را عملی سازند که باعث کاهش میزان خطا شود. به
شوند و کارهای داخل حوزه هستند و خطاهای پوششی تلقی نمیهای مناسب که شامل کسب ایجاد چارچوب -

 های نادرست مانند کسب و کارهای غیرفعال یا آدر 
کنندگان در خصو  محتوای پرسشنامه)بویژه برای مفاهیم فنی پیهیده( و ی آموزش مناسب به مصاحبهارائه -

 ی رفتار با پاسخگویان نحوه
ای واضح و صحیح باشد و در زمانی که ندی سیواالت به شیوهبیکه جملهطوربهها طراحی پرسشنامه -

 گیرند بتوانند یک جریان منطقی را درک کنند پاسخگویان در جریان ترتیب سیواالت قرار می
ی فرآیند گردآوری و ورود های گردآوری شده از طریق یک سری از اقدامات کنترلی که در لحظهفیلتر کردن داده -

 د رونبکار می هاداده
های ملی و لذا ها برای سیاستانجام تبلیغات وسیع قبل از آغاز طرح آماری، تاکید بر ارتباط گردآوری داده -

در کشورهایی است  هاآننیاز به همکاری پاسخگویان که شامل یادآوری برای ضرورت به پاسخگویی اجباری 
 شمارد و که قوانین آماری این پاسخگویی را الزامی می

-ها میها یا پرسشنامههای مناسب در مصاحبهی پاسیهایی که باعث تشویق پاسخگویان به ارائهایجاد محرک -

 شود.  
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گیری کاربرد  های نمونه برای اندازه سئواالت و پرسشنامه –فصل ششم 
ICT در کاب و کارها 

-م معرفی شدند ارائه میرا که در فصل چهار ICTهای اصلی کاربرد این فصل، سیواالت نمونه در زمینه شاخص.146

ریزی کشورها انطباق یافته هایی است که توسط برنامهها و پرسشنامهکند. همهنین تاکید این فصل بر ساختار حوزه
 را در طرح آماری کسب و کار موجود بگنجاند.  ICTاست تا حوزه کاربرد 

های دیگر مانند هنجارهای رای وضعیتی محلی ترجمه شوند و بهاآنسیواالت نمونه در این فصل باید به زب.147
، باید دقت کرد که تغییرات انجام شده المللیبینفرهنگی منطبق شوند. با اینحال، بمنظور توجه به مقایسه پذیری 

 معنای سیواالت و یا منطق درون سیواالت را تغییر ندهد. 
 2ی شماره وستیکسب و کارها در پ برحسب ICTهای اصلی کاربرد ی کامل برای شاخصنمونه یک پرسشنامه.148

ی ی نمونههای اصلی فراتر روند باید به پرسشنامهل دارند از این شاخصیبه نمایش درآمده است. کشورهایی که تما
OECD  وEurostat (.3و  3 هایپیوست) رجوع کنند 

به نمایش  2ی شماره وستیپهای همراه، در های پیشنهادی در خصو  کاربرد تلفنسیواالت نمونه برای شاخص.149
 ها نیازمند تایید بیشتر سیواالت نمونه است. اند. وجود تجربه کم در گردآوری این شاخصدرآمده
مسائل مهم دیگری را نیز  ICTهای گیری شاخصهای فنی برای آماده سازی سواالت برای اندازهعالوه بر توصیه.151

های فنی، پیشگیری از ی تعاریف و توضیحات به واژهفاده از زبان مناسب )ارائهنظر قرار داد که عبارتند از: استباید مد
ی هاآن، استفاده از زبهاآنبندی سواالت، اجتناب از استفاده از کلمات اختصاری بدون تعریف اریب به سبب جمله

ت و غیره(، طرح رسمی مختلف در یک کشور و غیره(، جریان منطقی شفاف )فیلتر کردن سؤاالت، ترتیب سیواال
گانه، نمایش بصری، و غیره(، و گنجاندن دستورالعملپرسشنامه)بخش های کنندگان. روشها برای مصاحبههای جدا

های یا طرح ICTهای شوند و باید برای حوزهها توسط ادارات ملی آمار شناسایی میمناسب در طراحی پرسشنامه
 نخواهیم پرداخت. هاآنب راهنما به مستقل، معتبر باشند و در این کتا ICTآماری 

 سواالت مدل برای یک  وزه  -1-6
ای است که دراقتصادهای در حال های آماری کسب و کار موجود، گزینهدر طرح ICTگنجاندن حوزه استفاده از .151

ارائه شده در این  نظر قرار داد. سیواالت نمونهمستقل مد ICTهای آماری عنوان جایگزین در اجرای طرحتوسعه باید به
ی شود و تعدادی از کشورهای اجراکنندهبرحسب کسب و کارها می ICTهای اصلی کاربرد فصل، منجر به تولید شاخص

  123کنندها استفاده میهای آماری، از اینگونه طرحاین طرح
ادی از سیواالت کلی در در آن گنجانده شده است به احتمال زیاد شامل تعد ICTی طرح آماری که حوزه پرسشنامه.152

اصلی، متوسطه  هایفعالیتی آن فعالیت )خصو  فعالیت کسب و کار است که از اینقرارند: صنعت راه اندازی کننده
ها و یا محصوالت، تعداد ی آن بر حسب فعالیتهای اقتصادی اصلی )گردش مالی و زیرمجموعهو جانبی(، شاخص

، پیشنهاد المللیبینپذیری ، موقعیت، نوع دارایی غیره(. از نظر مقایسههاآنیت بندی و جنسافراد استخدام شده و طبقه

                                                           
 دارای معنایی یکسان است ولی لزوماً جمله بندی متفاوتی دارد. 123
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برای  ISICرا بکار گیرند)مانند کدهای  المللیبینشود که کشورها برای ببت اینگونه متغیرها، استانداردهای می
 (.  125شتغالگیری اکار برای اندازه المللیبین سازماناقتصادی و یا استانداردهای  هایفعالیت
شامل موارد زیر است: انتخاب تعداد محدودی از عناوین و موضوعات قابل  ICTتوسعه حوزه در استفاده از .153
در درون یک حوزه. این حوزه، به  هاآنگیری و دارای اولویت، انتخاب سواالت مناسب و ساختاربندی منطقی اندازه
 ی طرح آماری قرار گیرد.امهی خود، باید به صورت منطقی در درون پرسشننوبه
های یک فرم را درک ترتیب اقالم سیواالت در یک پرسشنامه مهم است زیرا اگر پاسخگویان، جریان منسجم داده.154

-دهند. عالوه بر این، برخی از سواالت از طریق فیلترهای منطقی به سیواالت دیگری منجر میکنند بهتر پاسی می

 (. 8)نگاه کنید به جدول  123شوند
 

 ی سوال فیلتر . ارائه8كادر 
کننده از کامپیوتر پرسیده شود. در صورتیکه کسب و کارها دارای کامپیوترهستند باید سوالی درخصو  نسبت)یا تعداد( کارکنان استفاده

 تواند به این صورت باشد: بنابراین، یک فیلتر)صافی( منطقی می
 شود؟ مرجع از کامپیوتر استفاده می( آیا در کسب و کار شما در طول زمان iسوال 

  i+1اگر  بله         برو به  سوال 
  i+2اگر خیر          برو به سوال 

کند؟ )از معمول در محل کار در طول زمان مرجع از کامپیوتر استفاده می طور به( چه نسبتی از افراد شاغل در کسب و کار شما  i+1سوال 
 ( درصد100تا  درصد0

 ( .......... i+2سوال 

 ( : 3پذیر است)نگاه کنید به شکل مکانهای زیر امرتب کردن سواالت نمونه به بخش.155
ی های موجود. سواالت نمونهبرحسب کسب و کار و زیرساخت ICT: اطالعات کلی در مورد استفاده از بخش الف
 کنند. هم میفرا B11و  B1 ،B2 ،B3 ،B10های اصلی هایی را برای شاخصمرتبط، داده
ی که هایفعالیتهایشان، از جمله ی کسب و کارها از اینترنت در عملیات: اطالعات در مورد چگونگی استفادهبخش ر

ی مرتبط، باشد یا نه. سواالت نمونهدارای وب میاست و اینکه آیا این کسب و کار یضرور هاآنکاربرد اینترنت در 
 کنند. فراهم می B12و  B3 ،B3 ،B5 ،B7 ،B8 ،B2های اصلی هایی را برای شاخصداده

 : هر گونه اطالعات کلی )زمینه( مورد نیاز کسب و کار که درطرح آماری گنجانده نشده است.بخش ج
  

                                                           
وقت(، و مرجع  پارهوقت در مقابل  گیری اشتغال عبارتنداز: نوع ارتباط با کسب و کار )مالکیت، قراردادی،غیررسمی(، فعالیت افتخاری )تمام مسائل مرتبط در مورد اندازه 125

 شود. ی زمانی مرجع(. استفاده از استانداردهای بین المللی است موکداً توصیه می زمانی ) تاریی مرجع یا دوره
نگونه درنظر ه باشد ایبرای فیلتر کردن منطقی سواالت مدل برای شاخصهای اصلی چندین پیش فرا پیشنهاد شده است. اگر در یک فضای کسب وکار کامپیوتر وجود نداشت 123
 گیریم که در کسب وکار ممکن است از اینترنت استفاده شود. می
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 بر حسب کسب و کارها ICTساختار شماتیک حوزه کاربرد . 3شکل 
 بر  اب کاب و کار ICTی کاربرد  بخش الف: اطالعات کلی در زمینه

 ده از کامپیوترها بر حسب کسب و کار و تعداد شاغلیناستفا
 ( LANهای محلی )استفاده از شبکه

 استفاده از اینترانت و اکسترانت)شبکه خارجی(  
 ها ی کسب و کارها از اینترنت در عملیاتچگونگی استفادهبخش ر: 

 استفاده از اینترنت بر حسب کسب و کار و تعداد شاغلین 
 به اینترنتحالت دسترسی 

 وجود وب
 انجام شده از طریق اینترنت )تجارت الکترونیک،  های فعالیت

 اطالعات، بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، و غیره(
 ی کسب و کارهای دیگر: اطالعات در زمینه بخش ج

، B2 ،B3 ،B3های شاخصی مدت زمان مرجع واحد نیاز دارند )های اصلی به اطالعات در زمینهبیشتر شاخص.156
B7 ،B8 ،B2  وB12 12شود که کشورها از یک زمان ، توصیه میالمللیبین(. به منظور دستیابی به مقایسه پذیری 

ی هاآنها در مورد مدت زمماهه مرجع استفاده کنند و درسوال به آن اشاره کنند. کشورهایی متمایل به گردآوری داده
های آتی انجام های سالآوری دادهی زمانی برای گردهای دورها با استفاده از سطرها یا ستونتوانند این کار ردیگر نیز می

های اصلی های مرجع برای شاخصهای گذشته، سال جاری و سال آتی(. تارییبا اشاره به سال T-1 ،T ،T +1دهند)
B5 ،B3 ،B10  وB11 گیرند. ان کوتاهی پ  از آن را در بر میشوند و معموال آخرین روز دوره مرجع یا زماستفاده می

توانند در مورد بیش از یک تاریی های زمانی مرجع، باید در سیوال به تاریی مرجع اشاره شود و کشورها میهمانند دوره
 (. 2ها راگردآوری کنند )نگاه کنید به كادر مرجع داده

 در چندین سال ICT های فعالیتی سوال در  صوص  . ارائه9كادر 
 توان به روش زیر برای ببت اطالعات تاریخی و انتظارات برای آینده ارائه نمود.  سوال در مورد وجود وب را می

 سوال: آیا در کسب و کار شما وب وجود دارد؟ 
 2003دسامبر  31بله، وجود وب برای مدت کمتر از یک سال، به عنوان مثال 

 2007سال  بله، ایجاد وب در مدت زمانی یک ساله مثالً
 2008برای ایجاد وب در مدت بیش از یک سال وجود دارد ، به عنوان مثال سال  ریزی برنامهنه، اما 

  2008ریزی برای ایجاد وب در مدت بیش از یک سال وجود ندارد،به عنوان مثال سال نه، اما برنامه
 کند )برای سهولت در فهم(،یهای زمانی اشاره مرهالذکر، به دوتوجه داشته باشید که حتی اگر سواالت پ  از سیوال فوق

 این اطالعات مربوط به تاریی مرجع است که در واقع آخرین روز سال است.  
« نه»ی اول باال و منجر به دو گزینه« بله»ی جایگزین برای گردآوری این اطالعات، وجود سیوال فیلتر)صافی( بله / خیر است که انتخاب ارائه

 شود.زینه های سوم و چهارم فوق میمنجر به گ

ها نه کند )به ترتیب شاخصهای اصلی پیشنهاد میسواالت مدل را برای گرد آوری اطالعات شاخص 11جدول .157
بندی پیشنهادی برای سوال )برای شود: جملهبه ترتیب پرسشنامه منطقی(. برای هر شاخص، اطالعات زیر ارائه می

ها، از جمله جمعیت قابل استفاده برای هر های معتبر،و یادآوریوجه زیاد به معنای آن(، پاسیترجمه به زبان محلی با ت
دهد که برای استفاده به عنوان حوزه در طرح آماری را نشدددان می UNCTADپرسشنامه مدل  2وست شماره یسوال. پ

 یا یا به عنوان پرسشنامه مستقل مناسب است. 



999 
 

 برحسب کسب و کار ICTهای اصلی استفاده از ی شاخصسیواالت نمونه برا -11جدول 
 مال ظات سئوال نمونه و پاسخ ها شا ص کد
B1  نسبت کسب و کارهای استفاده کننده از

 کامپیوتر
آیا کسب و کار شما در طول مدت مرجع 

 از کامپیوتر)ها( استفاده کرده است؟
 بله / خیر

 تعریف کامپیوتر
 آمده است. 3در جدول شماره 

B2 چند درصد از افراد شاغل در کسب و  نسبت افراد شاغل کاربر کامپیوتر
منظم از  طور بهکار شما، در سر کار 
اند)در زمان کامپیوتر استفاده کرده

 مرجع(؟
 درصد0مقادیر درصد )بدون اعشار( از 

 درصد100تا 

این جمله بندی به استفاده ی واقعی از 
کند تا صرفاً دسترسی کامپیوتراشاره می

 به آن.
 3تعریف افراد شاغل در جدول شماره 

آمده است. این تعریف باید با 
 سازمانو  UNSDاستانداردهای 

 کار هماهنگ شود. المللی بین
منظم به حداقل یک بار در هفته  طور به

 اشاره دارد.
شود این سوال تنها از کسانی پرسیده می

که به سیوال "آیا کسب و کار شما در 
کامپیوتر)ها(  طول مدت مرجع از

« بله»کرده است؟" پاسی استفاده 
 اند. داده

B3 آیا کسب و کار شما در زمان مرجع از  نسبت کسب و کارهای استفاده کننده از اینترنت
 اینترنت استفاده کرده است؟

 بله / خیر

کسب و کارهایی که از کامپیوتر استفاده 
 شوند میکنند برای این سوال فیلتر ننمی
توانند با استفاده هنوز هم می ها آنزیرا 
دیگر )مانند تلفن همراه(  های دستگاهاز 

 به اینترنت دسترسی داشته باشند.
 تعریف اینترنت
 آمده است. 3در جدول شماره 

B3 چند درصد از افراد شاغل در کسب و  نسبت افراد شاغل کاربر اینترنت
منظم از  طور بهکار شما، در سر کار 
اند)در زمان ردهاینترنت استفاده ک

 مرجع(؟
 درصد0مقادیر درصد )بدون اعشار( از 

 ددرص100تا 

این جمله بندی به استفاده ی واقعی از 
تا صرفاً دسترسی  کند میاینترنت اشاره 

 به آن.
 افراد شاغل مانند فوق.

 شود میاین سوال تنها از کسانی پرسیده 
که به سیوال "آیا کسب و کار شما در 

اینترنت استفاده  طول مدت مرجع از
 اند.داده« بله»ست؟" پاسی کرده ا

B5 آیا کسب و کار شما در زمان مرجع  نسبت کسب و کارهای دارای وب
 دارای وب بوده است؟

 بله / خیر

شود این سوال تنها از کسانی پرسیده می
که به سیوال "آیا کسب و کار شما در 
طول مدت مرجع از کامپیوتر)ها( 

« بله»؟" پاسی استفاده کرده است
 اند. داده
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 تعریف اینترانت
 آمده است. 3در جدول شماره 

B3 آیا کسب و کار شما در زمان مرجع  نسبت کسب و کارهای دارای اینترانت
 دارای اینترانت بوده است؟

 بله / خیر

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
شود که به سیوال "آیا کسب پرسیده می

رجع از و کار شما در طول مدت م
کامپیوتر)ها( استفاده کرده است؟" 

 اند.داده« بله»پاسی 
 تعریف اینترانت
 آمده است. 3در جدول شماره 

B7  نسبت کسب و کارهای سفارش گیرنده از
 اینترنت

ایا کسب و کارشما در زمان مرجع 
ازطریق اینترنت از کاالها و 
خدمات)یعنی فروش( سفارشی دریافت 

 کرده است؟
 بله / خیر

ین سوال تنها از کسب و کارهایی ا
شود که به سیوال "آیا کسب پرسیده می

و کار شما در طول مدت مرجع از 
اینترنت استفاده کرده است؟" پاسی 

 اند.داده« بله»
های دریافتی از اینترنت تعریف سفارش
 آمده است. 3در جدول شماره 

در تیوری، کسب و کار بدون دسترسی 
 تواندبه اینترنت می

فارشات اینترنتی را از طریق عوامل س
خود دریافت کند.در مناطقی که این 

توانند روش رایج است کشورها می
ی سوال را به کسب و کارهای حوزه

استفاده کننده از کامپیوتر)ها( تغییر 
 دهند.

B8  نسبت کسب و کارهای سفارش دهنده از
 اینترنت

ایا کسب و کارشما در زمان مرجع 
ت از کاالها و ازطریق اینترن

خدمات)یعنی خرید( سفارشی داده 
 است؟

 بله / خیر

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
که به سیوال "آیا کسب  شود میپرسیده 

و کار شما در طول مدت مرجع از 
اینترنت استفاده کرده است؟" پاسی 

 اند.داده« بله»
های داده شده از تعریف سفارش

 ه است.آمد 3اینترنت در جدول شماره 
در تیوری، کسب و کار بدون دسترسی 

 تواندبه اینترنت می
سفارشات اینترنتی را از طریق عوامل 
خود ارائه کند.در مناطقی که این روش 

ی توانند حوزهرایج است کشورها می
سوال را به کسب و کارهای استفاده 

 نده از کامپیوتر)ها( تغییر دهند.کن
B2 این سوال تنها از کسب و کارهایی کسب و کارشما چگونه در زمان مرجع کننده از اینترنت  نسبت کسب و کارهای استفاده
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بر حسب نوع دسترسی )پهنای محدود، پهنای 
 باند تلفن بابت و پهنای باند تلفن همراه(

 

 به اینترنت متصل شده است؟
 بندی طبقهها باید دارای فهرست پاسی

پهنای محدود، پهنای باند زیاد، و سپ  
اه پهنای باند تلفن بابت و تلفن همر

 باشد.
بله / خیر یا مربع انتخاب گزینه برای 

 برگزیدن پاسی
 
 

شود که به سیوال "آیا کسب پرسیده می
و کار شما در طول مدت مرجع از 

کرده است؟" پاسی اینترنت استفاده 
 اند.داده« بله»

دسترسی به  بندی طبقهتعریف نوع 
آمده است.  3اینترنت در جدول شماره 

های پاسی، باید حاصل جمع بندی طبقه
دسترسی با پهنای کم و دسترسی با 
پهنای زیاد را ممکن سازند که بر مبنای 

شوند. و سرعت تعریف می فناوری
دسترسی با پهنای زیاد دارای حداقل 

کیلوبایت بر بانیه و  253سرعت دانلود 
دسترسی با پهنای کم دارای حداقل 

الذکر تر از میزان فوقسرعت دانلود کم
 است.

وجود چندین پاسی نیز ممکن است رخ 
تواند بیش دهد زیرا یک کسب و کار می

از یک شکل از دسترسی به اینترنت را 
 استفاده کند.

های مختلف کشوری برای شکل
های پاسی عبارتند از: حذف بندی طبقه
های ها در مواردی که آیتمبندی طبقه

ند  افزودن یا پذیر نیست مکانپاسی ا
های فناوریها بر طبق بندی طبقهتقسیم 

 های اطالعاتی کشور.موجود و نیازمندی
 

B10 های محلی نسبت کسب و کارهای دارای شبکه
(LAN) 

آیا کسب و کار شما در زمان مرجع 
( بوده LANمحلی ) های شبکهدارای 
 است؟

 بله / خیر

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
ود که به سیوال "آیا کسب شپرسیده می

و کار شما از کامپیوتر)ها( استفاده کرده 
 اند.داده« بله»است؟" پاسی 

 LANتعریف 
 آمده است. 3در جدول شماره 

LAN ی داخلی است. با یک شبکه
پرسیدن این سیوال که "آیا کسب وکار 
شما دارای شبکه ی  داخلی است؟" 

توان اطالعات مرتبطی در خصو  می
طالعات در کسب و کارها)و نه تقسیم ا
واقعی مورد استفاده( بدست  فناوری
 آورد.
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B11  نسبت کسب و کارهای دارای اکسترانت)شبکه
 خارجی(

آیا کسب و کارشما در زمان مرجع دارای 
 اکسترانت)شبکه خارجی( بوده است؟

 بله / خیر

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
ب که به سیوال "آیا کس شود میپرسیده 

و کار شما از کامپیوتر)ها( استفاده کرده 
 داده اند.« بله»است؟" پاسی 

 تعریف اکسترانت)شبکه خارجی(
 آمده است. 3در جدول شماره 

B12  نسبت کسب و کارهای استفاده کننده از اینترنت
 بر حسب نوع فعالیت

کسب و کار شما در زمان مرجع برای 
زیر از اینترنت  های فعالیتکدام یک از 

 استفاده کرده است؟
 ها:پاسی

 ارسال یا دریافت ایمیل -
ارتباط تلفنی از طریق اینترنت یا  -

 استفاده از ویدئو کنفران 
استفاده از پیامک فوری، تابلوهای  -

 اعالنات
دریافت اطالعات در مورد کاال و یا  -

 خدمات
ی ها سازماندریافت اطالعات از  -

 دولتی عمومی
 بانکداری اینترنتی -
 دسترسی به دیگر خدمات مالی -
 ی دولتی عمومیها سازمانتعامل با  -
 ارائه خدمات مشتریان -
 الین آنتحویل محصوالت بصورت  -
 استخدام داخلی و خارجی -
 آموزش کارکنان -

بله / خیر یا مربع انتخاب گزینه برای 
 برگزیدن پاسی

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
وال "آیا کسب شود که به سیپرسیده می

و کار شما از اینترنت استفاده کرده 
 اند.داده« بله»است؟" پاسی 

 
 اینترنتی های فعالیتتعریف 

 آمده است. 3در جدول شماره 
وجود چندین پاسی نیز ممکن است رخ 

تواند از دهد زیرا یک کسب و کار می
اینترنت برای اهداف مختلف استفاده 

 کند.
های مختلف کشوری برای شکل
های پاسی عبارتند از: افزودن بندی طبقه

ها بر طبق بندییا تقسیم طبقه
 های اطالعاتی کشور.نیازمندی

 ( شامل برخی از سیواالت بهنگام شده.2005bو  2002bبرای توسعه،) ICTگیری ¬منبع: مشارکت در خصو  اندازه

 
های اصلی به باید توجه داشت که تمام شاخص(، 10ها)نگاه کنید به كادر های محاسبه شاخصبا توجه به روش.158

شوند)همانطور که به عنوان پاسخی خا  و یا كننده برخی شرایط بیان مینیهای کسب و کارهای تامعنوان نسبت
شوند(. برآورد آماری یک نسبت به طراحی طرح آماری بستگی دارد ها و سواالت مشخص میترکیبی از جواب

ها(. بندی شده و یا ترکیبی از طرحگیری تصادفی طبقهنمونه گیری تصادفی ساده، نمونه )شمارش کامل کسب و کارها،
برآورد آماری یک  5ی وستیپیدا کرد در حالیکه پ 7توان در فصل اطالعات بیشتر در مورد طراحی طرح آماری را می

 دهد. نسبت را شرح می
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 ها برای محاسبه یک شا ص. انتخار پاسخ11كادر 
ی شاخص " نسبت کسب و کارها" با دسترسی به اینترنت با پهنای کم نیازمند انتخاب کسب و کارهایی است که به سیوال "آیا کسب همحاسب

دادند و هر دو مقوله مطابق با پهنای کم )مودم آنالو ، پهنای کم « بله»و کار شما در طول مدت مرجع از اینترنت استفاده کرده است؟" پاسی 
سیوال " کسب و کار شما چگونه در طول مدت مرجع به اینترنت متصل شده است؟" انتخاب کردند. فرمول برآورد برای این دیگر( را در 

های ی داده شده به هر کسب و کار بر مبنای طراحی نمونه گیری بستگی دارد. توجه داشته باشید که از آنجا که پاسیشاخص به وزن های نمونه
طی وجود دارند، یک کسب و کار ممکن است هر دو دسترسی پهنای باند زیاد و کم را گزارش دهد. درصد کسب و متعددی برای سیوال ارتبا

 درصد تجاوز کند.  100تواند از کارهای با دسترسی پهنای کم همراه با درصد با دسترسی پهنای زیاد می

توان توسط جدول بندی متقاطع اطالعات ت، اندازه و موقعیت را مییهای اصلی تقسیم شده به رشته فعالشاخص.159
بندی سیواالت زمینه )سیواالت حاضر در پرسشنامه اصلی طرح آماری و گرد آوری شده از طریق سواالت نمونه با جدول

در یک کسب و کار  ICTیا به عنوان سواالت اضافی در طرح آماری مستقل( تهیه نمود. مزیت لحا  كردن حوزه 
 ای زیاد است.بالقوه طوربهد متغیرهای متقاطع ممکن، موجود این است که تعدا

 ماتقل    ICTهای مدل برای طرح آماری کاربرد  پرسشنامه -0-6

هستند که فراتر از  ICTموضوعات موضوعات  گیریاندازه.برخی از اقتصادهای در حال توسعه عالقمند به 130
، 3های ذکر شده در فصل نیاز دارند. با یادآوری مثالباشند و لذا به طرح آماری مستقل می ICTهای اصلی شاخص

 موضوعات زیر را پوشش دهد: تواندمیچنین موضوعاتی 
 های همراه  استفاده کسب و کار از تلفن 
  اقدامات امنیتیICT   در محل و مسائل امنیتی تجربه شده توسط کسب و کار 
 های جاری و سرمایه در کاالها و خدمات هزینهICTهاآنهایی برای تامین مالی یسممکانله ، از جم  
 های ویژه از وب، مانند تحقیقات بازاریابی  استفاده 
 های در دستر  بودن مهارتICT ی آموزش و در کسب و کار و ارائه 
  موانع و مشکالت اتخاذICT . 

خصو  کاربرد  های بیشتری را دراگر کشوری تصمیم دارد از طریق طرح آماری کسب و کار مستقل شاخص.161
ICT  گردآوری کند، مراجعه به تجارب کشورهای منطقهOECD  های سودمند باشد. فراداده تواندمیو اداره آمار اروپا

 EU/OECDاکثر کشورهای متعلق به  127ای داشته باشدارزش ویژه تواندمی OECDمتعلق به کشورهای  ICTآماری 
 سازد. قابل مقایسه را مقدور می ICTآمارهای ی مستقل هستند که تهیه ICTدارای طرح آماری 

های اصلی ای که به جنبهنمونه ICTدنبال شد، به پرسشنامه استفاده از  WPIIS OECDاین رویکرد كه توسط .162
های آماری کاربرد ی طرحهادادهها، از طریق اتصال شد، منجر شد. در برخی از موقعیتآمادگی و شدت مربوط می

ICT گذاری، و غیره( گیری گردش مالی، کار، سرمایههای آماری اقتصادی )اندازههای گرد آوری شده توسط طرحبا داده
 بر عملکرد کسب و کار نائل شد.  ICTتوان به اقدامات مربوط به تابیر کاربرد می

 باشد:( دارای سه بخش می3)پیوست OECDی پرسشنامه نمونه.163
 Aده از ( اطالعات کلی در مورد استفاICT ،بر حسب کسب و کار 
 B چگونه کسب و کار )ICT برد ورا در عملیات خود بکار می 

                                                           
 ی طرح آماری هستند سودمند باشد.¬(، می تواند برای کشورهایی که مجری کار توسعه2005)OECD 3ی شماره ضمیمه 127
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 C.اطالعات دیگر در مورد کسب و کار ) 
های دیگر، و همهنین اقدامات و تجارب شامل سواالتی در خصو  استفاده از کامپیوترها، اینترنت و شبکه  Aبخش 

بر حسب کسب و کار مطرح  ICTت بیشتری را در مورد چگونگی کاربرد جزئیا Bاست. بخش IT ی امنیت در زمینه
کند. این بخش شامل طیف وسیعی از فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی از جمله تجارت الکترونیکی)از طریق می

 های وب سایت کسب و کاراست.های کامپیوتری(، موانع و مزایای فروش اینترنتی و ویژگیاینترنت و دیگر شبکه
ی طرح . همهکندمیها را گردآوری داده بندیطبقهها و ی مورد نیاز برای محاسبه ارزشاطالعات پیش زمینه Cبخش 

های های آماری نیازمند گنجاندن همه سواالت زمینه نیستند، زیرا اطالعات مورد نیاز ممکن است از منابع دیگر داده
باید شامل موارد زیر باشد: فعالیت اصلی کسب و کار)بیانگر  Cش ببتی کسب و کار در دستر  قرار گیرد. سواالت بخ

ای به عنوان تقسیم کننده عمدتاًصنعت در آن کسب و کار، اندازه)تعداد کارکنان( و گردش مالی آن)بیانگر اندازه اما 
ت نیاز به تحلیل توان در صوربرای محاسبه مقادیر مربوط به فروش تجارت الکترونیکی(. سایر متغیرهای زمینه را می

 (. 11بیشتر در اینجا لحا  نمود)كادر
 های اداره آمار اروپامتغیرهای زمینه در پرسشنامه. 11كادر

و تجارت ICTمنظور اجرای طرح آماری کاربرد  ی پیشنهادی اداره آمار اروپا برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بههای نمونهپرسشنامه
 ای زیر هستند:متغیرهای زمینه ها شاملالکترونیکی در بنگاه

 ( فعالیت اقتصادی اصلی بنگاه در طول سال مرجع 1 
 افراد استخدام شده در طول سال مرجع  متوسط تعداد( 2 
 ( مجموع خرید کاال و خدمات )از لحا  ارزش، بجز مالیات بر ارزش افزوده( برای سال مرجع 3 
 ای مالیات بر ارزش افزوده( برای سال مرجع ( کل گردش مالی )به لحا  ارزش، به استثن3
بندی مناطق اروپا توسط سطح تولید ناخالص ملی ی غیر همگرا(. تعریف آخرین متغیر، بر حسب طبقهی همگرا / منطقه( موقعیت )منطقه5

 سرانه با توجه به میانگین اتحادیه اروپا است. 
 (.3وست یبه پ های آمار اروپا )همهنین نگاه کنیدپرسشنامه منبع:

 
)همهنین  کندهمراه بررسی میشماتیک، محتوای پرسشنامه را با اضافه کردن موضوع کاربرد تلفن طوربه 3. شکل 164

ها )مانند ذاتی در ساختار این شکل، منطق فیلترینگ بر اسا  برخی از پیش فرا طوربه(. 12نگاه کنید به جدول 
توانند از اینترنت استفاده کنند( وجود دارد. این شکل طوری طراحی شده می کسب و کارهای بدون کامپیوتر هنوز هم

 کارآمدی از درون پرسشنامه عبور دهد.  طوربهدهندگان را  است تا پاسی
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 بر حسب کسب و کارها ICTی کاربرد طرح شماتیک از پرسشنامه نمونه. 4شکل 
 کار بر اب کاب وICT : اطالعات کلی در  صوص کاربرد Aبخش 

 استفاده از کامپیوترها بر حسب کسب و کار و کارکنان آن
 همراهاستفاده از تلفن

 (LANمحلی ) های شبکهاستفاده از 
 استفاده از اینترانت و اکسترانت

 امنیت آی تی

  
 کند میاستفاده  ICT: چگونه کاب و کار در عملیات  ود، از Bبخش 

 ر و کارکنان آناستفاده از اینترنت بر حسب کسب و کا
 ی دسترسی به اینترنتشیوه

 استفاده از وب
 ها )تجارت الکترونیک(یکپارچگی سیستم

 انجام شده در اینترنت های فعالیت
 موانع استفاده از اینترنت

 
 : سایر اطالعات در مورد کاب و کارCبخش

 اصلی های فعالیت
 تعداد افراد شاغل

 الیهای بابت و گردش مارزش دارایی
 .3("، نگاه کنید به پیوست 2005بر حسب کسب و کار )ICTبرای کاربرد  OECDی ¬منبع: برگرفته از "پرسشنامه نمونه

دهند پوشش می OECDی معمول موضوعات بیشتری را نسب به نمونه طوربهی آمار اروپا های نمونه. پرسشنامه165
 2007آورند. به عنوان مثال، پرسشنامه مدل یوروستات را به گردش در می یو در طول سالها موضوعات مختلف

گانه بود ، در حالیدرخصو  مهارت جزئیات بیشتری در  2008که پرسشنامه های الکترونیکی دارای یک حوزه جدا
گانه در تبادل شد که به موارد ذیل نیز مجهز بود: حوزهمورد فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی را شامل می های جدا

ای تامین و اشتراک اطالعات در بنگاه و همهنین عات خودکار، اشتراک الکترونیکی اطالعات در مدیریت زنجیرهاطال
 (. 3وست ی)نگاه کنید به پ ICTمنافع ملمو  کاربرد 

و کاربرد تلفن همراه برحسب کسب و  ICTهای اصلی . سیواالت مدل در این کتاب راهنما فقط برای شاخص166
و یا از  12شود که سواالت اضافی، در صورت لزوم، از سواالت مدل ارائه شده در جدول ند. پیشنهاد میاکارتهیه شده

های ممکن و سواالت شاخص 12انتخاب شوند. جدول  3و  3و یوروستات موجود درضمایم  OECDی سیواالت نمونه
های آماری خود را ارائه ها در طرحن شاخصی آماری متمایل به در  ایهاسازماننمونه برای کاربرد تلفن همراه برای 

یابند و خدمات تلفن عنوان نیازهای کاربران توسعه میهمراه و سواالت نمونه بعدا بههای کاربرد تلفنکند. شاخصمی
های تلفن همراه نیز ممکن است بخواهند آوری شاخصمند به گردشوند. کشورهای عالقهتر میهمراه موجود شفاف

ها کند در پرسشنامهرا میسر می فناوریرا در مورد استفاده از تلفن بابت در کسب و کار، که مقایسه بین دو سواالتی 
 در  کنند. 
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 های همراهسواالت نمونه در خصو  کاربرد تلفن. 12جدول 
 مال ظات سئوال نمونه شا ص کد

M1 دت مرجع از آیا کسب و کار شما در طول م نسبت کسب و کارهای کاربر تلفن همراه
 موبایل استفاده کرده است؟"

های همراه در جدول شماره تعریف تلفن
 آمده است. 5

M2  نسبت کسب و کارهای سفارش گیرنده
 از طریق تلفن همراه

آیا کسب و کار شما در طول مدت مرجع 
برای کاالها و خدمات)فروش( از طریق 
 موبایل سفارشی دریافت کرده است؟"

سب و کارهایی این سوال تنها از ک
که به سیوال "آیا کسب و  شود میپرسیده 

کار شما در طول مدت مرجع از تلفن 
« بله»همراه استفاده کرده است؟" پاسی 

 اند.داده
های دریافتی در جدول تعریف سفارش
 آمده است. 5شماره 

M3  نسبت کسب و کارهای سفارش دهنده
 از طریق تلفن همراه

مدت مرجع آیا کسب و کار شما در طول 
برای کاالها و خدمات)خرید( از طریق 

 موبایل، سفارشی داده است؟"

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
که به سیوال "آیا کسب و  شود میپرسیده 

کار شما در طول مدت مرجع از تلفن 
« بله»همراه استفاده کرده است؟" پاسی 

 اند.داده
های داده شده جدول تعریف سفارش
 ه است.آمد 5شماره 

M3  نسبت کسب و کارهای کاربر تلفن همراه
 برحسب نوع فعالیت

کسب و کار شما در زمان مرجع برای کدام 
زیر از موبایل استفاده  های فعالیتیک از 

 کرده است؟
 ها:پاسی

ی کاالها و برای کسب اطالعات در زمینه -
 خدمات

 برای ارسال یا دریافت ایمیل -
 برای دسترسی به اینترنت -

برای دسترسی به دیگر خدمات بانکی و  -
 مالی

 های دولتی عمومی سازمانبرای تعامل با  -
 برای ارائه خدمات به مشتریان -

 همراهبرای تحویل کاالها از طریق تلفن -

این سوال تنها از کسب و کارهایی 
که به سیوال "آیا کسب و  شود میپرسیده 

کار شما در طول مدت مرجع از تلفن 
« بله»استفاده کرده است؟" پاسی همراه 

 اند.داده
آمده   5تعریف موبایل در جدول شماره

 است.
های ممکن در جدول شماره تعریف پاسی

 آمده است. 5
وجود چندین پاسی نیز ممکن است رخ 

 دهد زیرا یک کسب و کار 
تواند از موبایل برای انجام کارهای می

 مختلف استفاده کند.
های طبق نیازمندیتوانند بر کشورها می

بندی اطالعاتی کشور خود، به طبقه
 ها آنها بیفزایند و یا از تعداد پاسی

 بکاهند.
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  ها دادههای آماری کاب و کار و پردازش  طرا ی طرح - 7فصل 
کند و به های گردآوری شده بحث میو پردازش دادهICTهای آماری کاربرد ی طراحی طرح. این فصل در زمینه167
 پردازد:رسی موارد زیر میبر

 در کسب و کار:ICTهای آماری کاربرد الف( طراحی طرح
 های هدف واحدهای آماری تعریف جمعیت -
 های جمعیت و ی چارچوبتهیه -
 طراحی و انتخاب نمونه.  -

 در کسب و کار:ICTهای گردآوری شده در خصو  کاربرد ب( پردازش داده
 بندی شده های مفقود و واحدهای بد طبقهداده ها، درون گذاریویرایش داده -
 های نمونه، برای تولید مجموع وارزیابی روش برای داده -
 های طرح آماری. از دادهICT محاسبه شاخص  -

اند )به عنوان مثال، نیز گنجانده شدهICT های آماری بخش . در موارد مرتبط، برخی از اطالعات مربوط به طرح168
کلی برای  طوربه(. در حالیکه بسیاری از اطالعات ارائه شده در این فصل ICTهای آماری بخش  ی طرحدامنه
های (، تاکید بیشتر بر روی طرحICTهای آماری بخش روند)و لذا برای طرحهای آماری کسب و کار بکار می طرح

 است.  ICTآماری کاربرد 
مستقل است. طراحی حوزه کاربرد  ICTهای آماری کاربرد مربوط به طرح عمدتاً. اطالعات طراحی طرح آماری 169
ICTهای آماری طرح آماری است. با این حال، در زمان بکار رفته در طرح آماری موجود، به شدت تحت تابیر ویژگی

زش هایی مربوط به پرداهای ارائه شده را مد نظر قرار داد. توصیهطراحی این حوزه تا جایی که ممکن است باید توصیه
های طرح آماری،  شود، هر چند که در مورد دوم، شیوهها نیز اعمال میهای آماری مستقل و حوزهها برای طرحداده

بندی شده و ارزیابی کنند )به عنوان مثال، مرتفع سازی واحدهای بد طبقههای پردازش را تعین میبرخی از جنبه
 رویکردها(.

 ICTکههههاربرد های آماری کاب و کار در صوص طرح -1-7
 هدف و دامنه  جمعیت،

گیری و خواه سرشماری(، به گروهی از واحدهای . جمعیت هدف برای گردآوری آماری)خواه طرح آماری نمونه171
های ی طرح آماری که بر اسا  ویژگیهستند. جمعیت هدف توسط دامنه یشود که مورد بررسآماری اطالق می

های آماری کسب و کار، دامنه )و لذا جمعیت هدف( بر حسب عوامل  طرح . در خصو شودمیواحدهاست تعریف 
اندازی شده است(، اندازه اقتصادی انجام شده )یعنی صنایعی که واحدهای آن راه هایفعالیتشود: زیر تعریف می

 .یكانشود( و در برخی از موارد، موقعیت مواحدها)که بر حسب تعداد افراد شاغل و یا گردش مالی بیان می
که بین کشورها باشد یا در بخش کسب و کار، درصورتیICTهای آماری کاربرد های هدف برای طرحجمعیت .171

جمعیت درون کشوری باشد متفاوت هستند. این جمعیت ها ممکن است در طول زمان نیز تغییر کنند، به عنوان مثال، 
های در بخش صنعت بررسی کند و سپ  در طرح راICT ی اول، بخواهد کاربرد ممکن است یک کشور در مرحله
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آماری بعدی، جمعیت هدف را گسترش دهد تا بخش خدمات را بگنجاند. چندین کشور عضو اتحادیه اروپا کار خود را 
نفر کارکن یا بیشتر آغاز کردند و اخیراً  10برحسب کسب و کارهای با ICTها در خصو  کاربرد با گردآوری داده

 نفر کارکن یا کمتر(.  10اند)یعنی کسب و کارهای با ا در مورد کسب و کارهای خرد اجرا کردههای آماری رطرح
های آماری، با توجه به موارد زیر های آماری کسب و کار، دامنه و جمعیت هدف برای بررسیهمانند دیگر طرح .172

 شوند:تعریف می
 فعالیت اقتصادی 
  اندازه کسب و کار و گاهی اوقات 
 جغرافیایی.  موقعیت 
، برای تعریف رشته فعالیت، مقایسه پذیری نتایج آماری کشورها ISICالمللی مانند های بینبندیاستفاده از طبقه .173

 NACEهای منطقه ای)مانند بندیو با طبقه ISICهایی را با مطابقت 128های ملیبندیدهد. بیشتر طبقهرا ارتقاء می
 هایفعالیترقمی  3های از شناسه ISICتر، کدهای عبارتی دقیقه اند. بد کردهآمریکای شمالی( اایجا NAICSیا 

سلسله مراتبی طوربهطبقه یا کال  وجود دارد که  300، در حدود 3-1 ی نسخه ISICشوند)برای اقتصادی تشکیل می
 3ی نسخه ISICد(  برای شوها تقسیم میرقمی و ترتیب الفبایی برای بخش 2های بندی رقمی، تقسیم 3ی هاگروهبه 

 المللیبینی هاگروهکار  .122استبخش افزایش یافته 21بندی و تقسیم 88گروه،  238طبقه ،  320سطح جزئیات تا 
 UNSCکنند و تجدید نظرها توسط باالترین سطح از سوی المللی را بررسی میهای بینبندیمداوم کفایت طبقه طوربه

 کند. توصیف می 3-1ی  بویژه نسخه ISICنایع را بر حسب کدهای گیرد. این کتابهه، صصورت می
را از  ICTهای کاربرد کند که کشورهای عضو، داده( توصیه میOECDهمکاری اقتصادی و توسعه) سازمان. 174

ها و کاالهای نقلیه، موتور سیکلتفروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایلطریق کسب و کارهای صنعت، ساختمان، عمده
 هایفعالیتو ارتباطات و امالک و مستغالت، اجاره و  یبانی  حمل و نقل، پشتهارستورانها و شخصی و خانگی، هتل

( به عنوان صنایع OECDهمکاری اقتصادی و توسعه) سازمانکسب و کار گردآوری کنند. دو صنعتی که توسط 
تفریحی، فرهنگی و ورزشی. صنایعی که در  هاییتفعالگری مالی و اند عبارتند از: خدمات واسطهغیراصلی اعالم شده

گیرند از این قرارند: کشاورزی، صیادی و جنگلداری، ماهیگیری، قرار نمی OECDی صنایع پیشنهادی زمره
(  و 22بجز بخش فرعی  ISIC ، L ،M ،N ،Pمعدن برق، گاز و آب، خدمات اجتماعی و شخصی )بخش های

  130ی برون مرزیهاآنو ارگ هاسازمان
تخطی  OECDهای ، ممکن است از توصیهICTهای آماری کاربرد ی طرح. در اقتصادهای در حال توسعه، دامنه175

های کشاورزی و معدن در ویژه، بخش طوربه(. 13کند تا بهتر با نیازهای کشور تناسب داشته باشد)نگاه کنید به مثال 
برای اهداف ویژه )مانند گرفتن اطالعات قیمت از ICTرد بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مهم هستند وکارب

تواند درآمدهای اقتصادی یی که در آن اینترنت و خطوط تلفن بابت در دستر  نیست( میهامکانطریق تلفن همراه در 
                                                           

 هستند. در دستر  .asp http://unstats.un.org/unsd/cr/ctryreg/ctrylist.2طبقه بندی ملی درآدر   128
122 ISIC  و  3.1نسخه یISIC در آدر    3ی ¬نسخهhttp://unstats.un.org/unsd .در دستر  می باشند 
(  سداخت و سداز 37تا  15های ¬.، بخشISIC Dهای آماری کاربرد آی سی تی بر حسب کسب و کارها عبارتست از: تولید )¬برای طرح OECDدامنه ی پیشنهادی توسط  130
(ISIC F 35، بخش  )تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سدیکلت¬( هدا و کاالهدای خدانگی و شخصدیISIC G 52تدا  50، بخدش هدای )

( )غیدر 37تدا  35، بخدش هدای ISIC Jگدری مدالی )¬(، واسطه33تا  30، بخش های  ISIC I(، حمل و نقل، انبار و ارتباطات )55، بخش ISIC Hها )¬ها و رستوران¬هتل
 های کسب و کار¬اصلی(، امالک و مستغالت، اجاره و فعالیت

(ISIC K و فعالیت73تا  70، بخش های ،)¬( های تفریحی، فرهنگی و ورزشیISIC O در بخش آخر، اداره آمار اروپا تنها دو طبقه ی زیر را در نظر 22، بخش .)غیر اصلی( )
 پروژه ی تصاویر متحرک. – 2212تحرک طبقه: تولید و توزیع فیلم و تصاویر م – 2211گیرد ¬می
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 های فعالیت)عامل مهم در  ها رستورانهاو ، هتلOECDی توصیه های واقع شده در دامنهرا افزایش دهد. ازمیان بخش
گیری دهند که اقتصادهای در حال توسعه ممکن است عالقه خاصی در اندازهگردشگری( نوعی از صنعت را تشکیل می

کند اتی که گردشگری الکترونیکی برای مشتریان خارجی فراهم میمکانخا ، ا طوربهدر آن داشته باشد. ICT کاربرد 
ی اقتصادی مقاصد جدید در خت برخط( همگی به سود توسعه)به عنوان مثال اطالعات در مورد مقصد، رزرو و پردا

 اقتصادهای در حال توسعه است. 
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 در برزیل، تایلند و موری ICTهای آماری پوشش طرح. 16مثال 

گوست تا سپتامبر ICT طرح آماری کاربرد  اداره  و OECDی های نمونه( از پرسشنامه 2005بر حسب کسب و کار در برزیل )اجرا شده از آ
-با مشخصات زیر بهره می 3.1ی نسخه ISICهای از بخش ییتعریف شد که كسب و كارها یآمار اروپا استفاده کرد. جمعیت هدف به گونه ا

 . Oاز بخش  222و  221ی ها گروهو  D ،F ،G ،K ،I ،Hهای بردند: بخش
اعی( نام داشت که توسط وزارت کار ارائه شده بود. این )فهرست ساالنه اطالعات اجتم RAISچارچوب جمعیت برای این طرح آماری، 

اقتصادی )از جمله افراد فعال  های فعالیتی اشتغال و سایر متغیرهای کسب و کارهای ببتی، کارفرمایان و افراد دارای اطالعات اداری درزمینه
برای "ببت نام کسب و کار مرکزی" توسط  یورودکند. این فهرست بعنوان ی دولتی را فراهم میها آندربخش کشاورزی(، و همهنین ارگ

 گیرد. ( مورد استفاده قرار میIBGEموسسه ملی آماری و جغرافیایی برزیل )
های صنعتی دارای حداقل یک کارگر که درگیر در توسط اداره ملی آمار، کارگاه 2003اجرا شده از سال ICT های آماری کاربرد در تایلند، طرح

، 73-70، 55-52، 50، 35، 37تا  15های دهد: بخشبا جزئیات زیر پوشش می 3.1نسخه ی  ISICاند را بر طبق دیاقتصا های فعالیت
های ، آژان 3303)از جمله  33آهن و خطوط لوله(، )حمل و نقل بجز راه 30های ها در بخشای از طبقهها( و مجموعه)تمام طبقه 22-23

 (. ها رستانبیما، 8511)از جمله  85مسافرتی( و 
برحسب کسب و کارها را اجرا کرد که با گرد آوری ICT ، انجمن ملی کامپیوتر جزیره موری ، طرح آماری زیرساخت و کاربرد 2001در سال 

ن گرفت. ایشده( از آمارهای ببتی کسب و کار اداره آمار مرکزی صورت می بندی طبقهی تصادفی کارگاه )به عنوان نمونه 2132اطالعات از 
 7درصد به بخش بانویه )تولید و ساختمان( و  35)خدمات(،  های سرشماری شده متعلق به بخش سومدرصد از کارگاه 38نمونه، با پیمایش 

 ها را پوشش داد.ی بخشدرصد به بخش کشاورزی همه

 http://www.cetic.br/empresas/index.htmمنبع: کمیته مدیریت اینترنت در برزیل، با آدر  
 

برای بخش کسب و  ICTهای کاربرد آوری شاخصکند که کشورهای متمایل به گرد. این کتاب راهنما توصیه می176
(. این کتاب راهنما در مقایسه با OECDشامل بسیاری از صنایع هستند )از جمله صنایع فرعی  مکانکار تا حد ا

کند که سازد و پیشنهاد میمتصور می زمانساتری را برای کشورهای عضو آن ی گستردهدامنه OECDهای توصیه
های زیر افزایش دهند: کشاورزی، شکار و جنگلداری، توانند این گستره را به بخشاقتصادهای در حال توسعه می

در طرح آماری کسب و کار ICT فرهنگی، ورزشی و تفریحی. گنجاندن حوزه استفاده از  هایفعالیتماهیگیری، معدن، 
 تری است.ی گستردهی نیازمند دامنهی اقتصادگسترده
، حجم کسب و کار بر اسا  تعداد کارکنان است. هیچ ICTیک معیار رایج دامنه برای طرح آماری کاربرد  -177
جهانی کسب و کار بر اسا  این معیار وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، کسب و کارها به چهار  بندیطبقه

 232تا  50شاغل(، کسب و کار متوسط ) 32تا  10) شاغل( کسب و کار کوچک 2تا  0صورت کسب و کارخرد)
 شوند. می بندیطبقهشاغل یا بیشتر(  250شاغل( و کسب و کار بزر  )

)هر  سازگاراست "مشارکت"ی ( و موسسهOECDهمکاری اقتصادی و توسعه) سازمانهای با توصیه بندیطبقهاین 
کارکن یا  10، دامنه اندازه راحداقل المللیبینعه بمنظور انجام مقایسه پذیری همکاری اقتصادی و توس سازمانچند 

کند(. حفظ اطالعات مربوط به اندازه فعلی درآمارهای ببتی کسب و کار آماری برای کسب و کارهای بیشتر پیشنهاد می
های ببتی همانند کسب و تر دشوارتر است و در بسیاری از کشورها، کسب و کارهای بدون کارکن، از رویکردکوچک

 دشواراست.  هاآنکنند و لذا بررسی کارهای دارای کارکن تبعیت نمی
ی کسب و کارهای خرد را در جمعیت همه OECDبه دلیل هزینه و بار پاسخگویی، بسیاری از کشورهای عضو  .178

ای با پنج کارکن یا بیشتر را در )هر چند برخی از این کشورها، برای مثال فنالند، کسب و کاره کنندهدف لحا  نمی
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در اقتصادهای در حال توسعه ICTهای آماری کاربرد گیرند(. با این حال، حذف کسب و کارهای خرد از طرحنظر می
 نظر قرار گیرد:شود و باید به دالیل زیر مدسبب بروز اریب در نتایج می

 20)مثال"  کسب و کارها را پاسخگو باشند توانند نسبت بسیار باالیی از تعداد کل کسب و کارهای خرد می -
 درصد یا بیشتر( 

 توانند پاسخگوی سهم قابل توجهی از کل اشتغال باشند می هاآن -
- ICTسازد)از جمله کسب و کار های کوچک مثال"، دربخش ، کسب و کارهای دارای هر نوع حجم را قادر می

 (، برای ایجاد رشد اقتصادی همکاری کنند. ICTمشاوره 
ی کسب و کارها در جمعیت هدف، مبتنی بر نمایندگی ی برای اندازههاآنشود که ایجاد آستاز این رو توصیه می .179

های خاصی برای بررسی کسب و کارخرد ضروری جمعیت درون دامنه بر حسب کل اشتغال باشد. ممکن است روش
 (.17باشد)نگاه کنید به مثال 

 ند. بررسی کسب و کارخرد در ه17مثال 
های ی کسب و کار خرد که با سرعت بیشتری نسبت به شرکتدر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ممکن است آمارهای ببتی در زمینه

ای خا  استفاده شوند. در هند، برای بررسی کسب و کارهای خرد، از یک طرح نمونه گیری چند مرحلهکنند از رده خار  میبزرگتر تغییر می
 شود. می
شوند. واحدهای مرحله ( در داخل واحدهای اداری)نواحی( با توجه به واحدهای "روستایی" و "شهری" تعریف میStrataها)بندی طبقه 

ات مربوطه مانند بازارها، مناطق مکانهای شهری )در مناطق شهری، با در نظر گرفتن ا(، روستاها )در مناطق روستایی( و بلوکFSUsاول)
ها با احتمال متناسب با تعداد کارگران غیر FSUs(، stratum)بندی طبقهشوند( هستند. در هر ومی تعریف میصنعتی و خدمات عم

آیند. کسب و کارهای خرد از های شهری)همانند آخرین سرشماری اقتصادی( بصورت نمونه در میکشاورزی)در مناطق روستایی( یا تعداد بلوک
ی واحدهای شوند تا چارچوب نمونه گیری)ببت چندین متغیر کمکی( برای دومین مرحلهاری میها فهرست بردFSUsطریق طرح آماری در 

 توان با فعالیت اقتصادی انجام داد. بیشتر را می بندی طبقهنمونه گیری را تشکیل دهند. 

 های نمونه گیری، دولت هند.ملی طرح سازمان منبع:
ی اندازه کسب و کار، نه تنها بر اسا  تعداد کارکنان بلکه بر مبنای در برخی از کشورها، تعریف حقوقی یا ادار .181

های مربوط به فواصل شده در فواصل زمانی( است. برخی از هماهنگی بندیطبقهترکیب تعداد کارکنان و گردش مالی)
ب و کارهای خرد، ی کسفوق در زمینه بندیطبقهای)برای مثال در اتحادیه اروپا، که در آن گردش مالی در سطح منطقه

شود( صورت گرفته است. با این حال، های رایج برای گردش مالی استفاده میکوچک، متوسط و بزر  با ترکیب آستانه
ای مناسب برای گردش مالی، توصیه با توجه به تنوع شرایط ملی، در یک کشور، تغییر در طول زمان مقادیر فاصله

الی دشوار است.عالوه بر این، نسبت مقادیر گردش مالی به اندازه درخصو  تعریف جمعیت هدف بر حسب گردش م
 ای متفاوت است. قابل مالحظه طوربه)تعداد کارکنان( بر حسب صنعت 

باشد. حوزه ، موقعیت جغرافیایی میICTسومین متغیر بکار رفته برای توصیف واحدهای طرح آماری کاربرد  .181
آن( باید در اصل شامل کل قلمرو اقتصادی کشور باشد. حوزه جغرافیایی جغرافیایی بخش کسب و کار)و بخش های 

درون کشور باید شامل هر دو مناطق شهری و روستایی باشد. این موضوع، احتماال" برای کشورهایی که دارای 
ه ویژه تقسیمات دیجیتالی شهری و روستایی هستند مهم است. مناطق روستایی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، ب

های اساسی مانند برق و خطوط تلفن، که برای ساخت پایگاه  ( از فقدان زیرساختLDCsکشورهای کمتر توسعه یافته)
ICTبرند. اند، رنج میحیاتی 
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بر حسب کسب و کارهای روستایی ممکن است شکاف مهمی را ایجاد کند. در برخی از ICT در نتیجه، استفاده از 
تواند از اهمیت زیادی باشد. ویژه کسب و کارهای تولید نامنظم( در مناطق روستایی می)بهکشورها، حضور کسب و کار 

 ICTی طرح آماری کاربرد شود که مناطق روستایی نیز در محدودهدر سراسرکشور، توصیه میICT با نفوذ بیشتر 
 . 131گنجانده شوند

ها مشکل ساز ماهنگ نبوده است و لذا مقایسهه المللیبینهای شهری و روستایی، با سطوح تعریف موقعیت .182
های شهری و روستایی تعریف آماری وجود دارد این تعریف بر اسا  هستند. در یک کشور خا  که برای موقعیت

تواند شامل محالت دارای تعداد کمی از ساکنان اما از لحا  تعداد )یا تراكم( ساکنان است. تعریف تراکم شهری)که می
ی شاخصها برحسب منظور تجزیهصل به شهرهای بزرگتر باشد( نیز منحصر به فرد نیست. بنابراین، بهجغرافیایی مت

( تا این 18)نگاه کنید به مثال  ا روستایی کسب و کار، ایجاد تعریفی در سطح کشور ضرورت داردیموقعیت شهری 
هایی در ها را در سراسر کشور مقایسه کنند. توصیهیکه کاربران بتوانند دادهطوربهها قرار گیرد تعریف در دستر  فراداده

هایی برای سرشماری نفو  و مسکن، و توصیه UNSDتوان در اصول بندی مناطق شهری یا روستایی را میمورد طبقه
 ( یافت.UNSD ،2008) 2ویرایش شماره 

 تعریف مناطق شهری و روستایی در انگلستان و ولز .18مثال 
واحدی  بندی طبقهب شهری و روستایی برحسب تعداد تعاریف گوناگون کاربردی، امری پیهیده است. در واقع، هیچ انتخاب یک تعریف مناس

، بررسی تعاریف شهری و روستایی صورت گرفت و این بررسی، تعاریف موجود را 2002پاسخگوی نیازهای تمام کاربران نیست. در سال 
ای جدید آغاز شد تا مدت مناسب نبودند زیرا برمبنای معیارهای مختلفی بودند. پروژهحل بلند تر ساخت اما تعاریف جاری، راهشفاف
(، را ONSی آمار ملی )ی دولتی، از جمله ادارهها سازمانهماهنگ هر دو مناطق شهری و روستایی برای انگلستان و ولز و چندین  بندی طبقه

جدید، مناطقی  بندی طبقهنفر یا بیشتر تعریف شده بودند. بر اسا   10000معیت به عنوان مناطق مسکونی با ج قبالًتهیه کند. مناطق شهری 
افتد بعنوان  نفر یا بیشتر می 10000ی مسکونی با جمعیت آمارتهیه شده بود بسته به اینکه آیا اکثریت جمعیت در داخل منطقه ها آنکه برای 
های روستایی، سا  رویکرد منطقه مسکونی است و بر اسا  شناسایی شهرکجدید بر ا بندی طبقهی شهری یا روستایی توصیف شدند. منطقه

های بندی طبقههای جدید، به عنوان بندی طبقهی یک هکتار است. این ای به اندازههای پراکنده در درون یک چارچوب شبکهروستاها و خانه
 اند. آمارهای ملی تایید شده

 .  http://www.statistics.gov.uk/geography/nrudp.aspنترنتی زیر: منبع: دفتر آمارهای ملی، دارای آدر  ای

 های جمعیت و پوششچارچور
چارچوب جمعیت برای یک طرح آماری، شکل عملیاتی جمعیت هدف است و لیست تمام واحدهای آماری  .183

های تصادفی از های واحدهاست )مانند نمونهگیرد. کاربرد این چارچوب برای استخرا  نمونهبر میمربوطه را در 
 های فرعی خا (.جمعیت 

که  آید،کسب و کار بدست می از آمارهای ببتی معموال   چارچوب جمعیت، کار و کسب های آماریطرح مورددر  .184
-ایجاد و نگهداری می NSOsارهای ببتی برای اهداف آماری توسط . آمکندرا فهرست می اقتصاددر های فعال بنگاه

های آماری واحد در حال انجام شود و مبتنی بر منابع خارجی)از قبیل ببت مالیات( و منابع داخلی)مانند نتایج طرح
شوند و باشد. آمارهای ببتی کسب و کار، زیرساخت اصلی برای سیستم آماری تلقی میهای واحد( مییا دیگر بررسی

 کیفیت آمارهای کسب و کار به شدت به کیفیت آمارهای ببتی زیربنایی بستگی دارد. 

                                                           
)واگر هم ادعا کند که باشد دارای اریب  ی کل کشور باشد¬تواند نماینده¬بطور واضح، شاخصهای بدست آمده از یک طرح آماری با محدودیت های مربوط به دامنه، نمی  131

 خواهد بود(.

http://www.statistics.gov.uk/geography/nrudp.asp
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بیش پوششی  واحدها، کپی برداری از کسب و کار عبارتند از: معمول در کیفیت پوشش آمارهای ببتیمشکالت  .185
 )به عنوان مثال،ی م پوششو ک(، شوندمیهدف محسوب ن از جمعیت که بخشی واحدهایی گنجاندن )به عنوان مثال،

 جمعیت چارچوب ومطلوب، جمعیت  طوربه(. هدف محسوب شوندجمعیت بخشی از واحدهایی که باید گنجاندن عدم
و در حال توسعه یافته افتد )در اقتصادهای به ندرت اتفاق می، هر چند این نزدیکی خواهد بود بسیار نزدیک، هدف
این  و به همین دلیل پذیرد،آمارهای ببتی کسب و کار بسیار تأبیر می کیفیت از معموال کار و کسب آمار(. کیفیت توسعه

-سرشماری از بازخورد طریق از تواندمی کار و آمارهای ببتی کسبنگهداری  باال باشد. مکانمیزان کیفیت باید در حد ا

ای بررسی دقیق بیش یا کم پوششی، های آماری موقت یا منظم بر، طرحهاهای اقتصادی و کارگاهاز بنگاه ایهای دوره
گاهی از امور تقلید شده،   اداری یا مانند آمارهای ببتی مالیاتی -سایر آمارهای ببتی ارتباط با در متقابل تأیید وآ

 مناسب باشد.
 گیرد:در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، ضعف ببت آماری کسب و کارها موارد زیر را در بر می .186
 کنند( که در ها فعالیت میی مجوزها یا مالیاتهایی که در زمینهخش بزر  غیررسمی)مانند بخشحضور یک ب

 شود های اداری ببت نشده است، منجر به کم پوششی آمارهای ببتی میسیستم
  ممکن است تشخیص و به روزآمد کردن کسب و کارهای خرد )و خصوصاً افراد دارای شغل آزاد( دشوارتر

ها و اطالعات خود از روندهای اداری)اجرایی( متفاوتی معموال  برای ببت داده هاآندلیل که  باشد، به این
 تواند باعث کم پوششی شود کنند، و این میپیروی می

 اند)یا با اند، اما زمانی که از فعالیت خود دست کشیدهوجود تعداد زیادی از کسب و کار "معلق" که ببت شده
این امر به دلیل وجود برخی  .اندشدهاند(، از آمارهای ببتی کسب و کار حذف نام شدهدیگر کسب و کارها ادغ

تواند در رابطه با متوقف کردن فعالیت یک کسب مشکالت اداری)و یا فقدان فرایندهای اداری ( است که می
 شود. و کار در برخی از کشورها رخ دهد  و این موضوع باعث بیش پوششی می

 ها، گستردگی و تیببتی کسب و کار برای صبقه بندی درست کسب و کار در زمینه رشته فعال محتوای آمارهای
 آن کافی نیست. مکانیا 

 فناوریهای آوری شاخصای نیست که با جمع. بدیهی است که بهبود روند ببت کسب و کار آماری وهیفه187
معموال  بهترین راه برای  .ملی آمار در ارتباط است اطالعات و ارتباطات مرتبط باشد، بلکه وهیفه است که با کل نظام

ها، بهبود کفایت آمارهای ببتی کسب و کار، ایجاد هماهنگی میان آمارهای ببتی عمومی)مربوط با مالیات، ببت نام
اندازی کسب و کارهای مجوزها، تأمین اجتماعی و غیره(، آمارهای ببتی خا )مانند مجوزهای مربوط به راه

شوند( است. در کشورهای های اقتصادی به روز رسانی میهای آماری )که از طریق سرشماریو پایگاه داده ،مخابراتی(
گر قانون استفاده از اطالعات ببتی برای این هدف را مجاز بداند،  دارای نظام پیشرفته مالیاتی یا تأمین اجتماعی، ا

 تواند گزینه مناسبی باشند. اند میدههایی که مستقیماً از آمارهای ببتی مرتبط تولید شچارچوب
های . در کشورهایی که هیچ گونه آمارهای ببتی مناسبی در مورد کسب و کارهای آماری وجود ندارد، اجرای طرح188

ساخت  مکانتوجه به ا. اطالعات و ارتباطات توسط کسب و کارها دشوارتر است فناوریی استفاده از آماری در زمینه
های های اقتصادی و یا فهرستهای فعال در سرشماریهای واحدت از منابع دیگر مانند لیستیک چارچوب جمعی

های صنعتی، ضروری خواهد بود. از آنجا که این احتمال های تجاری و یا فهرست انجمنبیرونی مانند فهرست تلفن
است چارچوب با کم پوششی ها گنجانده شوند، اما ممکن ضعیف است که همه کسب و کارها در تمام این فهرست
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شود پوشش چارچوب با منابع دیگر مقایسه مواجه شود و در نتیجه برآوردهای اریب تولید نماید. در این مورد توصیه می
های ، از طریق یک فرایند بازموزونی، برآوردها را منطبق نماییم. عالوه بر این، اسناد و فرادادهمکانشود، در صورت ا
گ  اه ساختن کاربران از چگونگی تشکیل چارچوب باید تهیه شود.الزم باید برای آ

کنند، ها است استفاده میتی. کشورهایی که از یک چارچوب جمعیتی که فاقد اطالعات دقیق در زمینه رشته فعال189
 بندیهطبقفعالیت اصلیِ واحد پاسخگو با مشخصات کافی)با استفاده از  بندیطبقهباید در طرح آماری مربوطه، برای 

بانویه و کمکی آن،  هایفعالیتو همهنین  ملی( بندیطبقهو یا  اقتصادی هایفعالیتتمام رشته  المللیبیناستاندارد 
توان همین عمل را برای سنجش وسعت کسب و کار نیز انجام داد. واضح است که یک سوال تکمیلی بگنجانند. می

تواند بر حسب ها نمیای که نمونهارد ابربخش نخواهند بود)به گونههای ناقص در این موهای مبتنی بر چارچوبنمونه
 شوند(.  بندیطبقهو یا وسعت  بندیطبقهت یرشته فعال

 وا دهای آماری
 شودمیای به عنوان واحد اساسی از جمعیت هدف تعریف . واحد آماری در یک طرح آماری یا سرشماری نمونه191

و جدول بندی در واحدهای  شود. عملیات آماری مانند برآورد، جانهی)برای بی پاسخی(ها تدوین میکه در مورد آن داده
( و شودمی اوریجمعتواند به صورت یک واحد مشاهده )که در مورد آن اطالعات شوند. واحد آمار میآماری انجام می

 اشد.شود، بمی اوریجمعیا یک واحد تحلیلی که در مورد آن اطالعات توسط آمار شناسان 
های ها )یعنی واحدهای محلی بنگاههای اقتصادی و شرکتهای آماری کسب و کار معموال  از بنگاه. طرح191

های اقتصادی گروهی، های دیگر نیز )بنگاهاستفاده از گزینه مکانکنند، اما ابه عنوان واحد آماری استفاده می اقتصادی(
پذیر است. چون این احتمال وجود دارد که واحدهای سطح پایین  مکانانوع واحدهای فعالیت، و غیره( در این ارتباط 

اطالعات و ارتباطات باشند، انتخاب واحد آماری با  فناوریها( دارای تراکم کمتری در استفاده از تر )مددانند شرکت
ستفاده از های اصلی اهایی که برای برآورد شاخصمرتبط است. مهمتر اینکه بسیاری از خروجی ICTهای شاخص
های اقتصادی یا گیرند، با انتخاب واحد آماری )نسبت بنگاهاطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار می فناوری
 المللی مستند شوند. ها( در ارتباط هستند و باید به خوبی برای اهداف مقایسه بینشرکت
لف یک بنگاه اقتصادی نسبت داد )ماهیت را به موسسات مخت ICTتوان به سادگی استفاده . از آنجا که نمی192
اطالعات و ارتباطات داللت دارد، از  فناوریهای اقتصادی بر اشتراک برخی از عوامل زیر ساختار های بنگاهشبکه

-های بین مؤسسات(، از این رو بنگاه اقتصادی واحدی آماری است که بیشتر از سوی کشورهایی که طرحقبیل شبکه

 سازمانشود. همهنین بنگاه اقتصادی واحدی است که از سوی شرکت و اند اقتبا  میجرا کردهرا ا ICTهای آماری 
شود. اگرچه هیچ تعریف جهانی پذیرفته شده از یک بنگاه اقتصادی وجود ندارد توسعه و همکاری اقتصادی توصیه می

گیری برای تخصیص مختاری در تصمیمنگاه کنید(، اما معیار رایج برای تعریف یک بنگاه اقتصادی، خود 12)به كادر 
 باشد.منابع و مشارکت در یک یا دو فعالیت تولیدی می
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 و تعریف مرکز آمار اتحادیه اروپا از یک بنگاه اقتصادی 23های ملی سیستم حساب 12كادر 
گذاری، و گیری مالی و سرمایهر تصمیماقتصادی، یک بنگاه اقتصادی "د های فعالیتتمام رشته  المللی بیناستاندارد  بندی طبقهدر چارچوب 

بنگاه اقتصادی ممکن است در  خدمات دارای استقالل است".  ی تخصیص منابع برای تولید کاالها وهمهنین اختیار و مسیولیت در زمینه
-ازنامه نگهداری میو تر های مالیبنگاه اقتصادی، سطحی است که در آن حساب یک یا بیش از یک فعالیت تولیدی مشارکت داشته باشد.

تواند از آن المللی )زمانی که قابل اجرا باشد( و موقعیت مالی تثبیت شده میگذاری بینهای سرمایهالمللی، و موقعیتشود و معامالت بین
 ه عنوانی که در هرفیت خود بسازمان، " به عنوان یک واحد 23های ملی بدست آید". یک بنگاه اقتصادی با توجه به روش سیستم حساب

شود. یک بنگاه اقتصادی "ممکن است یک شرکت )یک بنگاه اقتصادی شبه گردد" تعریف میتولید کننده کاال و خدمات محسوب می
شود(، یک نهاد غیر انتفاعی، یا یک بنگاه اقتصادی ای که گویی یک شرکت در کل سیستم بوده است برخورد میشرکتی که با آن به شیوه

ی کاملی هستند. به هر حال یک بنگاه اقتصادی غیر سازمانهای اقتصادی شرکتی و موسسات غیر انتفاعی واحدهای نگاهب شرکتی باشد.غیر
ی مانند یک واحد خانوار و یا دولت اشاره دارد. سازمانتولید کننده کاال و خدمات به یک واحد  شرکتی، صرفاً در هرفیت خود به عنوان یک

دهد که به تولید کاالها یا خدمات گرایش دارند. بسیاری از خانوارها واحد تجاری را پوشش می های فعالیتاز بنگاه اقتصادی تنها آن دسته 
شود در قالب گیرند. تعریفی که از سوی کمیسیون اروپا در مورد یک بنگاه اقتصادی استفاده مییک بنگاه اقتصادی غیر شرکتی را در بر نمی

پردازد، و دارای درجه خاصی از ی است که به تولید کاال یا خدمات میسازمانونی است، یک واحد "کوچکترین ترکیب از واحدهای قان
 مکانشود. یک بنگاه اقتصادی در یک یا بیش از یک ، به ویژه برای تخصیص منابع جاری خود است"، تلقی میگیری تصمیماستقالل در 
 ونی منحصر به فرد باشد". تواند یک واحد قانکند. یک بنگاه اقتصادی میفعالیت می

Sources: ISIC (Rev. 3.1), Glossary of SNA terms (http://unstats.un.org/unsd/sna1223/glossary.asp) and 
Eurostat, 2003 

 
از بنگاه اقتصادی را اقتبا   23های ملیکند که کشورها مفهوم سیستم حساب. این كتاب راهنما توصیه می193

های خود دارای درجه ای از استقالل است، و از یک یا چند واحد گیریتصمیمآن یک بنگاه اقتصادی در نمایند، که در 
جغرافیایی مشارکت دارد، تشکیل شده است. تعریف یک بنگاه  مکانحقوقی که در یک یا چند فعالیت در یک یا چند 

که در هرفیت خود به عنوان یک تولید ی است سازمان"یک واحد 23های ملیاقتصادی با توجه به روش سیستم حساب
تواند یک شرکت و یا یک بنگاه اقتصادی غیر شرکتی باشد. در برخی شود" که میکننده کاال و خدمات محسوب می

های مالی خود را به یک مقام اجرایی یا مال کشورها، این واقعیت است که واحدهای حقوقی )ببت شده( باید گزارش
گیرد. عالوه بر این، اشتراک مورد توجه قرار می گیریتصمیمک معیار عملیاتی برای تعیین استقالل ارائه دهد، به عنوان ی
ای، کارکنان و مدیریت(، برای ترکیب واحدهای حقوقی به یک واحد از ، کاالهای سرمایههاآنعوامل تولید )ساختم

های  توسعه، پذیرش تعریف سیستم حسابشود. در کشورهای در حال بنگاه اقتصادی نشانه ای نیرومند محسوب می
را در جهت شمول بخش غیر رسمی گسترش دهد. این تعریف در صورت  ICTهای ممکن است دامنه شاخص 23ملی

 بیان شود.  هادادهاستفاده باید در تمام موارد به وضوح در فرا 
هایی را به وجود جغرافیایی محدودیت. تعریف بنگاه اقتصادی به عنوان واحد مناسب آماری، در رابطه با تقسیم 194
اند. به های اقتصادی بزرگتر از چندین بنگاه کوچکتر تشکیل شدههای اقتصادی، به ویژه بنگاهآورد. بسیاری از بنگاه می

اصلی بنگاه اقتصادی ممکن است استفاده محدودی داشته  مکاناین دلیل، یک تقسیم جغرافیایی از نتایج با استفاده از 
تواند برای واحدهای بنگاه اقتصادی که در بیش از یک نوع از فعالیت همهنین تقسیم یک فعالیت اقتصادی می باشد.

 مشغول هستند، مشکالتی را بوجود آورد.
. در عمل، واحد آماری مورد نظر ممکن است نتواند برای یک طرح آماری داده تهیه نماید. در این موارد، یک 195

برای واحد  مکاندهد و در صورت اواند به عنوان واحدی که به مسیولین طرح آماری گزارش میتواحد گزارش دهنده می
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های ها در سطح بنگاهداده اوریجمعكند. زمانی که هدف طرح آماری آماری یا مناسبترین واحد جایگزین داده فراهم می
دهنده در این مورد( برای هر یک از  کوچکتر است )واحد آماری کوچکتر(، اما بنگاه اقتصادی اصلی)واحد گزارش

كند، مثالی در این مورد است. انتخاب جایگزین بنگاه اقتصادی کوچکتر های اقتصادی کوچکتر خود داده فراهم می بنگاه
ی مختلف هامکانهای بزر  با یا بنگاه اقتصادی اصلی به عنوان واحد آماری، برای شرکت و مخصوصاً برای شرکت

)بدون  کامل مورد بررسی قرار گرفته است طوربهدهند که ای را تشکیل میهای بزر  طبقهموال شرکتارتباط دارد. مع
 های کوچک خود اطالعاتی را ارائه نماید.تواند در مدددورد همه بنگاهنمونه گیری(. در آن صورت، بنگاه اقتصادی می

ی مانند در دستر  بودن و جزئیات سازمانت به مالحظا ICTهای آماری . انتخاب واحدهای آماری برای طرح196
ها، و داده اوریجمعهای تشکیل شده(، روش آمارهای ببتی کسب و کار)آیا این کسب و کار از موسسات و شرکت

کسب و کار بستگی دارد بخش محیط زیست)قوانین کسب و کار، شیوع کسب و کارهای کوچک و سایر مالحظات 
های خرد و کوچک باال ی کشور(. در اقتصادهای در حال توسعه، که در آن سهم شرکتمبتنی بر محیط اقتصادی و ادار

کلی مشابه  طوربهها ها و كارگاهها در سطح استقرار باشند و بنگاهداده اوریجمعاست، ممکن است مناسب برای 
ه نیاز به مشخص کردن رند(. بررسی فرادادیکامل مورد بررسی قرار گ طوربهبزر  ممکن است  هایشرکتباشند. )

 اطالعات مربوط به واحد آماری منتخب دارد.
 طرا ی نمونه

اطالعات  آوریمعموال  بر مبنای جمع کارها، و کسباز سوی  ICT از استفادهی زمینه در مستقلهای آماری . طرح197
به دالیلی  اند.طراحی شده صنایع ای ازکسب و کارهای مختلف در طیف گسترده از تعداد زیادی از موضوعات در مورد
کارها را  و کسب جمعیت از نمونه نمایانگر یک معموالها، کشورها در اجرای این طرح یپاسی ده بارو  هزینه مانند

تعداد کسب و کارها کم  تنها معموال کارهای موجود در حوزه آمارگیری، و کسباز  کامل. یک آمارگیری انتخاب نمایند
گر، به عنوان مثال(. نگاه کنید 12مثال  بهپذیر است) مکاناباشد  و بود) پایین بسیار در کشور ICT از استفاده شیوع ا

 این استفاده یا و(، کنند باید مشخص شوندکنند یا نمیاطالعات و ارتباطات استفاده می فناوریکسب و کارهایی که از 
 هیچ که کنیمما فرا می، از این منظرشد. می محدود ی فعالیت کسب و کارهای بزر دامنهبود، به میزان باالیی می

از جمعیت خود را مورد استفاده  هایینمونه کشورها به جای انتخاب تمام واحدها، وشود اجرا نمی از این شرایط یک
 قرار خواهند داد.

 کشورهای مستقل مشترک المنافع در جامع از کسب و کار های آماریطرح .19مثال 
 موجود در کارهای و کسب تمام اطالعات از اوری جمع کار با هدف و کسب های آماری، طرحی مستقل مشترک المنافعکشورهادر بسیاری از 

خود از  های فعالیتبرای انجام  کنند کهاعالم می که کسانی، تنها اطالعات و ارتباطات فناوری های آماریطرح برای. شونداجرا می یک کشور
کنند، می تکنولوژی خا  استفاده یککه از  کسب و کارهایی نسبت استخرا . برای پرسشنامه را بازگردانند باید کننده استفاده میرایان

 به کسب و کارهای موجود در کشور )نه دهند به تعداد کلطرح آماری پاسی )دقیق( می که به کارهایی و کسب تعداد تقسیم برآوردها باید با
 ( محاسبه شوند(.دهند میپاسی)غیر دقیق  کارهایی که به طرح آماری و کسب تعداد
 صرفاً  انتخاب نمود. احتمالی هایتکنیک از استفاده با، باید آن را نمونهیک  انتخاب نمایانگر بودن. برای تضمین 198
-می شناختههم  نمونه"خطای "به عنوان گیری)که خطای نمونهبرآوردهای محاسبه  مکانا احتمالی( گیری )تصادفینمونه

 از جمعیت یک نمونه تنها که به این واقعیت منتسب ارزش واقعی انحراف از عنوان بهگذارد، که ( را در اختیار میشود
کارها  و کسب جمعیت ساختار مالحظات اسا  باید بر یک نمونه تصادفی طراحیشود. مشاهده شده است، تعریف می

کثر ها داده آوریجمع هزینه(، آن بندیطبقه)  .صورت گیرد برآوردها در ارتباط با قابل قبول ماریخطای آو حدا
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 های مربوط به استفادهداده، های آماری وجو دارنددر دیگر ابزارهای طرح که ICT از های استفادهماژول مورد. در 199
. در هر ودش اوریجمع هاآن صرفاً بخشی از یا شده انتخاب هایتمام واحد از توانداطالعات و ارتباطات می فناوری از

 این درهای ازائه شده توصیه و نظرات تحت تابیر قرار خواهد داد. را ICT آمار کیفیت طرح آماری، ابزار طراحیمورد، 
 طرح آماری منطبق شود. خا  ابزار طراحی با باید كتاب راهنما،

 جمعیت بندیطبقه
 اهداف در جهت(، شود)که قشر نامیده میهمگن نسبتا یهاگروهبه  کار و کسب بخش تقسیم تکنیک، بندیطبقه. 211

گر  است. نمونه و برآورد طراحی حجم  برآوردها برای یک نمونه واریان ، قشربندیْ شود انجام به درستی بندیطبقها
گیری در سراسر قشر را نمونهمتفاوت  هاینسبت استفاده از مکانا بندیطبقه. کاهش خواهد داد مشخص از نمونه را

 اندازه، هایی از قبیلویژگی(، و کسب و کارها تعداد کل تقسیم بر انتخاب شده کارهای و کسبتعداد ) سازدمهیا می
 دهد.را نشان می یهمگن یا اهمیت
گیرند، قرار های مناسب قشربندی بر مبنای متغیرهای نزدیک به متغیرهایی که مورد سنجش قرار می. استراتژی211

توسعه و  سازماندر بخش کسب و کار، تجربه ادارات آماری کشورهای عضو  ICTدارد. برای سنجش استفاده از 
اقتصادی و  هایفعالیتدهد که برای قشربندی، حداقل دو معیار مناسب وجود دارد: همکاری اقتصادی نشان می

از واریان  کلی تواند کلی می طوربهگستردگی کسب و کار )از نظر تعداد کارکنان(. استفاده از این متغیرهای قشربندی 
 ت و گستردگی را کاهش دهد.یبر حسب رشته فعال ICTع آمار استفاده از یبرآوردها و همهنین عدم تجم

گیرد. اگر پیش . برخی مواقع سومین متغیر قشربندی در موقعیت جغرافیایی کسب و کار مورد استفاده قرار می212
ی هاآنمیز ICTمقایسه با مناطق دیگر، در استفاده از  شود که برخی از مناطق کشور)مانند پایتخت( دربینی می

کند. در عمل، در کشورهای بزر  یا کشورهایی که دارای ای پیدا میمتفاوتی را دارا هستند، این موضوع اهمیت ویژه
  سیاسی سازمانتوانند با توجه به منطقه یا )مانند کشورهای فدرال(، اقشاری که می ای نیرومندی هستندساختار منطقه

)یا به  بندیطبقههای مستقل در هر منطقه مشابه هستند. هنگامی که برای مدیریتی تعریف شوند، با طراحی نمونه
ی مکانی آن موقعیت ای که به واسطهگیرد، شیوهی مورد استفاده قرار میمکاننهایی( موقعیت  بندیطبقهعنوان یک 

ثال، اگر واحد آماری یک بنگاه اقتصادی است و این بنگاه اقتصادی شود، اهمیت دارد. برای مکسب و کار تعیین می
ی متعددی است، از این رو معیار تعیین مکانهای های موجود خود در مناطق مختلف، دارای موقعیتمتناسب با کارگاه

دی، موقعیت های اقتصاتوسعه و همکاری سازمانجغرافیایی بنگاه اقتصادی باید بوجود آید. در کشورهای عضو  مکان
 جغرافیایی معموال آدر  دفتر مرکزی یا مشابه آن خواهد بود.

کسب و  بخش بندیطبقه حداقل ، ICT از استفاده آمار اوریجمعبرای  یک نمونه طراحیشود که . پیشنهاد می213
 .اندازه کسب و کار مورد توجه قرار دهد و تیرشته فعالوسعت  با توجه به کار را

 اندازه نمونه
، بر طبق شودمی اوریجمع( هاآن)یا در مورد  هاآنی نمونه، یعنی تعداد واحدهای آماری که اطالعات از . اندازه214
شود. اگر طرح جدول محاسبه شود، ارزیابی می هاآنجمعیت کسب و کارها که برآوردها قرار است برای  بندیطبقه

ی نمونه باید به میزانی و یا موقعیت جغرافیایی را در بر گیرد، اندازهت، اندازه یها بر حسب رشته فعالبندی، انتشار داده
 های تفکیک شده سطحی قابل قبول از خطای نمونه گیری را دارا باشند.بزر  باشد که برآوردهای داده
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وجود ( و منابع مدهدخطای نمونه گیری را نشان می ی)که اندازه. ایجاد تعادل بین دقت مورد نیاز برآوردها 215
. افزایش گیردرا در بر می هادادهپردازش و  اوریجمع برای های بیشترهزینه بزر  ، ک نمونهیضروری خواهد بود. 

(، باید اندازه خطای نمونه گیرینصف تقلیل دادن نسبت)برای مثال، به یک  برآوردبرای طبقه مشخص  یک دقت برای
 . یمچهار ضرب کنمورد نظر در  طبقهرا با  نمونه گیری

-ی نمونه را محاسبه میآید، که کمترین اندازه. اندازه و طرح نمونه با استفاده از روندهای پایین به باال بدست می216

کند، مانند این که برآوردهای نهایی برای مهمترین متغیرها دارای باالترین خطای نمونه گیری مشخص شده است. 
تواند برای طراحی نمونه استفاده شود و ممکن است بر مبنددای ها میبرآوردهای خطای نمونه گیری برای این متغیر

 نگاه کنید(. 20های آزمایشی قرار داشته باشد )به مثال های آماری پیشین یا آزمونطرح
 . استفاده از متغیرهای مهم در طراحی یک نمونه تصادفی در هلند20مثال 

گیرد، پذیرش سفارشات برخط است با توجه به نظریه نمونه ونه مورد استفاده قرار میدر هلند، یک متغیر کیفی که برای تخصیص)توزیع( نم
، نسبت به کنند میهای بسیار باال یا بسیار پایین هستند که سفارشات برخط دریافت  هایی که دارای نسبتهای آماری برای طبقهگیری، طرح

 .گیرد میورت درصد، با عمق کمتری ص 50کسب و کارهای با نسبت نزدیک به 

. این میزان دقت داردن وجود المللیتوصیه بینهیچ بدست آید،  ICT هایشاخصبرای  دقتی که بایدمیزانی  . برای217
 معموالُ به صورت، که برآورد ارزشبر تقسیم استاندارد انحراف شود)یعنیواریان  مطرح می ضریب مورد در معموال 

 .  (شوددرصد بیان می
گر اندازه کل نمونه بسیار بزر  های موجود از هر یک از طبقهنمونه نهایی، مجموع نمونه ی. اندازه218 ها خواهد بود. ا

ی کل نمونه ی جمعیت مورد تجدید نظر قرار گیرد، و اندازههاگروهباشد، ممکن است الزم باشد تا خطاهای برخی از 
کثر خطای نمونه برای ریزشدوباره محاسبه شود. رویکرد معمول برای اِعمال دقت مورد ن -یاز برای برآوردها، رفع حدا

های مرکز آمار اتحادیه های دو بعدی است. توصیههای یک بعدیِ شاخصها، و خطاهای باالتر نمونه گیری برای ریزش
کثر ضریب واریان  را برای نسبت های مربوط به درصد، و برای نسبت 2های کلی اروپا برای کشورهای عضو، حدا

درصد از کل  5، حداقل هاگروهدرصد را مشخص نموده است، که این زیر  5ی مختلف جمعیت کسب و کارها هاروهگزیر
 نگاه کنید(. 13 دهند)به كادرهای آماری را تشکیل میجمعیت در طرح

 طراحی یک طرح آماری کسب و کار با سطوح مختلف دقت. 13كادر
 استاندارد بندی طبقههای احی شود که برای تعداد کل کارکنان برای بخشای طرتواند به گونهیک طرح آماری نمونه می

 درصد، را داشته باشد، در حالی که  5( باالترین میزان خطای آماری، مثالً ISICاقتصادی) های فعالیتالمللی برای  بین 
اقتصادی بر حسب بازه  های فعالیتالمللی برای ناستاندارد بی بندی طبقهدرصد را برای تفکیک دوبعدی بخش  10تواند خطاهای آماری تا  می

درصد  5های یک و دو بعدی، از میزانی که برای یک خطای حداکثری آماری به میزان وسعت کسب و کار را بپذیرد. خطای نمونه برای تفکیک
 مورد نیاز است، کوچکتر خواهد بود. 

ثر اندازه نمونه بر مبنای بودجه موجود برای طرح آماری و . برخی مواقع یک روند باال به پایین برای محاسبه حداک219
توان از آن برای توزیع نمونه بر حسب طبقه ها از یک کسب و کار مناسب است، و میداده اوریجمعهزینه واحد برای 

  متغیرها )بر اسا  هزینه و واریان و با توجه به برخی از قواعد عملیاتی استفاده کرد. به عنوان مثال، تخصیص نیمن
 کند که خطای کلی به حداقل رسیده است.در هر طبقه(، تضمین می

توانند برای انطباق با ضروریات طرح آماری تعدیل شوند. برخی از رایج ترین تغییرات که در ها می. این روش211
 بیشتر مواقع مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از:



909 
 

 ها، با هدف محاسبه برآوردها با کمترین دقت بقهها برای برخی ط( تنظیم کمترین اندازه1 
 هایی که کسب و کارهای بزر  را در بر دارند(  یاهای مهم )مانند طبقه( آمارگیری کامل از برخی طبقه2 
 .یپاسخ یبینی کاهش نمونه موبر ناشی از بی مطلوب، برای پیش( انتخاب یک نمونه بزرگتر در مقابل یک نمونه3 

پاسخی بدان معنی است که ه این نکته دارای اهمیت است که صرف نظر از اندازه نمونه، نرخ باالی بی. توجه ب211
پاسی با توجه به افراد پاسی برآوردهای محاسبه شده به احتمال زیاد دارای اریب هستند، و اگر کسب و کارهای بی

واهد داد )این احتمال وجود دارد که کسب و پاسخی را افزایش خدهنده خود دارای تفاوت باشند، این اریب نرخ بی
اطالعات و  فناوریاند از اند، به میزان بسیار باالتری نسبت به کسب و کارهایی که پاسی ندادهکارهایی که پاسی داده

پاسخی را به حداقل برسان ارتباطات استفاده کنند(. بنابراین، یکی از اهداف مهم طرح آماری این است که نرخ بی
 گذارد(.پاسخی، در مورد اریب برآوردها اطالعات کاملی در اختیار نمیجه داشته باشید که نرخ بید)تو

 روش انتخار نمونه
بندی شده است، توجه به این موضوع که چگونه باید در یک . با فرا این که طبق توصیف باال، جمعیت طبقه212

-ری سیستماتیک و نمونه گیری تصادفی ساده، دو مورد از سادهطبقه نمونه را انتخاب کنیم دارای اهمیت است. نمونه گی

 اند.توصیف شده 13ها در كادر هایی هستند که بیشترین استفاده را دارند. این روشترین روش
 های انتخاب نمونه. روش14 كادر

 نمونه گیری سیستماتیک 
تعداد واحدهای موجود  N (Nتا  1ا است. واحدهای طبقه باید از ترین روش برای انتخاب تصادفی کسب و کارهنمونه گیری سیستماتیک ساده

باشد )با نادیده  K=N/nای که ، به گونهKتعداد واحدهای است که باید انتخاب شوند، بازه  nاست( تنظیم شوند. اگر  stratum بندی طبقهدر 
نامیم، و نمونه از می tانتخاب شده است، که آن را   Kو  1گرفتن باقی مانده( باید محاسبه شود. اکنون یک عدد تصادفی )نقطه شروع( بین 

های نمونه را بوجود آورد که بدان معنی است که اندازه N+1یا  nتواند از و غیره. این روش می t+K, t+2Kتشکیل شده است،  tواحدهای 
عدیل شده باشد. روش نمونه گیری سیستماتیک، توزیع برآورد دارای اریب است، مگر این که عامل وزن دهنده برای نشان دادن نمونه بزرگتر ت

ها به سازد. برای مثال، اگر در هر طبقه، شرکتپذیر می مکانها را، با استفاده از ایجاد نظم در چارچوب نمونه، انمونه در میان جمعیت شرکت
 خواهد کرد. اوری جمع واسطه کد جغرافیایی منظم شده باشند، نمونه سیستماتیک عناصر نمایانگر همه محالت را

 نمونه گیری تصادفی ساده 
دهد تلقی کرد، جایی که واحدهای قرار می Nو  1را بین  nتصادفی اعداد  طور بهای که به عنوان نمونه گیری توان مینمونه گیری تصادفی را 

با استفاده از روندهای تصادفی که در بسیاری از  تواندای که با آن اعداد مطابقت دارد، در نمونه گنجانده خواهد شد. اعداد تصادفی میطبقه
آماری وجود دارند تولید شود. احتمال دیگر، استفاده از جدول بابتی از اعداد تصادفی است، اما این روش دشوار خواهد بود.  افزارهای نرم

 یک بار وجود ندارد.  معموال انتخاب بدون جایگزینی است، به این معنی که هیچ احتمالی در انتخاب یک واحد بیش از
. توجه به این نکته دارای اهمیت است که روش انتخاب نمونه باید با روش برآورد انطباق داشته باشد. بنابراین، 213

گر انتخاب کسب و کارها در یک طبقه مشخص با احتماالت نابرابر مناسب تشخیص داده می شود )به عنوان مثال، ا
نسبت معکو   هاآنردها باید با استفاده از وزنی که نسبت به احتماالت موجود در فرمول (، برآوهاآنمتناسب با اندازه 

 دارد، واحدها را مورد سنجش قرار دهند.
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 ICT های آماری بخشطرح -2-7
توسعه و  سازمانی تعریف اطالعات و ارتباطات، به واسطه فناوریهای آماری بخش ی مطلوب طرح. حوزه214

نگاه کنید(، اما پوشش این تعریف در برخی کشورها ممکن است  3)به فصل  استدی مشخص شدههای اقتصاهمکاری
 محدودتر باشد.

 فناوریهای آماری اقتصادی که بخش معموال  توسط طرح ICTهای آماری بخش . واحدهای آماری برای طرح215
های بخش توجه داشت که اگر چه شاخصشود. باید به این نکته دهد، تعیین میاطالعات و ارتباطات را پوشش می

های آماری کسب و ها هستند، اما انتخاب واحد به مانند طرحهایی از سر جمعاطالعات و ارتباطات نسبت فناوری
اند، بسیاری از شاخصها به عنوان نسبت هایی از کسب و کارها ارائه شده هاآن، که در  ICTکارهای استفاده کننده از 

 ی برخوردار نیست.از اهمیت باالی
ی عوامل مختلفی، از اطالعات و ارتباطات به واسطه فناوریهای آماری بخش ی نمونه برای طرح. طرح و اندازه216

شود. در این زمینه، باید مطرح شود که كنفران  توسعه و تجارت جمله سطح جزئیات نتیجه نهاییِ مورد نیاز، تعیین می
ترین سطح در جزئی ICTهای اصلی برای بخش های شاخصداده 2008ال تا س( UNCTAD) ملل متحد سازمان
نگاه  13نموده است. )به جدول  اوریجمع 3.1(نسخه ISICان)یرا یدقتصاهای افعالیت یطبقه بندرقمی(  3)سطح 

 یدقتصای اهافعالیت یطبقه بندرا با توجه به  هاداده، كنفران  توسعه و تجارت ملل متحد این 2002کنید(. در سال 
ی گزارش یا ی ارائهدر زمینه ISIC یهاخواهد کرد. کشورها باید انطباق و مشابهت بین نسخه اوریجمع 3ان نسخهیرا

 های مشابه در کشورهای دیگر را در نظر داشته باشند.های خود با دادههنگام مقایسه داده

ی ملل متحد در زمینه سازمانن  توسعه و تجارت های كنفراداده اوریجمعت برای یتفکیک بر حسب فعال .13جدول 
 اطالعات و ارتباطات فناوریبخش  هایفعالیت

 ید تصاهای افعالیت  یطبقه بند
 321ان، چاپ تجدید نظر شده یرا

 فعالیت

  Dبخش 
 های اداری، حسابرسی و محاسبهتولید ماشین 3000
 دارتولید کابل و سیم عایق 3130
 های الکترونیکی و دیگر اجزای الکترونیکیتیوبتولید شیرها و  3210
 های رادیویی و تلویزیونی برای تلگراف و تلفنتولید وسایل و فرستنده 3220
 صدا و تصویر و کاالهای مرتبط های رادیویی و تلویزیونی، وسایل تکثیر و ببتتولید گیرنده 3230
مایش، راهبری و موارد دیگر بجز تجهیزات کنترل گیری، بررسی، آزتولید ابزارها و وسایل اندازه 3312

 فرآیند صنعتی
 تولید تجهیزات کنترل فرآیند صنعتی 3313

  Gبخش 
 افزار و تجهیزات جانبی کامپیوترعمده فروشی کامپیوترها، نرم 5151
 عمده فروشی تجهیزات و قطعات مخابراتی و الکترونیکی 5152

  I بخش
 مخابرات 3320

  Kبخش 
 های اداری)از جمله کامپیوترها(اجاره تجهیزات و ماشین 7123
 مرتبط های فعالیتکامپیوتر و  7210
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 هادادهپردازش  - 3-7
آید، ویرایش و وزن دهی به ها و پیش از تجمیع اطالعات بوجود میداده اوریجمع. فرآیندهای عددی که پ  از 217
ای که نسبتا برای هر کشور حالتی اختصاصی دارد، به گونه هادادههای پردازش گیرد. شیوهها را در بر میداده

های آماری مربوط به کسب و کار نیز تعریف ها را برای دیگر طرحهای پردازش داده ها معموال شیوهتولیدکنندگان داده
-است، پردازش داده های آماری کسب و کارهای موجود قرار گرفتهدر طرح ICT های آماری  اند. هنگامی که طرحکرده

اطالعات و ارتباطات هستند، از  فناوری، به عالوه اصالحاتی که مختص سواالت  ICTها برای متغیرهای مرتبط با 
 خواهد کرد. یرویروندهای طرح آماری وسایل نقلیه پ

 هادادهویرایش 
تواند ها، میز ابزار ببت داده. به دالیل فراوان، اطالعات آماری ارائه شده از سوی کسب و کارها، صرف نظر ا218

های های نادرست، و پاسیبندیطبقههای نادرست یا گم شده، تواند دادهخطاهایی را در بر داشته باشد. این خطاها می
ها متناقض یا غیر منطقی را در بر گیرد. برای کاهش این نوع خطاها، استفاده از فنونی که ابربخشی ابزارهای ببت داده

ها های پیهیده ویرایش داده بخشد، دارای اهمیت است. عالوه بر این، تکنیکرا بهبود می هاآن اوریجمع و روندهای
تواند برای تولید آمار های معتبر و منسجم که میهای خام ارائه شده از سوی پاسی دهندگان، به دادهباید برای تبدیل داده

 تجمعی مورد استفاده قرار گیرد، بکار رود.  
ها، از بازرسی از اطالعات خام ارائه . در این كتاب راهنما، واژه "ویرایش" برای پوشش تمام مراحل پردازش داده212

گیرد. آید را در بر میبدست می هاآنتجمعی از  یهادادههای پاکیزه که شده از سوی پاسخگو تا تولید مجموعه داده
)که گاهی اوقات به  شوند،یرایش خرد' و 'ویرایش کالن' خطاب میها، فرایندهای جزئی که به عنوان 'وویرایش داده

 دهد:نگاه کنید( را پوشش می 5شوند، به شکل عنوان ویرایش "داده" و "ستانده" تلقی می
 های یک کسب و کار مشخص ها و تعدیالت اعمال شده بر روی دادهها، اعتبار سنجیویرایش خُرد به کنترل

هایی که های ناقص یا گم شده و تشخیص و اصالح پاسی، بررسی و برطرف کردن دادهاشاره دارد. این فرایند
 گیرد.با سواالت دیگر در تعارا هستند را در بر می

 های ها با استفاده از تحلیل دادهها و تعدیالت کل مجموعه دادهها، اعتبار سنجیویرایش ماکرو به کنترل
یند بررسی این است که آیا برآوردها به صورت مشترک با یکدیگر تجمعی خا  اشاره دارد. هدف از این فرآ

های های دیگر انطباق دارند یا نه. یک روش پیهیده ویرایش کالن، تنظیم مجدد وزنسازگاری دارند و با دانش
گیرد. نمونه با توجه به خطاهای مشخص شده چارچوب نمونه گیری در جریان اجرای طرح آماری را در بر می

 های بعدی در این فصل به تفصیل شرح داده شده است.کته در قسمتاین ن
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 هاداده یمراحل اعتبارسنج. 5شکل 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها و  طاهای درونی برطرف کردن ناسازگاری
اشتباهاتی را نشان گیرد. این قبیل فرآیندها های اصلی را در بر میها، بررسی و اغلب دستکاری دادهش دادهیرای. و221

ها ضروری است، اما ش دادهیرایهای تجمعی را تحت تأبیر قرار دهد. بنابراین، اگر چه فرآیند وتواند دادهدهد که می
ها نیز به حداقل های ناقص یا ناسازگار را کاهش دهد، که به دنبال آن ادیت دادهایجاد روندهایی که بتواند وقوع داده

ها یا در مرحله ورود آوری دادههای کیفی که پیشتر در ابزارهای جمعمیت فراوانی است. کنترلخواهد رسید، دارای اه
 ها را کاهش دهد.های خام را بهبود بخشد و پردازش دادهمستقیماً کیفیت داده تواندمیها وجود داشته است، داده

های داده

 خام

 هاد دادهآوری و وروهای کیفی در طول جمعکنترل

 

 
 

 بازبینی 

 هاداده

 

 ویرایش خرد

 ویرایش کالن 

 هابرطرف کردن خطاهای درونی و ناسازگاری

 های گم شدهبرآورد داده

 تحلیل نقطه دورافتاده

 روندهای وزن دهی مجدد

 های تجمعیویرایش داده

های فایل داده

 پاکیزه
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توان انتظار داشت که مصاحبه فردی به می دارد. میها تابیر مستقیها، بر کیفیت دادهداده اوریجمع. انتخاب ابزار 221
های ورودی را بهبود بخشد، به این (، کیفیت دادهCATI( و مصاحبه تلفنی به کمک کامپیوتر )CAPIکمک کامپیوتر)

ها آورند. قبل یا بعد از ورود دادههای خودکاری را فراهم میها برای شناسایی خطاهای پاسی کنترلدلیل که این مصاحبه
 های کاغذی به اعتبار سنجی از سوی کارکنان آماری نیاز دارند.به کامپیوتر برای پردازش بیشتر، پرسشنامه

گر پاسی به  ایداده. کنترل اعتبار یک آیتم 222 گانه، ا های )یا دامنه ای( از پیش تعریف شده از پاسی ایمجموعهجدا
را نسبت به  هاآنگیرد. برای بررسی اعتبار سواالت، الزم است میای را در بر معتبر تعلق داشته باشد، بررسی داده

اند، بررسی کرد. برای بررسی همسانی درونی یک پرسشنامه، ایجاد های معتبر تعریف شدههایی که به عنوان پاسیپاسی
های خص ارزشهای مشی که پاسیطوربهکند ضروری است، و استفاده از قواعدی که روابط بین سواالت را تعریف می

نگاه کنید(. بررسی كامل، )به عنوان  15کند)به كادر توانند داشته باشند را محدود میمعتبری را که سواالت دیگر می
ها اعمال شود و یا بعد از آن، بصورت اضافه شود( ممکن است در هنگام ورود داده 100مثال، درصد توزیع به عدد 

 ی اجرا شود.ببت یهادادهای در کل مجموعه  دسته
 

 ش خردیرایاستفاده از قواعد و. 15 كادر
کنند؟"، در صورتی که کسب و کار در یکی از سواالت این سوال که "چگونه بسیاری از کارکنان از اینترنت استفاده می

مورد  کند، صرفاً باید پاسی داده شود. به لحا  منطقی، سوال درپیشین اذعان داشته است که از اینترنت استفاده می
گر پاسی نه 1یا بله= 0)به عنوان مثال، نه= تواند دو مقداراستفاده کسب و کار از اینترنت، فقط می ( را به خود گیرد. ا

گر کنند میاست، پ  سوال دوم در مورد تعداد کارکنانی که از اینترنت استفاده  ، نباید توسط پاسخگو، پاسی داده نشود. ا
تواند صرفاً با یک ر از اینترنت بله است، سوال در مورد استفاده کارکنان از اینترنت میپاسی به سوال استفاده کسب و کا

 مقدار عددی که بیش از صفر، اما کمتر یا برابر با تعداد کارکنان کسب و کار است، پاسی داده شود. 
 یرد را به یاد داشته باشید(.گ)لطفاً بحث پیشین در مورد تعریف "کارکنان" که افراد شاغل مانند مالکان را در بر می

 ی گم شدههادادهمواجهه با 
هر گونه اطالعات از برخی واحدهای طرح آماری اشاره دارد. بی  اوریجمع. بی پاسخی واحد به عدم موفقیت در 223

بی پاسخی  کند. از آنجا که هر دو نوعهای گم شده در یک پرسشنامه بازگردانده شده اشاره میپاسخی قلم آماری به داده
ها باید تالش کنند تا با استفاده از تبلیغ و کننده داده اوریجمعی هاسازماننشان دادن اریب در خود را دارند،  مکانا

های موجود، پرسشنامه بهبود یافته، کار میدانی ها از طریق بهترین رسانهشناساندن طرح آماری به فراهم کنندگان داده
پاسخی را کاهش دهند. با پاسخی، میزان بیاز به استفاده( و پیگیری مناسب روندهای بیبا کیفیت باال )در صورت نی

پاسخی در پاسخی اجتناب ناپذیر است. تحلیل الگوهای بیها، میزان مشخصی از بیاین حال، حتی با این نوع نظارت
 اوریجمعند ابزارها و روندهای توارابطه با نوع واحد )به عنوان مثال، کسب و کارهای خرد( یا سواالت خا ، می

های ساده ی پرسشنامهها، و ارائهتواند اصالح واژه بندی سوال یا دستورالعملها را بهبود بخشد. این روند بهبود میداده
 شده برای برخی کسب و کار )به عنوان مثال، کسب و کارهای خرد( را در بر گیرد.
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 پاسخی وا دبی
ها برای خنثی کردن واحدهای بی پاسی است. در پاسخی واحد، تغییر وزنی تصحیح بی. عمل آماری معمول برا224

 نگاه کنید(. 13پذیر است: بر مبنای نمونه و بر مبنای جمعیت )به كادر  مکاناین راستا، دو روش ا
 ان با معکو  میز هاآنهای نمونه اصلی از طریق ضرب دهی تصحیحی مبتنی بر نمونه، شامل تعدیل وزنوزن

 پاسخی در هر طبقه )یا بخش( موبر است  وبی
 های طرح آماری در کالسیک برابر است که در آن داده بندیطبقهدهی تصحیحی مبتنی بر جمعیت، با وزن

اند. این روش، اگر معیارها از چارچوب جمعیت های جمعیتی شناخته شده مشخص شدهمقابل مجموعه
 کند.صحیح میمستقل باشند، پوشش چارچوب ضعیف را ت
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 دهی تصحیحی برای بی پاسخی واحدوزن. 16 كادر
 های نمونه برای بی پاسخی واحدمحاسبه مجدد وزن 

. فرا کنید ما قرار است جدول زیر ارائه شده در نمونه، بر فاقد بی پاسخی مبتنیهای وزن محاسبهیک مثال ساده از 
 100،000میان از ساده با روش نمونه گیری تصادفی یم کهبنگاه اقتصادی اجرا کن 200از  ICT  طرح آماری یکاست 

تصادفی  یک نمونهدر شوند )هایی که در ارتباط با بی پاسخی، همگن محسوب میواحد تجاری تقسیم شده به بخش
 نظر در همگن عدم پاسی در خصو  که هایدر بخش .اند شدهانتخاب  (،طبقه خواهند بود معموالها  بخش، ای طبقه
 اصالح طراحی، همانطور که در زیر نشان داده شده است، بایدهای بی پاسخی واحد، وزن برای محاسبه. کستهش گرفته
 .شود
 هاوزن های اقتصادیبنگاه 

 نهایی بی پاسخی طراحی بی پاسی نمونه جمعیت
 d٭a b c d=a/b e=b/(b-c) e بخش
       الف
       ب

 
 ابر بی پاسخی 

 ی-با اندازه دو گروه بواسطه شده است، انتخاب یک جمعیت ازکه  کار و کسب 1000 ازی تشکیل شده یک نمونه
 10 ب و گروه درصد 70گروه الف گیرد.  -شکل می استفاده از اینترنتدر ارتباط با  های متفاوتبا نسبت مساوی، اما

باشند. جدول زیر ( را دارا میکننداز اینترنت استفاده می از کسب و کارها درصد 30ی که در کل نمونه، طور به) درصد
 دهد.در هر گروه را نشان می بی پاسخی متفاوت هاینرخ به دلیل، دسترسی به اینترنت برآورد تابیر بر

 نمونه ابربخش )نرخ( بی پاسخی نمونه 
ستفاده از نمونه با 

 اینترنت
     الف
     ب
     کل

 
 ()یعنی  درصد۶.۴است که دارای اریبی به میزان  اکنون، برآورد نمونه از نسبت 

شود که اگر فرضیه نسبت بی پاسخی همگن با شکست مواجه شود، استفاده است. این حالت اینگونه برداشت می
 شود.ها، باعث بوجود آمدن براوردهای اریب مییکی از وزنمکان
ای که هر دو روش برخورد با بی پاسخی واحد را مورد توجه . یادآوری این موضوع دارای اهمیت است که فرضیه225

دهند، در همان دهند، به همراه کسب و کارهایی که پاسی میدهد این است که کسب و کارهایی که پاسی نمیقرار می
اند. هنگامی که این خطر وجود دارد که بی پاسخی با متغیرهای مورد طبقه( همگن به خوبی نشان داده شدهبخش )یا 

 نظر همبسته است، هیچ روشی اریب اصلی بی پاسخی را از بین نخواهد برد.
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ای هخطی( روش -های اقتصاد سنجی )لوجیت، پروبیت و مدلهای لگاریتمیها بر اسا  مدل. برای تصحیح وزن226
 در این کتاب راهنما مورد بحث قرار نخواهند گرفت. هاآنتری وجود دارد. با این حال، پیهیده

 یپاسخی  لم آماربی
و بی پاسخی واحد همیشه روشن نیست. خصوصاً، اگر یک کسب و کار  ی. تفاوت بین بی پاسخی قلم آمار227

مهم پاسی دهد، از دیدگاه عملیاتی بررسی آن کسب و کار به نتوانسته است به بسیاری از سواالت از جمله برخی از اقالم 
 عنوان یک واحد بی پاسی، به جای جایگزینی برآوردها برای تعداد زیادی از اقالم بی پاسی، موبرتر خواهد بود.

 آید:کلی توسط یکی از موارد زیر به وجود می طوربه ی. بی پاسخی قلم امار228
 ورزد حتماال  به این دلیل که اطالعات مورد نظر حسا  است( امتناع میپاسخگو از پاسی به یک سوال )ا 
 داند )به عنوان مثال، اطالعات ممکن است در مدارک ببتی کسب و کار موجود نباید( پاسخگو پاسی را نمی 
 دهد  و یاشود و به این دلیل به آن پاسی نمیپاسخگو سوال را اشتباه متوجه می 
  به این دلیل که پرسشنامه به واسطه واژه  ه یک پاسی را حذف کرده است )احتماال ناخواست طوربهپاسخگو

 های گیج کننده یا منطق مبهم، ضعیف طراحی شده است(.بندی
)مانند نوع دسترسی به اینترنت(، اگر مشخص شود که یک فرد با دانش  ICTتر در زمینه . در مورد سواالت فنی229

)به عنوان مثال کارشنا  ارشد اطالعات( باید به سواالت مربوط به کسب و کار پاسی اطالعات و ارتباطات  فناوری
 دهد، ممکن است بی پاسخی کاهش یابد. 

تواند به برآوردهای آماری دارای اریب منتهی شود، زیرا از یک بخش های گم شده می. عدم توجه به پاسی231
گیری بی پاسخی قلم آماری یک راه حل واضح است، به خصو  در شوند. پیغیرنمایانگر نمونه محاسبه شده برآورد می

اند )به عنوان مواردی که بی پاسخی قلم آماری گسترده است، واحد آماریْ دارای اهمیت است سواالت مهم حذف شده
ها به پاسی اوریجمعشوند(. در جاییکه اطالعات و ارتباطات مربوط می فناوریهای اصلی مثال سواالتی که به شاخص

لحا  قانونی الزامی است و در هر شرایطی که پاسی ناقص دریافت شد بالفاصله بعد از ان برای دریافت پاسی کامل 
 تر باشد.تر ممکن است سادهها سادهباید اقدام شود، بدست آوردن پاسی

آورد کرد )جایگزین های گم شده را برتوان دادهپذیر نیست، می مکان. زمانیکه تما  مجدد با پاسخگویان ا231
 شرح داده شده است. 3وست یهای گم شده در پهای ریاضیاتی برای جایگزینی دادهشده(.روش

 بندی شدهمواجهه با وا دهای آماری اشتباه طبقه
های کسب و کار تأبیر گذار است این است که برخی کسب و کاری پاسخگو . یک مشکل رایج که بر کیفیت آمار232

تدا در یک قشر اشتباه و در چارچوب جمعیتی که نمونه از آن بدست آمده است، قرار گیرد. این ممکن است در اب
موضوع بیشتر زمانی احتمال دارد اتفاق بیفتد که چارچوب )و آمارهای ببتی مرتبط با آن( از کیفیت پایینی برخوردار 

شوند معموال اطالعاتی مربوط به  داری میباشد. آمارهای ببتی کسب و کارهای آماری که توسط ادارات ملی آمار نگه
(، صنعت و موقعیت جغرافیایی آن )براسا  آدر  کسب و هاآنبه لحا  تعداد کارکنان یا گردش کاری  اندازه )معموال  

 بندیطبقهاطالعات و ارتباطات معموال توسط این متغیرهای  فناوریهای باشد. از آنجا که شاخصکار( را دارا می
 اند، دارای اهمیت است.شده بندیطبقهوند، تصحیح واحدهای آماری که به اشتباه شتقسیم می
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شود، یک در کسب و کار تعریف می ICT. زمانی که دامنه )جمعیت هدف( برای یک طرح آماری در زمینه 233
یک چارچوب  های بیشتر و به منظور ایجادفهرست از کسب و کارهای "واجد شرایط" )در دامنه( برای انجام بررسی

اند، به عنوان واحدهای شده بندیطبقهوجود دارد که واحدهایی که اشتباهاً  مکانجمعیتی باید گردآوری شوند. این ا
اند که در چارچوب شده بندیطبقهای اشتباهاً واجد شرایط محسوب شده باشند، و آن واحدهای واجد شرایط به گونه

شوند. در مورد اول، اگر کسب و کاری که در ارتباط با آن طرح اشتباه آشکار میای شود و یا در طبقهجمعیتی هاهر نمی
آماری انجام شده است به علت عدم واجد شرایط نبودن از نمونه حذف شود، این کار ابربخشی اندازه نمونه را کاهش 

اند، تنها شده بندیطبقه دهد مگر اینکه یک فهرست ذخیره از پیش آماده شده باشد. حذف واحدهایی که به اشتباهمی
 اشتباه، اندک باشد، در نظر گرفته شود. بندیطبقهباید در صورتی که میزان 

کامل از چارچوب  طوربهای اشتباه قرار گرفته یا . در مورد دوم، واحد آماری واجد شرایط است، اما در طبقه234
کارمند انتخاب شده  20تا  10های )قشر( بینجمعیتی حذف شده است. به عنوان مثال، یک کسب و کار در اندازه

است، و ممکن است در مورد آن اینگونه گزارش شود که، در واقع، آن کسب و کار صرفاً هشت کارمند دارد. راه حل 
ها شود. باید برآورد جدیدی از اندازه قشر صورت پذیرد و وزنهای نمونه میفنی در این رابطه، شامل محاسبه مجدد وزن

نگاه کنید(. واضح است که ایجاد و نگهداری آمارهای ببتی یک کسب و  17توجه به آن تصحیح شود )به كادر  نیز با
 آید، از اهمیت باالیی برخوردار است.کار به روز که چارچوب جمعیتی قابل اطمینان بدست می
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 اشتباه بندی طبقهنحوه برخورد با . 17كادر 
شده است )شهری و روستایی را با توجه به موقعیت  بندی طبقهطبقه ، فرا کنید که جمعیت کسب و کار در دو 

کسب و کار  2000کسب و کار را به عنوان روستایی و  1000در نظر گیرید(، و آن چارچوب جمعیت  ها آنجغرافیایی 
طبقه استخرا  ، از هر گیرد میکسب و کار را در بر  10کرده است. یک اندازه نمونه که  بندی طبقهرا به عنوان شهری 

 شده است، و یک وزن نمونه اولیه برابر با
W rural=200=20/2000 and 100 =10/1000 W urban حالت ها داده اوری جمع. فرا کنید که پ  از ،

 های نمونه اینگونه خواهد بود:داده بندی طبقهپیشین 
 

 2طبقه  1طبقه  
 1 7 روستایی 1طبقه 
 2 3 شهری 2طبقه 

 10 10 کل
تعلق  2کسب و کار به طبقه  3اند، در واقع انتخاب شده 1کسب و کاری که از طبقه  10دهد که از جدول نشان می این

 دارند. برآورد تصحیح شده از کل تعداد کسب و کارهای روستایی اینگونه است: 


 و برآورد کل تعداد کسب و کارهای شهری اینگونه است:
 

 W rural= and Wهای نمونه جدید برای کسب و کارهای شهری و روستایی، بر همین اسا ، وزن
urban=  

 
 دهیروندهای وزن

گر تنها در مورد به تمام بخش کسب و کار یا بخش مربوطی از آن اشاره می ICTهای کلی شاخص طوربه. 235 کند. ا
شده باید برای به دست آوردن برآوردهایی در  اوریجمعهای کسب و کار طرح آماری اجرا شده است، داده یک نمونه از

-های نمونه به برآوردهای جمعیت تبدیل میارتباط با به جمعیت هدف وزن دهی شوند. این روش که به واسطه آن داده

 یسم وزن دهی باید با طراحی نمونه منطبق باشد.انمکشود. دهی" )یا "باال بردن مقدار کل"( نامیده میشوند، "وزن
 آوری ها از تمام واحدهای آماری جمع. زمانی که طرح آماری در قالب سرشماری است، یعنی داده236
ها عموماً بسیار شوند، به وزن دهی نمونه نیازی نیست. با این حال، همانطور که پیشتر بحث شد، هزینه سرشماریمی

گر  ییگیری آماری کاراهای نمونهباالست و از طرح کمتری دارند. اگر چه در این مورد استثنائاتی وجود دارد، برای مثال ا
کشور دارای یک چارچوب جمعیتی است که همه کاربران کامپیوتر را تعریف کرده است، و تعدادی از کسب و کارهای 

 وند.کامل شمارش ش طوربهتوانند قابل مدیریت نیز وجود دارند که می
از  ICTی استفاده از های آماری در زمینهالمللی در ارتباط با آمار کسب و کار، طرحهای بین. با توجه به توصیه237

ای که حداقل بر حسب رشته شده تصادفی، با طبقه بندیطبقهگیری سوی کسب و کارها عموماً بر مبنای یک طرح نمونه
ها انتخاب شوند )به ر دارند. کسب و کار باید به صورت تصادفی از طبقهت و گستردگی آن تعریف شده است، قرایفعال
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شود که اند، به عنوان مثال، طبقه کسب و کار بزر (. فرا میکامل شمارش شده طوربهجز کسب و کارهایی که 
مربوط به  پذیرد. بنابراین، برآوردهایطراحی نمونه بر اسا  انتخاب تصادفی، بدون جایگزینی، در طبقه صورت می

گر انتخاب گستردگی ساده )وزن دهی( به تعداد کل کسب و کارها در طبقه محاسبه می براسا  طبقه شود. همهنین ا
شود. روشی که در زیر سیستماتیک باشد  به همراه یک نقطه آغاز تصادفی در هر طبقه، این روش مورد بکار گرفته می

غیر کیفی )مانند نمایش در یک وب سایت( و متغیرهای کمی )مانند تواند برای هر دو متتوضیح داده شده است، می
 کار گرفته شود. هشود( بتعداد کارکنانی که از اینترنت استفاده می

 h، برای کسب و کارها در طبقه Y، مقدار متغیر Y hiرا بوجود آورید که  مکان. در مورد متغیرهای کمی، این ا238
خواهد بود در صورتی که  Y hi ،1نان با دسترسی به اینترنت(. برای متغیرهای کیفی، باشد )به عنوان مثال، تعداد کارک

کسب و کار دارای یک ویژگی خا  باشد )به عنوان مثال، اگر دارای یک وب سایت است(، و در غیر این صورت، 
در الیه، تقسیم بر تعداد  به عنوان مجموع تمام مقادیر نمونه ،hدر طبقه  stratum مقدار آن خواهد بود. متوسط نمونه

 ، به عنوان مثال:N hگیری شده تعریف شده است، یعنی کسب و کارهای نمونه
 
 
 

اند، پاسی نسبت نمونه کسب و کارها با ویژگی مورد کدگذاری شده 1. اگر متغیرها کیفی هستند و به عنوان یا 239
برآورد شده تعداد کارکنان با دسترسی به اینترنت در طبقه میانگین Yh ها، بررسی را نشان خواهد داد. با توجه به مثال

h  یا نسبت کسب و کارها دارای یک وب سایت در طبقهh .خواهد بود 
شود )این روش با تعداد کل کسب و کارها در طبقه محاسبه می Yhبا ضرب میانگین طبقه  h. برآورد قشر 241

 شود(، به عنوان مثال ه میشناخت HorvitzThompsonهمهنین به عنوان برآوردگر 
 

کلی برای  طوربهنگاه کنید. الزم به ذکر است که برآوردهای طبقه  18. برای محاسبه برآوردهای طبقه، به كادر241
ها ممکن است تیبرای رشته فعال بندیطبقهتر خواهد بود. برای مثال، متغیر اهداف مرتبط با انتشار اطالعات، تجمعی

قه( باشد، اما این سطح بیش از حد برای انتشار اطالعات، بسیار تفصیلی است )که ممکن است رقمی )طب 3در سطح 
 (.باشدمیرق 2یا  1در سطح 
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 ICTشده برای یک شاخص  بندی طبقهچگونگی ایجاد یک برآورد  .18 كادر
 بندی طبقه، startaه در بخش صنعت، بر اسا  اندازه با توجه به دوطبق ICTی استفاده از یک طرح آماری در زمینه

کسب و کار است.  3000و  50000های طبقه به ترتیب، کارمند و بیشتر". اندازه 20کارمند و  12تا  0شده است: "
ای غیر وزنی های نمونهکسب و کار در هر طبقه، به ترتیب داده 1000و  500ای متشکل از یک طرح آماری با نمونه

 گذارد.کند؟" را در اختیار میا از کامپیوتر استفاده میزیر را در مورد سوال "آیا شرکت شم
 کنند: کسب و کارهایی که از کامپیوتر استفاده می

 مورد انتخاب شده( 500)از  125کارمند                                               12تا 0   
 مورد انتخاب شده( 1000ز )ا 75کارمند و بیشتر                                         20  

( و 500/50000× )125= 12500برآوردهای طبقه برای تعداد کسب و کارهای دارای یک کامپیوتر، به صورت
های طبقه ضربدر برآوردهای طبقه از تعداد کسب و کارهایی که از ( )یعنی وزن1000/3000× )750=  3000

 ها، معکو  میزان نمونه هستند. زنکنند(. توجه داشته باشید که وکامپیوتر استفاده می
 

، به عنوان مثال stratum . کل جمعیت متغیر سود از طریق اضافه کردن برآوردها برای هر طبقه242
Y1+Y2+Y3+…+YL       برآورد شد، جاییکهL را ببینید(. زمانی که  12 شود )كادرها محسوب میتعداد طبقه
برای هر واحد در نمونه تخصیص  Nh/nhهای برابر با ی استاندارد تولید شود، وزنافزار آماربرآوردها با استفاده از نرم

ها به تواند برای نشان دادن تخصیص وزن)که در باال مطرح شد( می hشوند. فرمول مربوطه برای برآورد طبقه داده می
 ها، از شیوه زیر پیروی کرد:هر یک از الیه
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 گیری شدهای از یک طبقه فراگیر و نمونهرد طبقه. چگونگی تولید یک برآو19 كادر
شده بود، یک طبقه  بندی طبقهدر کسب و کار در یک کشور خا  اجرا شد و با دو طبقه ،  ICTطرح آماری استفاده از 

درصد )کسب  5کارمند یا بیشتر( و طبقه دیگر، نمونه گیری شده با یک کسر نمونه گیری  20جامع )کسب و کارهای با 
 کارمند(. 20رهای با کمتر از و کا

دهی هر با استفاده از اطالعات موجود در جدول زیر، تعداد کسب و کارهایی که دارای یک وب سایت هستند، با وزن
 1کارمند با  20و کسب و کارهای با کمتر از  0.05/1=20کارمند در نمونه با  20یک از کسب و کارهای باکمتر از 

  شود:از طریق فرمول زیر برآورد می برآورد شده است. کل جمعیت

   ∑  
 

2

  1
 ∑

  

  

2

  1
∑   

  

  1
 
200000
10000  1250 

3000
3000  2100  27100 

 
 (203،000/27،100×100از کسب و کارهای دارای یک وب سایت ) 35/13مساوری، درصد برآورد شده  طور بهیا 
 

 طبقه
در  تعداد کسب و کارها

 کشور
 اندازه نمونه نمونه گیریکسر

تعداد کسب و کارها در نمونه های 
 دارای یک وب سایت

کمتر 1250 10000 درصد5 200000 کارمند 21ز ا
  2100 3000 درصد100 3000 کارمند و بیشتر 21

 
پذیر است. برای  مکاننیز اکنند های وزن دهی برای تولید برآوردها که متغیرهای کیفی و کمی را ترکیب می. روش243

کنند که محصوالت خود را از طریق اینترنت به مثال، برآورد تعداد کارکنان )کمی( که در کسب و کارهایی فعالیت می
از  Iرا به عنوان تعداد کارکنان در کسب و کار  yhiرسانند )کیفی(، ممکن است به این شیوه صورت پذیرد: فروش می

رساند قرار دهید )مقدار آن برای کسب و کارهایی که را از طریق اینترنت به فروش میکه محصوالت خود  hطبقه 
در طبقه، ضربدر  yhiرسانند، صفر است(. مجموع تمام مقادیر محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش نمی

Nh/nh کل، و همهنین برای ، برآوردی از مقدار طبقه مورد نظر است. این روش وزن دهی محاسبه برآوردها برای
 نگاه کنید(. 20سازد )برای برآورد نسبت به كادرپذیر می مکانرا ا هاآنها، درصدها و میزنسبت
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 فرمول برآورد یک نسبت. 21كادر
رسانند، از کل تعداد برای برآورد درصد کارکنان در کسب و کارهایی که محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش می

توان تایید کرد که روش وزن دهی هر واحد )همانطور که در باال توضیح داده شد( با خش کسب و کار، میکارکنان در ب
رسانند، تعداد کل کارکنان برآورد تعداد کارکنان در کسب و کارهایی که محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش می

در نظر گیرید، و این  hاز طبقه  iارکنان در کسب و کار را تعداد ک yhi برابر است ها آندر بخش کسب و کار، و نسبت 
 0در حالی باشد که آن کسب و کار محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش برساند )و در غیر این صورت مقدار آن 

رآورد را به توان این بتعداد طبقه است. می  Lدر نظر گیرید. hطبقه  IOFرا تعداد کارکنان در کسب و کار   xhiباشد(، و
 صورت زیر نوشت:

 
 

های ها است و باید به دقت اجرا و مستند شود. روشهای نمونه یک گام مهم در پردازش داده. محاسبه وزن244
های ببتی کسب و را به نظام آماری کسب و کار یک کشور، از جمله کیفیت داده ex anteها مربوط به وزن دهی داده

کاملی  طوربهها های نمونه گیری )به عنوان مثال این که آیا برخی از الیهعریف طبقه در بخش کسب و کار و شیوهکار، ت
ها باید با توجه به ها انجام شد، وزنداده اوریجمع، زمانی که Ex postکند. اند یا نه(، وابسته مینمونه گیری شده

 ر گیرد.پاسخی مورد تجدید قرابندی اشتباه و بیطبقه
 اطالعات و ارتباطات فناوریهای محاسبه شا ص

های کسب و کارها یا کارمندانی که دارای یک ویژگی خا  هستند )به به عنوان نسبت ICTهای اصلی . شاخص245
از توانند از نمونه های کسب و کارهایی که های اصلی میاند. شاخصکنند( بیان شدهعنوان مثال از کامپیوتر استفاده می

ای 'پاک'، که با ادیت ها از یک فایل دادهکنند، برآورد شوند )وزن دهی به دادهمراحل توصیف شده در باال تبعیت می
گیری در ها، به طراحی نمونه شامل کسرهای نمونهشده بدست آمده است(. جزئیات فنی محاسبه وزن اوریجمعهای داده

 هر طبقه بستگی دارد.
 آمده است. 5وست یگیری آن است، به صورت تفصیلی تر در پو خطای نمونه. برآورد یک نسبت 246
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 انتشارات - 8 فصل

 برای افتد که برآوردهاکه زمانی اتفاق می کند،آماری را توصیف میاطالعات  انتشار مرحله. این فصل 247
های و فراداده ICT هایداده وزیعو ت سازی آماده، آماریاطالعات  انتشار هایفعالیت. اندتولید شده ICT هایشاخص

-مجموعه صورت به اغلب عددی اطالعات که حالیدر  گیرد.در بر می( "هاهایی درباره دادهیعنی "داده) مرتبط با آن را

 جداول ورای ب هایییادداشت قالب معموالها ، فرادادهشوندمی ارائه سفارشی یا شده تعریف پیش از جداول ای از
نتایج  ارائه برای بندیجدول هایبه توصیف طرحاین فصل گیرند. را به خود می هاداده کیفیتمورد  رفنی د گزارشات

 بحث خواهد کرد. طرح آماری و شاخص در سطح، دو مرتبط هایفراداده مورد در وخواهد پرداخت  طرح آماری
 قابلیت استفاده یکی از ابعاد مهم و مفید باشد گیریتصمیم برای که است آمارهایی تولید آماری، ادارت. هدف 248
 المللیبینقابل مقایسه و  هایبه شاخص سطح باالی گرایش. این امر با توجه به است مرتبط هایفراداده تهیه ها،داده

، از )به عنوان مثالدارای اهمیت است اطالعات و ارتباطات  فناوری آمار برایبه ویژه  اطالعات و ارتباطات، فناوری
 و انتشار به تولیدکه  ییهاسازمان(. WSIS مانند اجال  جهانی در زمینه جامعه اطالعاتی المللیبینهای  کنفران

. افزایش دهند مرتبط هایفراداده افشای با را خود قابلیت استفاده معمول طوربه باید کنند،اقدام می ICT هایشاخص
 یک فعالیت عنوان به و یکپارچه شود آماری فرایند تولید باها رشاین نوع گزا که تولید شودمی توصیهاین موضوع قویاً 

 اند.قرار گرفته بحث مورد C قسمت در مرتبط در این زمینه یسازمان مسائل. نپذیرد انجام جداگانه
-تعریف کرده آماری برای برونداد را های کیفیو گزارش هاچارچوب، المللیبین یهاسازمانو . ادارات ملی آمار 249

ی را بوجود مفید هایدستورالعملانتشار یابند،  ICT هایبه همراه دادهباید  که هاییفراداده تعیین برای این تعریف اند.
 ادارات و متحده آمریکا ایاالت سرشماری اداره: از عبارتند اندفعالیت کرده در این زمینه کهآورده است. ادارات ملی آمار 

 از سوی 133هاچارچوب ارزیابی کیفیت دادهدر این زمینه،  المللیبینهای -. تالشئدسو کانادا و ،132آماری استرالیا
به خوبی . مورد ذکر شده دوم 133گیردآمار اروپا را در بر می دهی کیفیتابزارهای گزارش و المللی پولصندوق بین

 توجه به با ICTتفاده از های اسمورد شاخص در مناسب کیفیت با اطالعاتبرای تعیین  تواندمی مستند شده است و
، و وضوحبودن، دستر  پذیری  با توجه به زمان و بودن بهنگام، دقت، ارتباط کیفیت مورد استفاده قرار گیرد: شش بُعد

های آماری که از مجموعهدهند ها را پوشش میگستره فراداده بُعد شش، این موارد بین در. و انسجامقابل مقایسه بودن 
 آیند.بدست می

 آماری هایشاخص شود کهتهیه می واحدیهمان  توسط به بهترین وجه کیفی هایگزارش که دهدمی نشان. تجربه 251
 که مستند سازی های کنترل کیفیتی باشنددارای سیستم ادارات ملی آمار ممکن است از. برخی کندرا تولید می

به مورد نیاز هستند، و  آماری هایفعالیتبهبود  برای کیفیهای گزارش را در برگیرد. آماری تمام محصوالت استاندارد
 بخشی از عنوان بهبه عنوان مثال، )مورد استفاده قرار گیرند  ادارات ملی آمار کارکناناز سوی  باید فعاالنه همین دلیل،

                                                           
  /http://www.nss.gov.au/nssدهد، به آدر : :کند و توضیح میمی کیفیت اداره آمار استرالیا، شش جنبه کیفیت را مشخصقالب  132
، های ملیحساب، مانند آماری گیری )سنجش(های اندازهسیستم دیگردر  (http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf)ها چارچوب ارزیابی کیفیت داده 133

 هدددای سدددازمان دیگدددرهمهندددین ایدددن چدددارچوب از سدددوی  غیدددره بکدددار رفتددده اسدددت. و پدددولی، آمدددار، کنندددده تولیدددد قیمدددت شددداخص، قیمدددت مصدددرف کنندددده صشددداخ
 استفاده شده است.( فقر آماردر ) و بانک جهانی( آموزش آماردر یونسکو ) مانند المللیبین
 ، نگاه کنید./http://epp.eurostat.ec.europa.euبه آدر : روپا برای اروپا، اتحادیه ا آمار مرکز اروپا کیفیت گزارش دهی ابزارهایبه  133

http://www.nss.gov.au/nss/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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 تهیه شود و ونیبیر کاربران برای تواندمی گزارشتنظیم شده از  نسخه یک(. همهنین آمار انتشار تایید برای یک فرآیند
 .قرار گیرند دستر  در آماری بروندادهای همراهبه 

 طرا ی جدول بندی
 از جداول از پیش تعریف شده ایمجموعه به صورت اغلب از سوی مراکز ملی آمار نتایج طرح آماریی . ارائه251
خواهان  کاربران است ممکنن . همهنییابدانتشار می( ایستاانتشار الکترونیکی ) که در قالب کاغذی یا نشریاتاست 

مراکز  ازکند. برخی ( تهیه میبه همراه هزینهاغلب ) هاآنآن جداول را برای  مرکز ملی آمار که، جداول تنظیم شده باشند
 کاربرانرا برای  مکانااند که این را بکار گرفته مبتنی بر وب آوری-فن واند فراتر از این مراحل قدم گذارده ملی آمار
و اطالعات  هادادهانتشار (. این شکل از پویاانتشار ) نمایش داده شود جدولنمایند کدام  مشخص تاسازد یمهیا م
 135تواند در این كتاب راهنما ارائه شود.نمی
جمعیت ، که مراکز ملی آمار انجام شده از سوی ارتباطی هایفعالیتدیگر  با معموال انتشار اطالعات هایفعالیت. 252
 هدف. شودها( را مورد توجه خود دارند، تکمیل میرسانه یاتصمیم گیرندگان  )مانند داده کاربران خا  یهاهگرو یا عام
ایجاد اعتماد به موسسات  یا آماری سواد، افزایش آماری گستره محصوالت مورد در ی اطالعاتتهیه ها،این فعالیت در

 از وسیعتر هاآن یدامنه چون قرار نخواهند گرفت، بحث وردم این كتاب راهنماها در . این قبیل فعالیتآماری است
 ملل سازمانآمار  توسط بخش هاآنو تبادل  و انتشار اطالعات مناسب در هایفعالیتبه عنوان مثال، . است آمار

 133تعریف شده است. متحده
مد نظر قرار گیرند. افزایش  . باید قابلیت اطمینان ارقام در مجموعه جداول آماری که قرار است انتشار یابند،253

ت و اندازه یهای جدول )برای مثال، به عنوان نتیجه از جدول بندی تقاطعی بر حسب رشته فعالتعداد و جزئیات خانه
ی کوچک نمونه اعداد کوچک مطلق را ارائه نماید، یا در مورد اقتصادهای تواند با توجه به اندازهکسب و کار، که می

دهد، زیرا ی خا ( دقت ارقام ارائه شده را داده شده را کاهش میهای تجاری در الیهیافته بنگاه کوچک با تعداد کاهش
تواند گیرد، کمتر خواهد بود. همهنین مشکالت محرمانگی میها بر اسا  آن صورت میاندازه موبر نمونه که برآورد خانه

ن داده شده در یک خانه از جدول، کوچک باشد، در صورتی که تعداد کسب و کارهای دخیل در یک تجمع آماری نشا
 نگاه کنید(. 21اتفاق بیفتد. )به كادر

 

                                                           
بده لحدا   مدار اتحادیده اروپداآمرکدز  ایداده پایگداه مدثالً،. وجدود دارد توسدعه حدال در اقتصادهای توسعه یافتده و نمونه چندین، کاربرد وب سایت از این نوع مثالی( به عنوان  135

اجرا شده  سرشماری نفو های داده برای بر خط انتشار هایسیستم یا وموجود است(،  /http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ortal در آدر موضوعی سازماندهی شده است )
 (.//:inicio_col.htm05/Tot_censo200.21.32.233http/کلمبیا ) آمار توسط اداره

 نگاه کنید. earchgp.aspxhttp://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/sبه پایگاه داده ای اقدامات مناسب به آدر   133

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ortal/
http://200.21.49.233/Tot_censo05/inicio_col.htm
http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/searchgp.aspx
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 قواعد کنترل افشا سازی آماری. 21كادر
عامل  سهاز  حداقلی ادارات ملی آمار از برخی، جدول منتشر شود هاییک از خانه است کدام ممکندر این خصو  که  گیری تصمیمبرای 
 .گیرندکه در یک رقم کل از خانه دخیل هستند را به کار می کارهایی و کسب از تعدادی برای یها آنآست عنوان هدر این فرایند را بدخیل 
وارد شده، تعریف شده است. خانه در  هر واحد که از سویی )مقداری( ارزش لحا  بهها، داده محرمانه بودن از حفاهت دیگر برایقواعد 
باشد، منتشر  از کل ارزش درصد 80از  بیشتر یک واحد سهم اگر وباشد حسا " ی "ها آنخ ممکن است جدولخانه مثال، یک برای 

)به عنوان  رقابتی وجود داردهای کسب و کار از با تعداد کمی صنایعی ها آن در اقتصادهای در حال توسعه، که براینشود. این حالت به ویژه 
 اهمیت ازهستند(  غالبی به لحا  مقدار )ارزش(، بسیار بزرگ سب و کارهایک ها آنکه در  و انرژی، در بخش ارتباطات راه دور مثال
 . است برخوردار ایویژه

 دهند کهنشان می )کهپنهان شده  هایداده های به هم ریخته،ستون یا سطرها و شامل های محرمانهداده جلوگیری از افشایاحتماالت برای 
مورد بحث  ن كتاب راهنمایا که در( های خردداده تغییر )مانند ترفنی رویکردهای بسیار و( نددر دستر  نیستگی محرمان دالیل به هاداده

 قرار نخواهند گرفت. 
 

که از کامپیوتر تعداد کسب و کارهایی ) مطلق ارقام عنوان به توانندمی برآوردهای آماری، جدول یهر خانه. در 254
نسبت کسب و )نسبت  یا به عنوان، و غیره(، کننداینترنت استفاده میکه از  کارهایی و کسب تعداد، کنندمی استفاده
 در، و غیره( ارائه شوند. کنندکه از اینترنت استفاده می کارهایی و کسب نسبت، کنندمی که از کامپیوتر استفادهکارهایی 
این معنا که آیا به )را مشخص نماید  مرجع جمعیت این موضوع دارای اهمیت است که عنوان جدول، مورد دوم،
 که از حوزه تحقیق است کارهای و کسب تعداد کل کسب و کارهای حوزه تحقیق است یا تعداد کل مرجع، جمعیت
 قرار گیرند. های مورد استفاده نیز در دستر مخر  مقدار وکنند( میاستفاده  اینترنت

 هایشاخص بخش کسب و کار، دراطالعات و ارتباطات  فناوری هایشاخص اولیه برای جدول بندی. طرح 255
صنعت، را مورد توجه قرار و  کار و کسبیعنی اندازه ی مشارکت، هاگروه پیشنهاد شده توسط مهم ریز ارقام و اصلی
 اندازه و هر کدام بر حسبکه  گانه، 12های اصلی شاخصجدول ) 23حداقل از  اولیه بندیجدول این طرح. دهدمی

مورد  تواندمی اندازه و تیرشته فعالبر حسب  های تقاطعی بیشترجدول بندی ده است.تشکیل ش( اندشده، خرد صنعت
را بوجود آورد(. ریزکردن اعداد بر حسب دقت کافی برآوردها ، ی نمونهاندازهباید ) بسیاری از کشورها باشد عالقه

شده، بسیار  بندیطبقهست در هایداده دستر  پذیر بودن به کسب و کار، روستایییا  موقعیت جغرافیایی شهری
 گیرد.مورد استقبال قرار می مکاناین گونه ریز کردن اعداد در صورت ا، همانطور که پیشتر مطرح شد. وابسته است

-خانه را در هابه دادهنسبت  های قابلیت اطمیناننشانه از برخی های برونداددادهاین امر دارای اهمیت است که  256

اطالعات  فناوریهای شاخص تولید که این موضوع دارای اهمیت است کشورهاخصوصاً برای . جدول در برگیرند های
که ی ارقامشود که قرار دهند. توصیه می کوچک است هاآنحجم نمونه  کههای آماری را بر مبنای طرحو ارتباطات 

 20از  باالتر هاآنریان  وا ضریب که، ارقامی )به عنوان مثالرا دارا هستند مشخص شوند  دقتاز  پایینی سطوح
را  قابلیت اطمیناناز  مختلفی اندازه، سطوح طبقات مختلف و یا هایبخش برایکشورها ممکن است (. درصد است

های اقتصادی نسبت به بنگاه های اقتصادی کوچکبنگاه نمونه برایی بیشتر خطا مکانا، )برای مثالایجاد نمایند 
 (.بزرگتر
اندازه و  بندیطبقه ریز کردن اعداد برای متغیرهای UNCTAD، المللیبینسطح  ات درانتشار اطالع. برای 257

 کند. ، پیشنهاد میاست شده داده نشان 22 در كادر همانطور که( 3.1 نسخه ISICبر اسا  ) تیرشته فعال
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 بیان هانسبت عنوان بهها شاخصنشان داده شود.  15و  13 تواند مانند هاهر جداولمی پیشنهادی جداول. هاهر 258
 گروه مشارکت )شرکت( سازگاری دارند. های اصلی شاخص، که با اندشده

 ر هایمتغ بندی طبقهزش با یر 22 كادر
 ی کاب و کار : برای اندازه

 كل 
 کارمند )کسب و کارهای خرد( 2تا  0

 کارمند )کسب و کارهای کوچک( 32تا  10
 کارمند )کسب و کارهای متوسط( 232تا  50

 کارمند و بیشتر )کسب و کارهای بزر ( 250
 (3.1نسخه  ISICها )تیبرای رشته فعال

 کل 
ISIC Aکشاورزی، شکار و جنگلداری : 
ISIC Bماهیگیری : 
ISIC C: معدن و سنگ معدن 
ISIC Dصنعت : 
ISIC Eتولید برق، گاز و. آب : 
ISIC Fساختمان : 
ISIC Gییل موتوری، موتور سیکلت و کاالهای شخصی و خانگ: تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسا 
 هابخش 

 ها، خرده فروشی سوخت اتومبیل، : فروش، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت50
 هاکاری، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت: تجارت عمده فروشی و تجارت حق العمل51
 یل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ها  تعمیر کاالهای شخصی و خانوار: تجارت خرده فروشی، به جز وسا52

ISIC Hهارستورانها و : هتل 
ISIC Iحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات : 
 هابخش 

 : حمل ونقل زمینی، انتقال از طریق خطوط لوله 30
 ی: حمل و نقل آب31
 یی: حمل ونقل هوا32
 های مسافرتیآژان  های یتفعالحمل ونقل   یبانیپشت های فعالیت: 33
 : پست و مخابرات 33

ISIC Jگری مالی: واسطه 
ISIC K ،اجاره و کسب و کار های فعالیت: امالک 
 ها:بخش 

 امالک های فعالیت: 70
 یها بدون متصدی و اجاره کاالهای شخصی و خانگ: اجاره ماشین آالت و دستگاه71
 مربوط به آن های فعالیت: کامپیوتر و 72
 حقیق و توسعه: ت73
 کسب و کار  های فعالیت: دیگر 73

ISIC Lمدیریت و دفاع عمومی  تأمین اجتماعی اجباری : 
ISIC Mآموزش :  
ISIC Nبهداشت و مددکاری اجتماعی : 
ISIC O خدماتی گروهی، اجتماعی، و فردی های فعالیت: دیگر 
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 ICT هایشاخصانتشار  یمدل جدول برا -14جدول 

 معرف
 اب و کار    )تعداد کارکنان(ی کاندازه

 و بیشتر 250 232تا  50 32تا  10 2تا  0
     تعداد کل کسب و کارها
     تعداد کل کارکنان

B1کنند: نسبت کسب و کارهایی که از کامپیوتر استفاده می     
B2 کنندمنظم از کامپیوتر استفاده می طور به: نسبت افرادی شاغل که     

B3کنندب و کارهایی که از اینترنت استفاده می: نسبت کس     
B3 کنندمنظم از اینترنت استفاده می طور به: نسبت افرادی شاغل که     

B5نسبت کسب و کارهایی که دارای یک وب سایت هستند :     
B3نسبت کسب و کارهایی که دارای اینترنت :     

B7 کنندسفارش دریافت می: نسبت کسب و کارهایی که از طریق اینترنت     
B8کنند.: نسبت کسب و کارهایی از طریق اینترنت سفارش می     

B2کنند: نسبت کسب و کارهایی بر حسب دسترسی، ازاینترنت استفاده می 
 های پاسی:مقوله

    

     پهنای باند کم
     پهنای باند بابت
     پهنای باند متحرک

B10نسبت کسب و کارها با : ( یک شبکه محلیLAN)     
B11نسبت کسب و کارهای دارای اکسترانت :     

B12بر حسب نوع -کنند: نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می
 مقوالت پاسی فعالیت

    

     ارسال و دریافت ایمیل -
     VoIPتما  تلفنی از طریق اینترنت/  -

     استفاده از پیام کوتاه، پیام کوتاه -
     ی دولتی عمومیها سازماندریافت اطالعات از  -

     ی دولتی عمومیها سازمانارتباط متقابل با  -
     بانکداری اینترنتی

     دسترسی به دیگر خدمات مالی
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اطالعات و  فناوری استفاده از یدر زمینه UNCTADهای المللی شاخصبین مجموعها ب پیشنهادیجداول  .259
ملی مطابقت دارند  نیازهایبا  ی کهیهادادهاستفاده از  با، و باید 137دارند مطابقت کار و کسب ارتباطات بر حسب

بخش  مثال برای ،دیمهم تول هایفعالیترشته  برای جزئیات خا  مرتبط و یا آمارهای جغرافیاییریز  مانند)
 138(، تکمیل شوند.صنعت

 در سطح شا ص هادادهانتشار فرا -1-8
طرح  کل و ابعاد دیگر به( و دامنه مرجع تاریی دقت،مانند ها )شاخص به آماری محصوالت کیفی ابعاد ازبرخی  .261
 دهد.می شاخص پوشش ها را در سطحفراداده این بخش. هستند مربوط آماری

 درستی و د ت
ای را که برای سنجش آن طراحی شده بود را پدیده به درستیها برآورددر آن  ای اشاره دارد کهدرجه به. درستی 261

 صرفاً به. دقت دهدیم پوشش رااریب( ) گیریغیرنمونه خطای و گیریخطای نمونه دو بعد هردرستی  کنند.توصیف می
)هر چه خطای مورد سنجش قرار گیرد  برآوردیک  خطای استاندارداز طریق تواند می واشاره دارد  خطای نمونه گیری

-اطالعات و ارتباطات را تدوین می فناوریهای شاخص یی کههاسازمان(. یابددقت کاهش می باشد، استاندارد باالتر

 اند را انتشار دهند.بکار گرفته شده دقتمحاسبه  هایی که برایفرمول ر شده و همهنینبرآوردهای منتش دقت کنند، باید
 منابع، حال این با. قابل سنجش نیست معموال خطای آماری، از عنصر دیگر اریب، به عنوان که توجه داشته باشید

 ف شوند.، توصیآن به حداقل رساندن همراه تالشهای صورت گرفته برای به بایداریب احتمالی 
 گیری  طای نمونه

 نمونه یک بر اسا  برآوردی آوردن بدست ازای به عنوان نتیجه گیریخطای نمونهکردیم، مشاهده طور که  . همان262
برای محاسبه شود. بیان می نسبت اطالعات و ارتباطات به عنوان فناوری هایبسیاری از شاخصآید. بوجود می
 دقت یکمتناوباً، مورد استفاده قرار گیرد.  تواندمیند اشده داده نشان 5وست یپ ه درک هاییبرآوردها، فرمول واریان 
 23 كادر )به فاصله اطمینان یک یا ضریب تغییر(، گیرینمونه واریان جذر استاندارد ) خطای تواند از طریقمی برآورد
برآوردی است  مورد انتظار مقدار بهسبت ن از خطای استانداردی نسبت (CV)ضریب تغییر  نشان داده شود.( کنیدنگاه 
از  تواند سنجشیمی ضریب تغییر، هانسبت. برای شودمی بیان یک درصد صورت به و معموال دارد،  به آن اشاره که

 تر درک شود.دقت باشد که بسیار ساده

                                                           
 http://new.unctad.org/templates/Page____777.aspx. نگاه کنید به 31 137
در زمینه استفاده کسب و کارها از فناوری اطالعات و ارتباطات و در مورد بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در این آدر  در دستر  است:  UNCTADپرسشنامه  138

http://measuring-ict.unctad.org 
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 های دقت یک شاخصجلوه .23 كادر
 شود:پ  ضریب تغییر به این صورت محاسبه میاست،  SE(Y)دارای یک خطای استاندارد  Yاگر یک برآورد 

 
 شود.و معموال  به صورت یک درصد نشان داده می

 شود:)با فرا یک توزیع نرمال(، به صورت تقریب زیر بیان می Yدرصد برای  25فاصله اصمینان 

 
 

 23)به كادر  یابد افزایش می خطای نمونه گیریشود، تفصیلی می در هنگامی که ریز کردن ارقام بسیار معموال . 263
 عنوانبه ) دهندرا انتشار می دقتهای مقیا  های بسیار تجمعی،آماری برای شاخص ادارات از برخینگاه کنید(. 

عالوه (. ندکنگسترده، استفاده میهای بر حسب وقفه شاخص مشابه با آن و که از اینترنتهایی کسب و کار نسبت مثال
های جدول را خانههر برآورد  در جایی که ضریب تغییر بیش از یک سطح خا  است، باید ادارات ملی آمار بر این،

 .(درصد20به عنوان مثال نشان دهند )
 

 سطوح دقت برای یک شاخص و ریزکردن اعداد آن. 24 كادر
طراحی شود،  طرح آماری آزمایشی پیشین از دهبا استفاده از اطالعات بدست آم تواندمی کسب و کاری یک نمونه

کثرطور به  درصد 5کنند، کسب و کارهایی که از کامپیوتر استفاده می شاخص نسبت برای خطای استاندارد ی که حدا
 است.  ISIC بخش برای هر درصد 10کمتر از  کسب و کار و جمعیتکل 

 
 اریب
، به واسطه نواقص شود(به آن اشاره می غیرنمونه گیری خطای عنوان به )که اغلب. اریب در برآوردهای آماری 264

گاه ساختن  مکانا ارائه مقیاسی از اریبهمانطور که معموال آید. بوجود می سیستم سنجشاز  مختلفی پذیر نیست، آ
 شناخت این موضوع دارایضرورت دارد.  آن به حداقل رساندن برای تالش اریب و احتمالی منابع کاربران در مورد
. را از بین برد هاآن تا حدی تواندمی بنابراین و باشد های مخالفدر جهت تواندمی اریب خطاهای کهاهمیت است 

 :به این دالیل بوجود آید تواندمی اریب
  ( است متفاوت پاسخگو جمعیت غیر هایویژگی از پاسخگو جمعیت هایویژگیکه در آن )بی پاسخی 
  ( درآمد کم اعالم کردن میزان گرایش به به عنوان مثال) پاسخگوخطاهای 
  ( نادرست بندیطبقه، خطاهای پوششخطاهای  مثال عنوانبه ) جمعیت چارچوبوجود خطاهایی در 
 ها( ها یا تعاریف نامشخص، روند ضعیف پرسشطراحی ضعیف پرسشنامه )به عنوان مثال، دستورالعمل  
  هایپاسیسوی  به گویان پاسیان مثال هدایت به عنو) از سوی مصاحبه کنندگان سیستماتیکخطاهای 

 (  وخا 
  (.بندیجدول و، خطاهای برآورد هاداده ویرایش ها،داده ورود در )به عنوان مثال: پردازشخطاهای 
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 ی مرجع تاریخ ودوره
استفاده انند م هایویژگیشاخصها به آن اشاره دارند. که  ای هستنددوره به ترتیب تاریی و، مرجع یدوره و. تاریی 265
ها پرسش و به همین دلیلکنند، در طول زمان متفاوت است میاستفاده از کامپیوتر  که یا تعداد کارکنانی اینترنت از

 خا  مربوط باشد. هایدوره یا هاتاریی باید به
ماه طول  12 )معموال مرجع دوره هستند: دو نوع مراجع زمانی، اطالعات و ارتباطات فناوری هایشاخص. برای 266
 و B1 ،B2، B3، B3 ،B7 ،B8 ،B2 اصلی هایشاخص. مرجع و تارییگذشته(  مالی سال کشد، سال تقویمی یامی

B12 ( یک اطالعات و ارتباطات مربوط هستند فناوری از استفاده بهکه ،)گر. دارند ماهه 12 دوره مرجع ارتباط  در ا
-بوجود می مشکالتی چند ماه طول بکشد هاآوری دادهجمع رحلهم در صورتی که پرسیده شود،سوالی  گذشته ماه 12 با

( 200X ژوئن 30منتهی به  سال یا گذشته تقویمی )مانند سال یک دوره خا  شود کهپیشنهاد می به همین دلیل،. آیند
ای اجرای ها برپرسشنامه اعزام یا و، مصاحبهتاریی ) طرح آماری تارییاستفاده شود و همهنین  مرجع دورهبه عنوان 

 به آخرین روز دوره مرجع نزدیک باشد. مکانتا حد ا( طرح
طرح آماری مورد نظر،  قبل از تاریی( زیرساخت موجود بهمربوط ) B11 و B5 ،B3، B10 های اصلیشاخص .237

 31 برای مثال مرجع،دوره  آخرین روز این زمان مرجع معموالباشند. زمان مرجع دارا مییک روز خا  به عنوان 
 .کمی پ  از آن است یا و، 200X دسامبر
 یا از از تغییرات بوجود آمده اختالف گونه هر و، اشاره کند استفاده مورد و مدت تاریی مرجع باید بهها . فراداده268

مانند  جدول، سرفصلدر  معمول طوربه چنین اطالعاتی. توضیح دهد را هاداده اوریجمعروند  در تاخیرهای بوجود آمده
 از روند اجرای طرح آماری گنجانده شود. گزارش یک در یا جداول و هایداشتیاد

 هادامنه شا ص
ی ها در زمینهشاخصبسیاری از شود. تعریف می اشاره دارد آن ی جمعیتی که بهبه واسطه شاخص. دامنه یک 269

که به  132مخرجیشوند، می بیان نسبت کارها در قالب و کسب اطالعات و ارتباطات بر حسب فناوری استفاده از
 و غیره تعیین شده است. اقتصادی هایفعالیت اندازه، ی مشخصات دامنه طرح آماری از لحا واسطه
 های شاخصB1، B3، B5، B3، B7 ،B8 ،B2 ،B10 ،B11 و B12 همه توجه به باها نسبت به عنوان 

 .شوندمحاسبه میز کسب و کارها، اهدف  جمعیت به عبارتی با توجه بهموجود در دامنه،  کارهای و کسب
 های شاخصB2 و B3 محاسبههای موجود در دامنه، تمام کسب و کار کارکنان تعداد کلمخر   با استفاده از 

 شوند  ومی
  هایشاخصبرای B7 ،B8 ،B2 و B12، به  توانندمیاین شاخصها پذیر است.  مکانا جایگزین محاسبه

 شاخص صورت کسریعنی کنند )ارهایی که از اینترنت استفاده میکسب و ک از زیرجمعیت عنوان یک درصد
B3 )نشان داده شده است، محاسبه شوند.  25 كادر همانگونه که در 

 کامالً  هر جدول در B12 و B7 ،B8 ،B2 هایشاخص مخر  که. این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است 271
 کارهای و کسبتعداد کل  یا دامنه است در کسب و کارهای داد کلتعاین مخر ،  آیاکه )این  شده باشند ساخته واضح

کار دردامنه در یک طبقه خا  صنعت یا اندازه  و کسب تعداد کل یا و کنند،از اینترنت استفاده می است که دامنه در
ه عنوان ب هااین شاخص که مطلوب است، المللیهای بینبه منظور انجام مقایسه نگاه کنید(. 25به كادر است  

                                                           
 تواند مناسب باشد.. برای اهداف ملی و برای کاربران خا  )مانند تحلیل گران(، انتشار ارقام مطلق می 132
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دهی  ممکن است برای گزارش هایی از کل جمعیت کسب و کارهای در دامنه ارائه شوند و انتشار یابند، اگر چه نسبت
 130. ارائه شوند تعداد مطلق ها دردادهباشد تا  نیاز المللی بین
 

                                                           
ی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، برای ی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر حسب کسب و کارها و در زمینه در زمینه UNCTADی برای مثال، پرسشنامه 130
 هداف تحلیلی )محاسبه( به اعداد مطلق نیاز دارد.ا



229 
 

 های جایگزین شاخص ارائه .25 كادر
 (A)جدول مطلق اعداد از به استفاده، با توجه ها راشاخص جایگزین هاینمایش، اندزیر آمده که در C و A ،Bجداول 

 نشانبا اشاره به جمعیت کل كسب و كار هارا  های رانسبت B جدولدهد. ( نشان میC و Bجداول )ها نسبت یا
 را نشان B7شاخص  C جدول که حالی در(، B7 و B3های  شاخص) دهدمی
 (.A جدول 2 )ردیف بردکنند، بکار میکه از اینترنت استفاده می ییرهااز كسب و كا نسبتیدهد که آن را به عنوان می 

 . ارقام مطلقAجدول 

 كسب و كار ها شاخص
 تعداد کارکنان

 و بیشتر 250 232-50 32-10 2-0
 200 1000 5000 30000 33200 تعداد كسب وكار ها

که از  یینسبت كسب وكارها
 کننداینترنت استفاده می

3150 3000 800 200 150 

نسبت کسب و کارهایی که از 
طریق اینترنت سفارش دریافت 

 کنندمی
200 500 200 100 100 

 
 هستند( Aجدول  1ها ارقام موجود در ردیف های مرتبط با جمعیت کل کسب و کارها )مخر نسبت :Bجدول 

 کل کسب و کارها شاخص
 تعداد کارکنان

 و بیشتر 250 232-50 32-10 2-0
 درصد100.0 درصد100.0 درصد100.0 درصد100.0 درصد100.0 کسب و کارهاتعداد 

نسبت کسب و کارهایی که از 
 کننداینترنت استفاده می

 درصد75.0 درصد20.0 درصد13.0 درصد10.0 درصد11.5

نسبت کسب و کارهایی که از 
طریق اینترنت سفارش دریافت 

 کنندمی
 صددر50.0 درصد10.0 درصد3.0 درصد1.7 درصد2.5

 
 2ها ارقام موجود در ردیف کنند )مخر های مربوط به کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می. نسبتCجدول 

 هستند( Aجدول 

 کل کسب و کارها شاخص
 تعداد کارکنان

 و بیشتر 250 232-50 32-10 2-0
 - - - - - تعداد کسب و کارها

نسبت کسب و کارهایی که از 
 کنند-می اینترنت استفاده

- - - - - 

نسبت کسب و کارهایی که از 
طریق اینترنت سفارش دریافت 

 کنندمی
 درصد33.7 درصد50.0 درصد25.0 درصد13.7 درصد21.7
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 های سرشماریها برای برای طرحانتشار فراداده -2-8
که از طرح  هاییشاخص. تمام ددار وجود های مورد عالقه کاربرانمیزان متنوعی از فراداده، طرح آماری سطح. در 271

 یا )یک طرح آماری مستقل ها به نوع منبع دادهگذارند. این فرادادهها را به اشتراک میفراداده اند، اینشده تولیدآماری 
، طرح آماری پوشش دامنه ووست شده است(، یپ یک ماژول که به یک طرح آماری نمونه یا سرشماری موجود

با  فراداده اینتمام  مرتبط است. هاداده اوریجمعتکنیک  هر شامل روش شناختی و مسائل ،و تعاریف هابندیطبقه
توانند به میطرح آماری یک های مربوط به در ارتباط هستند. ابرداده المللیملی و بین هایداده دیگر باارزیابی انطباق 

 .ارائه شونداز اجرای طرح آماری"  "گزارش یک عنوان
 منطق عمل

-کاربر ناشی می تقاضای، از اطالعات و ارتباطات فناوری هایشاخص اوریجمع برایمعموال، یک طرح آماری  .272

. شودمی بیان آمار ملی برنامه ضروری در گیریاندازهشمول عملیات تصمیم برای  رسمی از طریق یک طوربه و شود
 برای اجرایکه  تصمیماتی و جزئیات هاداده وریاجمععمل  منشاء هر قانونی را به باید اجرای طرح آماری گزارش

 (.ملی آمار یک توصیه ارائه شده از سوی شورای )مانند عملیات اتخاذ شده است، توصیف نماید
 توصیف منابع داده

بر حسب اطالعات و ارتباطات  فناوری از های استفادهشاخص داده برای منابع، مشاهده کردیم. همانطور که 273
-ماژول اطالعات و ارتباطات و فناوری مستقل های آماریطرح و آمارهای ببتی، متنوع باشد تواندیم کار، و کسب

ای که برای منبع یا منایع داده ماهیت به بایدها . به همین دلیل، فرادادهموجود را در برگیردهای آماری طرح های
مورد خصوصاً در ارتباط این گیرند اشاره کند. میاطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار  فناوریهای محاسبه شاخص

-داده منابع تواند ازمی صورت و مخر  کسر نسبت اهمیت دارد، به این دلیل که به عنوان یک شده بیان هایبا شاخص

 ید.آ دست به مختلفیای 
 مو ع بودن هنگام بودن و به به

پذیر بودن نتایج و تاریی مرجع اطالعات ارائه شده  تواند در قالب فاصله زمانی بین دستر . بهنگام بودن می274
تعریف شود. به موقع بودن، سنجش تاخیر بین تاریی پیش بینی شده انتشار و تاریی واقعی انتشار است. هر دو ویژگی 

 های( مناسب را در بر گیرد.های )سنجشگیریاندازهو یک گزارش کیفی باید  شوندمیتوانند به سادگی کمی
 هادادهذیری پدسترع

و  آماری نتایج برای به دست آوردن داده کاربران برای است چگونه از آن آسان به مربوطها . دستر  پذیری داده275
 الکترونیکی،کاغذی، ) هاداده برای انتشار فیزیکی موجود ابزارهایها به . دستر  پذیری دادهاست شده فراداده همراه
ارجاعات  کپی رایت، استفاده از، رایگاناشتراک، پرداخت، ) هادسترسی به داده ز برایالزامات مورد نیا(، مبتنی بر وب

گاه شدن کاربران و چگون(، غیره و تولید کننده، موسسه به  هاآنچگونه دسترسی به  موجودهای دادهنسبت به گی آ
 شود.( مربوط میغیره و، توزیع هایفهرست انتشار یافته،های تقویم)

 نه و پوشش آماریوا دها، دام
 هاآنهای اقتصادی و غیره( و چگونگی تعریف شدن . فراداده باید واحدهای آماری مورد استفاده )کارگاهها، بنگاه276

های بوجود و واحدهای تحلیلی باید مشخص شود. ابرات انحراف مشاهدهرا توصیف کند. هر نوع تمایز بین گزارش، 
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شده )بنگاه اقتصادی( یا تغییرات ایجاد شده در طول زمان باید توصیف شوند، حتی آمده بر برآوردها از واحد پیشنهاد 
 پذیر نیست. مکانا هاآناگر کمی کردن 

ها ( مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فراداده7. دامنه و پوشش یک طرح آماری پیشتر در این دستنامه )در فصل 277
اندازه و فعالیت اقتصادی )و اغلب جغرافیا( را مشخص کنند. هر گونه  ی طرح آماری را حداقل در ارتباط باباید دامنه

محدودیت پوششی مربوط به دامنه باید مشخص شود، به عنوان مثال آیا صنایع یا مناطق جغرافیایی وجود دارد که در 
 ای متفاوت بررسی شد باشند.اند و یا به گونهاین طرح آماری گنجانده نشده

 نرخ پاسخ
های ها است )کلی و برای و انباشتاسی نهایی برای طرح آماری، یک بخش مهم در ارتباط با فراداده. نرخ پ278

دهند، محاسبه اصلی( است. نرخ پاسی به عنوان نسبت واحدهای فعال )واجد شرایط( که به طرح آماری پاسی می
 ی از اریب بی پاسخی مفید هستند.هاآنهای نرخ پاسی، برای مثال بر حسب اندازه، در انتقال نششود. وانباشت می

 ها و تعاریفبندیطبقهاستانداردهای آماری: مفاهیم، 
 گیریاندازهها بیان شوند. مفاهیمی که زیربنای شوند باید در مجموعه فراداده. مفاهیم اصلی که استفاده می279

 دهد، مثالی از این مورد است.)سنجش( تجارت الکترونیک را تشکیل می
-بندیطبقهگیرد. فعالیت اقتصادی و اندازه، ها مورد استفاده قرار میبرای ریزکردن شاخص بندیطبقهمتغیرهای . 281

ها برای طرح آماری باید نشان دهد که آیا اطالعات و ارتباطات هستند. فراداده فناوریهای های اصلی برای شاخص
های (، یددا آیا تفاوتISICگیرند )برای مثال، استفاده  قرار می المللی موردهای بینبندیطبقهها منطبق با بندیطبقه

تواند مبهم باشد را تعریف ای را که میبندیطبقهها باید هرگونه مفاهیم مهم در این ارتباط وجود دارد. همهنین فراداده
با تعداد کارکنان(، باید  نماید. به عنوان مثال، تعاریفی مانند "کسب و کارهای کوچک و متوسط" )عموماً در ارتباط

 دقیقا تعریف شوند.
ها، عناصر مهمی برای ارزیابی قابلیت مقایسه بندیطبقهباند" یا "کامپیوتر"( و  ی. تعاریف )برای مثال، "پهنا281

های اطالعات و ارتباطات و انسجام با منابع اطالعاتی جایگزین )مانند طرح فناوریهای المللی شاخصپذیری بین
تواند در طول زمان، قابلیت ها میبندیطبقهشوند. همهنین ایجاد تغییر در تعاریف و خصوصی( محسوب می آماری

 ها را تحت تأبیر قرار دهد و از این رو، باید به خوبی مستند شوند.مقایسه پذیری شاخص
  هاداده اوریجمعپرسشنامه و روش 

 اوریجمعو خصوصاً در مورد طراحی نمونه و روش مورد استفاده در  هاداده اوریجمع. کاربران باید در مورد روش 282
ای که  های پستی( اطالع داشته باشند. انتشار پرسشنامههای تلفنی، پرسشنامههای رو در رو، مصاحبهها )مصاحبهداده

گاهی به جمله بندی تواند برای کاربران سطح باالیی که ممکن اسشود عموماً میها استفاده میداده اوریجمعبرای  ت از آ
 دقیق سواالت به نتایج بهتری برسند، کمک بزرگی باشد. 

 هادادههای فراگزارش -3-8
دهی خود را های گزارشدهی در سطح شاخص قالبهای آماری و گزارش. بسیاری از کشورها برای گزارش طرح283
اطالعات و ارتباطات،  فناوریی آماری استفاده از هاهایی که برای طرحشود که فراداده(. پیشنهاد می35) 131دارند

 را در بر گیرد. 13تعریف موضوعات ارائه شده در جدول 

                                                           
 نگاه کنید /http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal( به سایت: EUدهی کیفی مرکز آمار اتحادیه اروپا برای اروپا )برای مثال، به ابزارهای گزارش 131

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
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 ICTهای آماری كابرد برای طرح هادادهموضوعات پیشنهادی برای ارائه در گزارش فرا .16جدول 
 هایی که باید ارائه شوند(تعریف )فراداده موضوع

 اطالعات عمومی

ای مورد استفاده، دوره و تاریی مرجع، تاریی اجرای طرح  ای طرح آماری، منابع دادهمبنای کار اجر
 اوری جمعهای اند(، روشآماری، خودروهای استفاده شده در طرح آماری )زمانی که استفاده شده

ی روش شناختی های عمدههای آزمایشی انجام شده )اگر وجود داشته است(، تفاوتها، آزمون داده
ها، به هنگام و به وقت بودن از جمله داده اوری جمعمرتبط یا پیشینِ  های فعالیتشده با  مقایسه

 ها.تغییرات در طول زمان، دسترسی به داده

 واحدهای آماری، دامنه و پوشش

ی چند ملیتی و غیره  ها گروهها، های اقتصادی، کارگاهتعریف واحدهای آماری مورد استفاده: بنگاه
، یک ارزیابی از مکان، و در صورت االمللی بیناهیم واحد ملی و استانداردهای تفاوت بین مف

ها  استفاده از گزارش، مشاهده و واحدهای تحلیلی.تعریف دامنه و جمعیت هدف پیامدهای تفاوت
کمی کردن( هر گونه  مکانشامل فعالیت اقتصادی، اندازه و موقعیت جغرافیایی  شرح)و در صورت ا

 وشش با توجه به دامنه.های پمحدودیت

 ها و تعاریفبندی طبقهمفاهیم، 

توسعه و همکاری  سازمان)برای مثال، استانداردهای آماری جامعه اطالعاتی  ها آنمفاهیم و مبانی 
ی استفاده ها بندی طبقهاقتصادی( باید به همراه هرگونه انحراف یا تغییر در طول زمان شرح داده شود  

، با مکانالمللی توصیف شوند )در صورت ابین هر گونه اختالف با استانداردهای شده باید بیان شوند و
های اندازه  باید تعریف شود )به عنوان مثال، مقوله بندی طبقههای یک تحلیل پهن دامنه تابیر(  مقوله

 هایو موقعیت جغرافیایی(  تعاریف اصطالحات کلیدی )مثالً کامپیوتر( باید ارائه شود و انحراف
 المللی و تغییرات ایجاد شده در طول زمان باید شرح داده شود.اساسی از استانداردهای بین

 اطالعات مربوط به پرسشنامه
ی از تغییرات قابل ها آن، به همراه نشمکانی نهایی مورد استفاده در طرح آماری در صورت اپرسشنامه

 المللی باید در گزارش گنجانده شود.بینهای اساسی از الگوی سواالت توجه در طول زمان و انحراف

 چارچوب جمعیت

نام و تعریف چارچوب جمعیت یا آمارهای ببتی مهم کسب و کار بکار گرفته شده، منشاء، تناوب به 
های شناخته شده )به عنوان مثال، فواصل روز رسانی، متغیرهای تقسیم بندی موجود، و همه کاستی

ی خا  پایین یا باالی مسایل ها آنقابل اعتماد نیست  میز اندازه یا اطالعات بخش مورد نظر
پوششی(  تغییرات ایجاد شده در چارچوب در طول زمان )به عنوان مثال، معرفی منابع جدید به روز 

)در صورت اهمیت( نشان  ها آنرسانی برای آمارهای ببتی کسب و کار( باید شرح داده شود و تابیر 
 داده شود.

 طراحی نمونه

ای و غیره(، ای، خوشه، نمونه سیستماتیک، چند مرحلهای طبقهطرح نمونه )نمونه تصادفی ساده یا  نوع
ی بندی زیرین، اندازهبندی و طبقهای(، معیارهای طبقهای، دو مرحلهواحدهای نمونه گیری )یک مرحله

مان طراحی نمونه نمونه و معیار تخصیص )آن(، طرح انتخاب نمونه، تمهیدات اضافی اتخاذ شده در ز
 برای بهبود نمایان بودن نمونه، کنترل هم همپوشانی نمونه و چرخش نمونه.

 های وزن دهیروش

های بیرونی )سطح، های بی پاسخی، تنظیمات دادهها بر اسا  طرح نمونه، تعدیلمحاسبه وزن
 های نهایی.متغیرهای مورد استفاده و منابع( و وزن

های کل، و ها، جمعفاده برای هر نوع شاخص )درصدها، ابزارها، صدکانواع برآوردهای مورد است
 های مربوط به آن.غیره( و ریزش

نادرست  بندی طبقهبی پاسخی و 
 واحد

(، نهایی انتخاب شده )نمونه ناخالص حجم نمونه(، اصلی هایانبوهه برای و )کل نهایی پاسینرخ 
 کسب و کارهای تعداد، فاقد شرایط الزم )نامناسب( دموار شده و بندی طبقه اشتباهبه  موارد تعدادی

-نبوده قادر به پاسیکه  مواردی تعدادتما  گرفته نشده است،  ها آنمواردی که با  تعداد، واجد شرایط

 تواندمی گزارش، عالوه بر ایننمونه ابربخش نهایی(  ) خالص نمونههای دیگر، اندازه پاسخی بیاند، 
-و همهنین روش بی پاسخی رساندن حداقل به مورد استفاده برایهای روش بیشتری در مورد جزئیات
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ارائه  یا پیگیری تلفنی )به عنوان مثال، پاسخی واحد ارائه دهدبی  بررسی برایهای مورد نظر 
 مکتوب(. هاییادداشت

جه، های قابل توتواند برای کل نمونه و ریزش اندازه و توزیع بی پاسخی واحد. یک شاخص ساده که 
، nاست که در آن  r = n*/nنسبت بین واحدهای بی پاسی و فعال در نمونه است، تعریف این نسبت 

های تکمیل شده برای ها و پرسشنامهتعداد مصاحبه *nتعداد واحدهای واجد شرایط در نمونه، و 
 واحدهای واجد شرایط است.

باید از هر دو قسمت صورت و بیان این موضوع دارای اهمیت است که واحدهای خار  از دامنه 
پاسخی ، نرخ بیاند شدههایی ایجاد پاسخی واحد جایگزینمخر  حذف شوند، و اگر در ارتباط با بی

شود، باید اطالعات زیر ارائه باید قبل و بعد از جایگزینی ارائه شود، اگر واحد جایگزین بکار گرفته می
های واحدهای جایگزین شده در مده در ویژگیها و هر گونه تفاوت عشود: روش انتخاب جایگزین

 مقایسه با واحدهای اصلی.

 بی پاسخی قلم آماری

تر از یک مقدار مشخص بی پاسخی قلم آماری: جزئیات هر متغیر یا اقالم آماری با نرخ پاسی پایین
مثال های مورد استفاده برای بررسی بی پاسخی قلم آماری، به عنوان ( و روشدرصد50ریزش )مثالً 
 شکل جانهی.

 ی از تعداد و درصد پاسی گم شده یا نامعتبر برای متغیرهای اصلی پرسشنامه، سودمند است.ها آننش

 بی پاسخی قلم آماری
تر از یک مقدار مشخص بی پاسخی قلم آماری: جزئیات هر متغیر یا اقالم آماری با نرخ پاسی پایین

برای بررسی بی پاسخی قلم آماری، به عنوان مثال  های مورد استفاده( و روشدرصد50ریزش )مثالً 
 شکل جانهی.

 تمهیدات مربوط به صحت و دقت

گزارش حداقل باید به خطای استاندارد یا ضریب تغییر )خطای نسبی استاندارد( را برای یک گروه 
را که  های دیگر باید برخی از اطالعاتیهای فرعی اشاره نماید، جایگزین منتخب از شاخصها یا شاخص

 دهد، در اختیار گذارد.محاسبه خطاهای تقریبی را می مکان)مثالً مراجعه به جداول( به کاربران ا
های مربوط های اصلی و ریزش ی خطاهای نمونه گیری شاخصهای مورد استفاده برای محاسبهفرمول

 باشد.تواند سودمند ، باید ارائه شود  همهنین ارائه اندازه موبر نمونه میها آنبه 
ای است )مثاًل برجسته CVهای سطح شاخص، ارائه هر خانه جدول که دارای یک با توجه به فراداده

گیری نیست، گزارش به عنوان نکاتی برای جداول( سودمند است. در حالی که اریب معموال  قابل اندازه
 .های صورت گرفته برای کاهش آن را بیان کندباید منابع احتمالی اریب و تالش
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 یسازمانبخش پ: ماایل 

 یو هماهنگ یهمكار -9فصل 
 نفعانذیبه روابط بین کنشگران در نظام آماری، یعنی همکاری و هماهنگی بین ادرات ملی آمار و سایر  2فصل  .284

تباطات در اطالعات و ار فناوریها است. این فصل همهنین شمول آمار دیگر ارائه دهندگان و تولید کنندگان داده -
روش شناختی  و اقدامات مرتبط با  هایفعالیتالمللی و های بینداده اوریجمعهای کاری رسمی آماری  برنامه

 دهد.هرفیت سازی را پوشش می
های کاری اطالعات و ارتباطات در برنامه فناوری. این موضوع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است که آمار 285

ترین روش در استفاده از منابع زیرساختی نده شود. اینگونه نیست که صرفاً این عمل عموماً کارآمدرسمی آماری گنجا
 شود.ها محسوب میی یک "تأیید" رسمی برای نتایج، پشتوانه ای قوی برای شاخصآماری باشد، بلکه همهنین با ارائه

 نظام ملی آمار نفعانذیهمکاری در میان  -1-9
تواند از منابع متفاوتی تولید شوند و توسط نهادهای ملی و اطالعات و ارتباطات می وریفناهای . شاخص286

سازی استفاده از منابع موجود، تقویت هماهنگی نهادی بین ارائه  ی خصوصی متفاوتی بوجود آیند. برای بهینههاسازمان
نگاه کنید(. این امر، همکاری با ارائه  3ها دارای اهمیت است )به شکل دهندگان، تولید کنندگان و کاربران داده

ها )برای افزایش بهره وری از منابع ها )خصوصاً با توجه به بار پاسی(، هماهنگی میان تولید کنندگان دادهدهندگان داده
ی در درک آمار و برآوردن نیازها هاآنها )برای کمک به ها(، و همکاری با کاربران دادهفنی و مالی برای تولید داده

 شود.ای آنان( را شامل میداده
اطالعات و ارتباطات از طریق یک اداره ملی آمار  فناوریهای شود که تولید شاخص. این موضوع قویاً توصیه می287

(NSO صورت پذیرد. در صورتی که نظام ملی آمار غیر متمرکز باشد، در این صورت ممکن است چندین )سازمان 
-ی آماری ملی به عنوان تشکیلهاسازماند. برای سهولت، در این كتاب راهنما به این آماری رسمی وجود داشته باش

کند. این امر مزایایی را در مدیریت روابط میان نظام ملی آمار بوجود خواهد آورد. عالوه دهنده اداره ملی آمار اشاره می
نی که پاسی اجباری را با جدیت مد نظر قرار های آماری انجام شده توسط ادارات ملی آمار اغلب از قوانیبر این، طرح

)نهاد(  سازماندهند. اداره ملی آمار معموال  یک پاسخی را کاهش میکنند، که به دنبال آن میزان بیدهند استفاده میمی
 کند و قادر است تا استفاده موبر از منابع فیزیکی،تخصصی در زمینه آمار فعالیت می طوربهدولتی مرکزی است که 
ها، مصاحبه کنندگان آموزش دیده، متخصصان آماری، آمارهای ببتی داده اوریجمع هایشبکهانسانی و فنی را )مانند 

های آماری( بهینه سازد. همهنین کاربران از استفاده از آمار رسمی و کسب و کار و وسایل نقلیه مورد استفاده در طرح
 های منتشر شده اطمینان خواهند داشت.، و به دادهمرتبط با آن بهره مند خواهند شد یهادادهفرا
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 اطالعات و ارتباطات فناوریدر نظام آماری  نفعانذی. 6شکل 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هادادههمکاری با ارائه دهندگان 
 یفناورهای توانند برای تولید شاخصهایی که میدهد، ارائه دهندگان دادهنشان می 3. همانطور که شکل 288

اطالعات و ارتباطات از سوی کسب و  فناوریی استفاده از اطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گیرند )در زمینه
اطالعات و ارتباطات( دارای  فناوریی محصوالت اطالعات و ارتباطات و بازرگانی در زمینه فناوریکارها، بخش 
اطالعات و ارتباطات، ادارات ملی آمار  فناوریهای شاخص اوریجمعبرای  ریزیبرنامهای هستند. پیش از تنوع بالقوه

باید بار پاسی را که کسب و کارها و دیگر ارائه دهندگان داده باید تحمل نمایند، که به عنوان تالش مورد نیاز از سوی 
تواند باعث بی پاسخی در شود، مورد توجه قرار دهد. بار پاسی باال میها تعریف میبرای گرد آوری و انتقال داده هاآن

 های آماری و در نتیجه، اریب در برآوردهای آماری شود.طرح
ها و خصوصاً کسب و ها باید برای به حداقل رساندن بار پاسی همه ارائه کنندگان دادهداده اوریجمع. روش 289

های اطالعات ببتی، پرسشنامه دهند، استفاده ازهایی که بار پاسی را کاهش مییسممکانکارهای خصوصی طراحی شود. 
گیرد )به های چرخشی و نا متداخل را در بر میها، و استفاده از نمونهالکترونیکی داده اوریجمعبه درستی طراحی شده، 

ها مورد توجه قرار گیرد که بار پاسی در ارتباط با ی کیفیت دادهنگاه کنید(. باید این موضوع در زمینه 21مثال 
 نهای ارائه کنندگان داده از سوی تولید کنندگاداشته شود و درخواستعات ارائه شده به میزان معقولی نگهسودمندی اطال

های رسمی )به عنوان مثال، ها، در محیطهای مکرر با ارائه کنندگان داده آمار مورد توجه قرار گیرد. انجام مشاوره
های غیر رسمی )به عنوان مثال، از طریق پرسنل محیط کنند( وفعالیت می هاآنشوراهای آماری که مشاوران در 

 سودمند است. هاآنعملیاتی اداره ملی آمار(، در بهبود روابط با 

 هاداده ارائه کنندگان

 کسب و کارهای

 خصوصی

های کسب و انجمن

 کار

 تنظیم کنندگان و

ارائه کنندگان 

خدمات فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 دیگر ارائه دهندگان

داده های ثبتی مانند 

 سازمانهای گمرک

 

 هاتولید کنندگان داده

ادارات ملی آمار 

 وزارتخانه و تنظیم

کنندگان فناوری 

 اطالعات و ارتباطات 

 تأمین کنندگان

خدمات فناوری 

 اطالعات و ارتباطات 

بخش خصوصی 

ها و دیگر دانشگاه

 مراکز پژوهشی

 هااستفاده کنندگان داده

های دولت و سازمان

 ن المللبی

های کسب و انجمن

 کار

ها و دیگر دانشگاه

 مراکز پژوهشی
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 های آماری کسب و کار در تایلندکاهش بار پاسی در طرح. 21مثال 
گیرد. بکار می های نا متداخل راهای آماری کسب و کار، یک سیستم از نمونهاداره ملی آمار تایلند برای طرح

شوند. با این ها مجزار میکلی از دیگر شرکت طور بهشوند،  هایی که در یک طرح آماری انتخاب می بنابراین، شرکت
شوند. در های آماری کسب و کار انتخاب می حال، کسب و کارهای بزر  به دلیل اهمیتی که دارند در تمام طرح

)های( مشابه از دریافت تعدادی از  از طریق بازداشتن شرکت های نا متداخل حالی که یک سیستم از نمونه
های بدست آمده از دهند، اما این به آن معنی است که دادههای آماری، بار بالقوه پاسی را کاهش میپرسشنامه

 توانند برای کسب و کارهای بزر  با یکدیگر مرتبط )لینک( شوند. رفاً میصهای آماری مختلف  طرح
 

. این مورد در بسیاری از باشدمیی آماری ممکن است به واسطه قانون الزاهاسازمانها از سوی داده وریاجمع. 291
ها داده اوریجمعشود و آماری توسط ادارات ملی آمار انجام می هایفعالیتکشورها صادق است، و حداقل برخی از 

انی خارجی )باالتر از یک میزان آستانه خا ( نیز مربوط به بازرگ هایفعالیتگیرد. توسط مقامات نظارتی صورت می
شود باید از مبنای قانونی اجرا می هاآنشود. واحدهایی که طرح آماری در مورد بر یک مبنای اجباری ببت می

 ها، شامل الزامات قانونی خود و هر گونه مجازات برای عدم همکاری به خوبی اطالع داشته باشند.داده اوریجمع
شود. ها، یک موضوع بسیار مهم محسوب میها و ارائه کنندگان دادهمانگی در رابطه بین تولید کنندگان داده. محر291
-اطالعات و ارتباطات از سوی کسب و کارها، بخشی جدایی فناوریگذاری و استفاده از در مورد سرمایه گیریتصمیم

و کارها ممکن است به افشای اطالعات حسا  به  شود، کسبتلقی می هاآنهای کسب و کار ناپذیر از استراتژی
ها، قوانین آماری معموال در زمینه محرمانگی و حفاهت از اطالعات و داده 132اشخا  بالث تمایلی نداشته باشند.

های ها یا نامهابربخش، به عنوان مثال از طریق اشاره صریح در پرسشنامه طوربهکند. این تدابیر باید تضمینی فراهم می
مفاهیم  8نگاه کنید(. فصل  22توضیحی یا از طریق مصاحبه کنندگان، به اطالع پاسخگویان رسانده شود )به مثال 

 ها و اطالعات را مورد بررسی قرار خواهد داد. های انتشار دادهتدابیر محرمانگی برای برنامه
 جمهوری مولداوی در اجباری پاسی قانونی برای مقررات. 22مثال 

 آماراداره  توسطای که های محاسباتیاطالعات و ارتباطات و تکنیک فناوری استفاده از طرح آماریپرسشنامه 
-تصریح می. این قانون بر روی جلد پرسشنامه اشاره داردتبطی مر آماری قوانین بهشود، جمهوری مولداوی اجرا می

همین مجاز هستند. در  قی و حقوقیاشخا  حقی تمام داده از درخواست نسبت بهی دولت آماری موسسات کند که
نیز بر روی جلد پرسشنامه قید  این واقعیت وکند، را تضمین می فردی هایمحرمانگی داده آماری قانوناین  حال،

 شده است.
 

و ، اندها بوجود آوردهداده کنندگان ارائه همکاری تقویتای را برای شیانگیز هاینظام ادارات ملی آمار از. برخی 292
داده در ازای  مفیداطالعات  ها، ارائهانگیزش این از یکی. اندرسانده حداقل بهبا این عمل میزان بی پاسخی را  نتیجه رد

 (.صنعتآن  در دیگرکسب و کارهای  با یک کسب و کار وضعیت مقایسه بهمانند اطالعات مربوط است )

                                                           
 .شودهای امنیت فناوری اطالعات اِعمال میمربوط به زمینه افشای اطالعات به خصو  در مورد حساسیت که دهدمی نشانتبر شواهد نامع 132
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 هادادههمکاری و هماهنگی میان تولیدکنندگان 
های اقتصاد اطالعاتی از سوی ادارات ملی آمار تولید شود که شاخصکه این موضوع قویاً توصیه می. در حالی 293

-شوند، اما در حال حاضر در برخی از کشورهای در حال توسعه تعداد وسیعی از تولیدکنندگان دولتی و خصوصی داده

ن نظارتی )که مسیولیت صدور مجوز و های مرتبط، مسیولیاطالعات و ارتباطات، از جمله وزارتخانه فناوریهای 
نگاه کنید( وجود دارند.  23ی پژوهشی )به مثال هاسازماننظارت بر بازارها را بر عهده دارند(، ناهران خصوصی و 

شود. مزایای ها برای تولید آمار با کیفیت باال، اساسی تلقی میبنابراین هماهنگی و همکاری میان تولیدکنندگان داده
 گیرد.ها و بهینه سازی استفاده موبر از منابع را در بر میمر، کاهش بار کلی پاسی، اجتناب از تقلید فعالیتدیگر این ا

 
 اطالعات و ارتباطات در آفریقا فناوریهای اطالعات داده اوری جمعی مختلف دخیل در ها سازمان .23مثال 

های مسدیول در امدر ارتباطدات راه دور و خص شد که در آفریقا، وزارتخانهاجرا شد، مش 2003در یک طرح آماری از انبارگردانی که در سال 
اندد. بده عندوان مثدال اطالعات و ارتباطات را بر حسب کسب و کارها به اجرا رسدانده فناوریهای آماری استفاده از ، طرحها آنی ها سازمان

سدازند. در اطالعدات و ارتباطدات را منتشدر مدی فنداوری های اطالعات و ارتباطات همهنین شداخص فناوریدر مراکش، انجمن متخصصان 
ی نظدارتی ارتباطدات راه دور ها سدازمانهدا بودندد، در حدالی کده کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ادارات ملی آمار مسیول این نوع فعالیدت

 کنند.ولید میی متحده تانزانیا تاطالعات و ارتباطات را در کنگو، روآندا و جمهور فناوریاطالعات مربوط به 
ی مرتبط با هاسازماناطالعات و ارتباطات ممکن است در  فناوری. در حالی که تخصص فنی در موضوعات 294

کلی و با توجه به برخی از دالیل، ادارات ملی آمار در  طوربهاطالعات و ارتباطات در سطح باالتری باشد، اما  فناوری
ی ملی آمار ی دیگر قرار دارند. در بسیاری از کشورها، ادارههاسازمانآمار در موقعیت بهتری نسبت به  اوریجمع

شود و یک نقش هماهنگ کننده که توسط قانون هم محترم شمرده شده است مرکزی نظام ملی آمار محسوب می سازمان
اطالعات و  ریفناوهای های ملی آمار، به ویژه در رابطه با شاخصباشد. تعدد کنشگران درگیر در نظامرا دارا می

شان، معموال  در بهترین ی تخصصسازد، و ادارات ملی آمار با توجه به زمینهارتباطات، رهبری نهادی را ضروری می
 موقعیت ممکن برای انجام این مسیولیت قرار دارند.

دارای سیستمی باشند. بسیاری از کشورها های ملی آمار درجه متفاوتی از ساختار و هماهنگی را دارا می. نظام295
ی هاگروهدر میان باشد  نفعانذیهستند که در درون یک چارچوب قانونی ساخت یافته است، و در زمانی که موضوع 

های بین وزارتی یا شوراهای ملی آمار(. این قبیل ساختارهای دارد )برای مثال، کمیسیونهمکاری را به فعالیت وا می
ضوعی نیز دارای کارکرد باشد )به عنوان مثال، در ارتباط با موضوعات ی موهاگروهی ممکن است در سازمانبین 

ی بین ادارات ملی آمار و سازمانهای رسمی اطالعات و ارتباطات، وجود ارتباط فناوریی آمار خا (. در زمینه
 ید(.نگاه کن 23شود )به مثال ها یک مزیت محسوب میهای مربوطه، برای هماهنگی در تولید دادهوزارتخانه
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 اطالعات و ارتباطات در فیلیپین فناوریسیستم غیر متمرکز آمار . 24مثال 
های هماهنگی قوی است. به عنوان باالترین مرجع سیاستگذاری و یسممکانفیلیپین دارای یک نظام آمار ملی بسیار غیرمتمرکز، اما با 

ی موضوعات آماری، و فصل مسائل موجود در زمینه ( برای حلNSCBهماهنگی در موضوعات آماری، هییت ملی هماهنگی آماری )
ی (، و ارائهبندی طبقههای ها )مانند استانداردهای آماری و سیستمی نگرانیکمک به هییت در تدوین سیاست برای تصویب با توجه به همه

 کند.د و اداره میی را ایجاسازمانهای بخشی بین ها، کمیتهی بهبود تولید و انتشار دادههایی در زمینهتوصیه
اطالعات و  فناوریهای ببتی شود. دادهی دولتی مختلفی در کشور تولید میها سازماناطالعات و ارتباطات از سوی  فناوریهای  شاخص

پست فیلیپین(، وزارت علوم و  سازمانارتباطات، توسط وزارت حمل و نقل و ارتباطات )کمیسیون ملی مخابرات، اداره مخابرات، 
ارتباطات به عنوان محصولی از کارکردهای  فناوریملی اقتصاد و توسعه و کمیسیون اطالعات و  سازمان، وزارت تجارت و صنایع، فناوری
اطالعات و ارتباطات مبتنی بر خانوار و کارگاه، از  فناوریهای شوند. در همین حال، بسیاری از داده ی و یا نظارتی خود تولید میسازمان

 شوند. ری انجام شده توسط اداره آمار ملی تولید میهای آما طریق طرح
اطالعات و ارتباطات را برای تدوین و چارچوب  فناوریی در زمینه آمار سازمانکمیته بین  2003هییت ملی هماهنگی آماری، در سال 

، ICTو حل و فصل مسائل مربوط هایی همهون بررسی اطالعات و ارتباطات را ایجاد کرد، که مسیولیت فناوریآماری ملی در ارتباط با 
اطالعات و ارتباطات برای اطمینان از  فناوری، پردازش و گزارش آمار اوری جمعهای مورد استفاده در ها، و روشبررسی مفاهیم، تکنیک

ی استانداردها و هانطباق با استانداردهای تجویز شده آماری، تأمین داده و اطالعات برای کمیته فنی هییت ملی هماهنگی آماری در زمین
  توصیه ICT بندی طبقههای اطالعات و ارتباطات و سیستم فناوریآماری در توسعه مفاهیم و تعاریف استاندارد در زمینه آمار  بندی طبقه

توسعه کلی  ها  و نظارت براطالعات و ارتباطات از جمله شکاف داده فناوریهایی در جهت تولید، انتشار و استفاده بهینه از آمار سیاست
 باشد. اطالعات و ارتباطات در فیلیپین را دارا می فناوریآمار 

 ن.یپیلیفNSCB منبع: براسا  اطالعات ارائه شده توسط
 

های  های همکاری موضوعی یا گرونامهتواند موافقتها میی تولیدکننده دادههاسازمان. اَشکال دیگر همکاری میان 296
 اوریجمعها به روشنی تعریف شده برای ایجاد استانداردهای فنی )به عنوان مثال برای یتی با مسیولسازمانکاری بین 
 اوریجمعنگاه کنید(. پیش از شروع به  25باشد. )به مثال یها( م، کار میدانی و تأیید و انتشار یافتههادادهو تحلیل 

ای در اید با دقت وجود مهارت فنی و زیرساخت دادهاطالعات و ارتباطات، اداره ملی آمار ب فناوریی ها در زمینهداده
 ی( را مورد ارزیابی قرار دهد. سازمانی دولتی )مانند آمارهای ببتی کسب و کار یا هاسازماندیگر 
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 های هماهنگی در سیستم آماری اسپانیا. نمونه25مثال  
 17های بخشی و بانک مرکزی، و موسسات آماری از وزارتخانه(، واحدهای آماری در INEملی آمار ) سازمانسیستم آماری در اسپانیا، 

شود. سه نمونه عمده از هماهنگی در سطح ملی را ملی آمار هستند را شامل می سازمانمنطقه خودمختار، که دارای استقالل مالی و فنی از 
ها(، ارائه های تجاری، دانشگاهها )کسب و کارها، اتحادیهتوان اینگونه نام برد: شورای عالی آمار، به همراه یک نماینده از کاربران دادهمی

ملی آمار به عالوه واحدهای آماری  سازمانهای مصرف کنندگان( و تولیدکنندگان )های کسب و کار، انجمنها ) انجمنکنندگان داده
ها(، و کمیته آماری بین ملی آمار و وزارتخانه سازمانها و بانک مرکزی(  کمیسیون آماری بین وزارتی )به همراه یک نماینده از وزارتخانه

ای(. عالوه بر این، در هر منطقه همترازهایی از کمیته تولیدکنندگان ای )به همراه یک نماینده از دولت مرکزی و موسسات آماری منطقهحوزه
 17همین حال، یک قانون آماری در سطح ملی و ها(. در و نسبت به شورای آمار وجود دارد )کاربران، ارائه کنندگان و تولیدکنندگان داده

ها و تضادهای قانونی احتمالی به تبع آن مشخص شده داده اوری جمعقانون آماری در کنار یکدیگر وجود دارد. چندین مورد نسخه برداری از 
 شود.ی حمایت میسازمانهای دو جانبه همکاری بین ای از پروتکلاست. این سیستم توسط مجموعه

 http://www.ine.es/normativa/leyes/organi.htm: منبع
 

ی دیگر موهف هاسازمانهای ادارات ملی آمار ممکن است در این امر باشد که های دیگر، توانایی. در کنار توانایی297
از انجام  تواند برای اهداف آماری مورد استفاده قرار گیرند یا قبلهستند پیش از اصالح )تغییر( آمارهای ببتی که می

کنند با مقامات رسمی هایی که تولید میمشورت بگیرند. همهنین ادارات ملی آمار در مورد داده هاآنفعالیت آماری از 
تواند به ادارات  بر عهده داشته باشند. قانون می های ملی آمار رای طرحنمایند و ممکن است مسیولیت تهیهرایزنی می

ها و استانداردهای فنی، تعاریف، خا  ببخشد، به عنوان مثال قدرت ایجاد شیوههای ملی آمار قدرت و توانایی
 های آماری.های طرحها و چارچوبنامگذاری

ی دیگر در نظام ملی آمار برای تولید هاسازمانآماری بین ادارات ملی آمار و  هایفعالیت. هماهنگی در 298
 د زیر را در بر گیرد:اطالعات و ارتباطات، باید موار فناوریهای شاخص

 هماهنگی فنی
 ی تعاریف از مفاهیم ارائهICT این تعاریف باید مبتنی هاآنهای مربوطه و استفاده هماهنگ از بندیطبقهو .

 ، اما منطبق با شرایط کشور باشند المللیبینبر استانداردهای 
 های آماری کسب و کار  وهای جمعیت برای طرحایجاد چارچوب 
 ی مشارکت کننده در هاسازمانهای استاندارد شده توسط هایی برای آماده سازی و انتشار فرادادهایجاد روش

 نظام ملی آمار.
 های  انونی همکاری
  یی که به تولید اطالعات، شامل )حداقل( هاسازمانی مناسب برای نشان دادن سازمانایجاد یک چارچوب

 پردازند.م، ارتباطات از راه دور و غیره می، علفناوریهای زیرساخت مقامات ملی، در زمینه
 ها و  برای ایجاد استانداردهای فنی )پیروی از تحلیل هاآنتواند از بندهای قانونی که ادارات ملی آمار می

 ها الزامی است، استفاده کنند.های مناسب( که برای دیگر تولید کنندگان دادهسرشماری
 هایفعالیترسمی در ارتباط با آمار بدست آمده از  بندهای قانونی برای مشورت با مقامات  

شود )این موضوع در ارتباط با یی که عضو نظام ملی آمارهستند، اجرا میهاسازمانداده که از سوی  اوریجمع
آماری،  هایفعالیتهای ملی های آماری که از سوی عوامل بیرونی، بدون ادغام پیشین در برنامهعملیات

 شوند اهمیت دارد(  وتأمین مالی می
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 های خیریه مرتبط( یک چارچوب قانونی برای اطمینان از تأمین مستمر هزینه از بودجه ملی )یا از همکاری
 آماری. هایفعالیتهای مرتبط با ملی آمار و اجرای برنامههایبرای عملکرد نظام

 هماهنگی در تخصیص منبع
  اد یهای آماری با گستره دامنه زی مختلف برای اجرای طرحاهسازمانتوسعه هم افزایی در میان منابع مالی

نگاه  23های جمعیت کسب و کار، به مثال ی ببتی برای طراحی چارچوبهاسازمان)برای مثال، همکاری با 
 کنید( 

 های فنی کارکنان بسیار مجرب در نظام ملی آمار، به عنوان مثال، با مشارکت دادن استفاده مناسب از هرفیت
آموزش دیده برای  کامالًهای آموزشی، به عنوان آمارگیران ی و برنامهسازمانی کاری بین هاگروهدر  اهآن

 های آماری  طرح
 ی مختلف در نظام ملی آمار و هاسازماناطالعات و ارتباطات در  فناوریی بهینه از منابع موجود استفاده

 ها  وو انتشار داده آوری، پردازشی همکاری کننده، برای جمعهاسازماندیگر 
  ی درگیر در طرح(.سازمانهماهنگی منابع مالی )از منابع بیرونی و بین 

 
 در کامرون ICTآمار  اوری جمعها در . توزیع نقش23مثال 

یک طرح آماری اجرا نمود. وزارت پست و مخابرات  SCAN- ICTدر چارچوب طرح  ICTی نفوذ و استفاده از کامرون در زمینه
(MINPOSTEL( و موسسه ملی آمار )INS )اشتراک  مکان، اسازمانی مسیول در این طرح بودند. تقسیم وهایف بین این دو ها سازمان

 موضوعات و منابع فنی، منابع انسانی و مالی را فراهم نموده است 
 ها مربوط به این عمل به قرار زیر است:مسیولیت

 (INS MINPOSTELها )داده اوری جمعی ابزارهای تهیه
 (MINPOSTELاستخدام مصاحبه کننده )
 (MINPOSTELو  INSآموزش مصاحبه کنندگان )

 (MINPOSTELها )داده اوری جمع
 (INSها )پردازش داده
 (MINPOSTELو  INSها )تحلیل داده

 (MINPOSTELو  INSانتشار نتایج )
 (MINPOSTELانتقال نتایج به کاربران خا  )
 (MINPOSTELو  INSیت )انتشار نتایج از طریق وب سا

-www.statistics)   آمار یو موسسه مل (www.minpostel.gov.cm/scan-ict2003) وزارت پست و مخابرات:منبع:
cameroon.org)  

 
های و انتشار برآوردها در مورد جنبهICTهای داده اوریجمعی خصوصی به هاسازمان. در بسیاری از کشورها، 299

های غیر شفاف کنند، بر روشاغلب نتایج متناقضی را تولید می هاسازمان، این متأسفانهکنند. میمختلف اقتصاد اقدام 
سازند. بنابراین بسیاری از منابع خصوصی، غیرقابل های غیرقابل اعتمادی را منتشر میکنند و پیش بینیتکیه می

 (.UNCTAD,2001شوند )اعتماد تلقی می
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 هادادههمکاری با کاربران 
شوند: سیاست گذاران عمومی اطالعات و ارتباطات از سوی کاربران مختلفی درخواست می فناوریهای . شاخص311

گاهانه،  گیریتصمیم، کسب و کارها برای متفاوت بودن در مقابل رقبا و انجام فناوریهای برای طراحی سیاست آ
المللی  وری و شرایط کار، و جامعه بینتباطات بر بهرهاطالعات و ار فناوریپژوهشگران برای ارزشیابی تابیر استفاده از 

اطالعات و ارتباطات در میان تعداد وسیعی از کشورها. به این دلیل که منابع  فناوریبرای مقایسه میزان بکارگیری 
ها، دادهاند، ادارات ملی آمار و دیگر تولیدکنندگان اطالعات و ارتباطات اختصا  یافته فناوریعمومی به تولید آمار 

 کنید(. 27ها را به باالترین میزان افزایش دهند )به مثال یابند تا میزان انتشار و تسهیل استفاده از دادهگرایش می
 

 اطالعات و ارتباطات در پرو فناوریهای همکاری با کاربران داده. 27مثال 
اجرا شد، موضوع کنوانسیونی بین  ICTدر پرو، در زمینه نوآوری و استفاده از  2003ای که در سال طرح آماری

ها ( که یکی از کاربران مهم دادهCONCYTECبود ) فناوری(، و شورای ملی علم و INEIملی آمار ) سازمان
در مورد  INEIگیری مورد نظر در مورد کاربران، قبل از این موافقت مطرح شد: شود. همهنین جهتمحسوب می

، یک راهنمای کاربر منتشر کرد که نه تنها نتایج طرح آماری، بلکه تعریفی از اطالعات و ارتباطات فناوریهای  شاخص
اطالعات و ارتباطات و یک کپی از پرسشنامه مورد  فناوریروش شناسی طرح، واژه نامه اصطالحات فنی مربوط به 

 گرفت .ها را در بر میداد اوری جمعاستفاده برای 
 www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Inf/Lib5133/Libro.pdf منبع:

 
موفق  هایفعالیتة تجارب و ین كار طبق روید ایت كنند و بایكاربران هدا یازهاید نیرا با ICT یهادادهانتشار  .311

را  ICT یهانه شاخصیمطرح در زم یازهایمداوم ن طوربه یستیبا هادادهد كنندگان ین عرصه باشد. تولیدر ا یالمللنیب
ا یآمار  یمل یشان در چارچوب شوراهایافت بازخورد ایو در هادادهقرار دهند تما  با كاربران  یابیزمورد ار

 یآمارها یموجود برا یدر درك تقاضا یآمار یهادادهد كنندگان یر تولیآمار و سا یتواند به مراكز ملیم یفن یهاگروهكار
ICT نهاد در پركردن  –مردم  یهاسازمانو  یجامعة مدن یاهگروهدر حال توسعه،  ید. در اقتصادهایمساعدت نما

را بر عهده دارند.  یااند، نقش عمدهدهیگرد یمنزو یكه از لحا  اجتماع ییهاگروهجوامع و كمك به  یتالیجیشكاف د
ها، كسب و كار، رسانه یهاانجمن یدهق مشاركتیاز طر هاداده یدر مشخص ساختن گردآور یمشاركت جامعة مدن

 د. ینمایت میرا تقو هاگروهل ین قبیا یاداده یازهایبا ن هاداده، احتمال مرتبط بودن یها و مراكز پژوهششگاهدان
ت در روش كار مورد استفاده شوند. یش شفافید منجر به افزایآن با ی(و ابزارهاهادادههای انتشار) چارچوب -302
در  یعدد ید برآوردهایا تحت وب( نه فقط بایو  یكیرالكت یها، فرمتی)به صورت كاغذ ICTمنتشرة  یآمارها
 یبرا 8د به فصل یند )رجوع كنیر فراهم نمایرا ن هادادهن یدرك ا یالزم برا یهادادهد فرایارمان قرار دهد بلكه بایاخت

خصات ها، مشن چارچوبیك مثال از ایابند(. ید انتشار یكه با ییهادادهدر مورد موضوعات مرتبط با فرا یمباحث
را تحت پوشش قرار  یآمار یهانهیاز زم یده است و شماریه گردیته 133ورواستاتیاست كه توسط  یفیك یده  گزارش

 دهدیم

                                                           
فته است زيست، انسجام اجتماعي و غيره به كار گر هاي اشتغال، نوآوري و پژوهش، محيط ها مشتمل بر داده هاي متنوعي از داده يورواستات، مشخصة كيفي را براي مجموعه 133

 در دستر  است.  http://epp.eurostat.ec.europa.euگزارشات در وبگاه زير به نشاني 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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كند. یدا میارتباط پ یها و در دستر  اطالعات آمارداده یر جوانب مشاركت با كاربران به موضوع به هنگامی. سا303
به  هادادهاست و  یو اجتماع یاقتصاد یندهایها و فرآر عرصهیل در ساتر از تحول و تكامعیسر ICTتكامل و تحول 
م انتشار از یك تقوی یحاً بر مبنای، که ترجهادادهن زمان برای انتشار ین و زودهنگام تریترعیشوند. سریسرعت كهنه م

 خواهد بود.  هادادهكاربران  یبرا ین شده باشد، كمك بزرگییش تعیپ
و  یط اجتماعیكابران صرفنظر از شرا یكند تمامیف میك اصل مهم است كه تكلیز ین یرسدر دست ی. برابر303

ار داشتن یبا در اخت ین دسترسیبرخوردار باشند. فراهم كردن امكان ا هادادهبرابر به  ید از دسترسیشان بایاقتصاد
تر شدن است. استفاده . در حال آسانبر شبكه وب یمبتن یهاق روشیاز طر یآمار یهادادهل انتشار یاز قب ییابزارها

 یاداده یهاگاهیخا ، پا یهاهیها، انتشار نشرفوری، سالنامه یهاادداشتی ) هادادهاز انتشار  یمتنوع یهااز فرمت
كثر كاربرد خود برسد. ید مد نظر قرار گیز بایر آن ( نیو نظا یكیالكترون  رند تا كاربرد آمار به حدا

  یآمار یركا یهابرنامه -2-9
ت و به هنگام است. یفیازمند اطالعات آماری با كیش كارآمدی اقتصاد اطالعات نیم، پایدی. هماهنگونه كه د305

ار بگذارد ولی یك برهه خا  از زمان در اختیدر ICTتیری از وضعیتواند تصویمنفرد و موردی م یسنجش هایفعالیت
گذاری به سرعت این برآوردهای منفرد را استیو عالئق مطرح در س ها دادهها، كاربرد فناوریع در یتكامل و تحول سر

ر و یین تغیش ایبرای پا هاآنل یهای آماری و تحلان مدت برای اجرای مستمر طرحیك برنامه میسازند. لذا كهنه می
 تحوالت الزامی است. 

زافزون توسط كشورها مورد استفاده قرار میرو طوربههستند كه  یزیرو برنامه یهماهنگ یابزارها یمل یها. برنامه303
ز شامل یند و نید به اجرا درآیاست که با یآمار هایفعالیتاز  یامشتمل بر مجموعه یآمار یهان برنامهیگیرند. ا

شامل  یعیطب طوربهها ن برنامهیگردد. ایمحول م یل دهندة نظام آماریك از مؤسسات تشكیاست كه به هر یفیتكال
ا یساالنه  یزمان یهاتوانند در دورهین برنامه ها میز هستند. این یبرنامة آمار یاجرا یاز برایمورد ن ینابع مالبرآورد م

د یجد یازهایرات حاصله و از جمله نییرند تا تغیقرار گ یز مورد بازنگرین یاطور دورهند و بهیچند ساله به اجرا در آ
رتبه  یك گروه عالیرا  یآمار یهاذ برنامهیو تنف یمعمول اعتبار بخش طوربهمنعك  گردد.  هاآنكاربران در  یاداده

دكنندگان و كاربران آمار حضور دارند و کار ین گروه، تولیدهد، در ااندركار انجام میدست یهاسازمانندگان یمركب از نما
 باشد. ت برنامه توسط دولت میید و تصویین گروه قبل از تأیا

نكه به تحقق موارد ی( تا ا28د به مثال یگنجانده شوند )رجوع كن یآمار یمل یهاد در برنامهیبا ICT یها. مجموعه307
 انجامند:یر بیز

 ها به نحو مستمرر مساعدتین بودجه و سایی تأمنهیها در زمارتقای مشاركت دولت 
 هادادهگرفتن ها مشتمل بر زمان مورد انتظار برای در دستر  قرار رسانی در مورد برنامهاطالع  
 ی آماریهادادهدكنندگان یر تولیآمار و سا یمراكز مل یو مال یان منابع فنیهماهنگی م 
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ها و كسب و كارها از نظر شركت یآمار یهار طرحیها با ساشركت ICT یشودكه مجموعه آمارهایه میتوص -318
اطالعات  فناوریدر مورد كاربرد  یبیترك یاهلیكه انجام تحل یهماهنگ شوند به نحو0هدف یهاتیو جمع یزمانبند

 سر گردد. یم یاقتصاد یرهایر متغیوارتباطات و سا
و  (NSDS)خود  یتوسعة آمار ین راهبرد ملیو تدو یسازدر حال توسعه در حال آماده یاز اقتصادها یشمار -319
كنندة كمك یباشند كه از سویم یكالن آمار یهابرنامه هدف  133رندیگیق قرار میایت و تشوها مورد حمجوامع اهدا

در هر كشور است و منحصر به  یمؤسسات عموم یآمار هایفعالیت یدر برگرفتن تمام یتوسعة آمار یمل یراهبردها
آورند. ید آمار فراهم میواستمرار تول یهماهنگ یبرا ین راهبردها ابزاریباشد. ایمراكز آمار نم یآمار هایفعالیت
گنجاندن سنجش  یستیهستند با یتوسعة آمار یمل یكالن و راهبردها یهان برنامهیه و تدویتهكه در حال  ییكشورها
 ش مد نظر داشته باشند. یان مدت و بلندمدت خویم یهایزیررا در برنامه ICT هایفعالیت

 یروش شنا ت هایفعالیتو  یالمللنیب یهاداده یگردآور -3-9
 یمنجر به اتخاذ اقدامات ICTنة مسائل یدر زم یاستگذاریس یهاهیژوهش و توص، پالمللیبین یابیاز به ارزین .311

 یگردآور یبرا یالمللنیب یهاسازمانن عرصه با یاز كشورها در ا یاریشده است. بس یالمللنیب سازمانن یتوسط چند
ها ن شاخصیدر مورد ا یمل یازهاین نین حال به تأمیكنند و در عیم یمشاركت و همكار ICTر یپذسهیمقا یهاداده

توسط  ICTی هماهنگ هادادهی گردآوری متعددی در زمینه المللیبینای و منطقه هایفعالیتنیز توجه دارند. 
ای های منطقهونیسیو كم (ITU)مخابرات یالمللنیبةیواتحاد (UNCTAD)كنفران  توسعه و تجارت ملل متحد 

به اجرا  SCAN-ICTو  LIS@رینظ یهای خاصروپا در قالب پروژهآمار ا  سازمانو  OECDملل متحد،  سازمان
 اند.درآمده
ی سنجش نهیگر را در زملیكننده وتسهتوسعه، نقش یک هماهنگ یبرا ICTدر سنجش  یمشاركت و همكار .311

 نه(ین زمیشتر در ایاطالعات ب یبرا 2د به فصل ید) رجوع كنینمایفا میا ICT یالمللنیب

                                                           
راي حمایت از آماده سازی ( كه توسط بانک جهانی بTFSCB( و پروژه صندوق امانی هرفیت سازی آماری )STATCAPبراي مثال برنامه ارائه وام هرفیت سازی آماری ) 133

 برنامه های آماری اجرا شده است.

 در برنامه آماری شیلی ICTهای آماری گنجاندن طرح -28مثال 

شوند. این برنامه کنند که بطور سالیانه به روزرسانی میهای ملی آماری سازماندهی مینظام ملی آمار کشور شیلی را برنامه

انجام  (INE)های آماری است که نه تنها توسط مرکز ملی آمار شیلی مشتمل بر اطالعات ساختارمندی در مورد فعالیت

گیرد. به طور خاص این برنامه مشتمل بر  ها و سایر مؤسسات عمومی را هم در بر میخانههای وزارتشود بلکه فعالیتمی

های آماری تناوب انجام، های آماری در قالب مؤسسات مسئول، اهداف عمومی و اختصاصی از انتشار دادهتوصیف فعالیت

 هایپردازند از طرحمی ICTها در زمینه استفاده از کند به ثبت داده پوشش جغرافیایی و منابع اطالعاتی متفاوتی را ذکر می

  ICT.های اقماری ها، طرح آماری بخش بازرگانی و حسابSMEآماری در زمنیه 
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( 1385)اسفند 2007خود در ماه مار   38نشست یملل متحد در ط سازمانون آمار یسی، كمیجهاندر سطح  .312
ن یق نمود كه ایکرد و كشورها را تشو ICTهای شاخص یت مشاركت مصوب در فهرست اصلیمبادرت به مرور فعال

را توصیه  یشتر فهرست اصلیبنة بسط ین در زمیون همهنیسین كمیند ومورد استفاده قرار دهند، ایها را اخذ نماشاخص
 یرد. فهرست اصلیموبر را در برگ یابیهایی از قبیل دولت، آموزش و پرورش و ارزنمود تا این فهرست موارد و عرصه

در  یاصل یهااز شاخص یدیی جدمشتمل بر مجموعه 02002ة یون در فوریسیهم در جلسه چهلم كم یاشده یبازنگر
 پرورش ارائه كرد.  در آموزش و ICTنة)کاربرد( یزم

 ر است:یمشتمل بر موارد ز ICT یهاداده ینة گردآوریاقدامات مهم در زم .313
 توسط  یاگاه دادهیك پایUNCTA است كه به كشورها  یاپرسشنامه یشده است كه بر مبنا یانگذاریبن

نة یدر زم هاداده ید( كه در آن مبادرت به گردآوریآغاز گرد 2003ن اقدام از سال یارسال شده بود ) ا
شده توسط  یگردآور یهاداده 135شده است. ICTتوسط كسب و كارها و بخش  ICTكابرد  یهاشاخص

UNCTAD یل معطوف به اقتصادهایو پژوهش و تحل یفن یها، كمكیاستگذاریارائه مشورت در س یبرا 
 رند. یگیدر حال توسعه مورد استفاده قرار م

 مخابرات  یالمللنیه بیاتحاد(ITU) یها و دسترسرساختینة زیها در زماز شاخص یفیط یمبادرت به گردآور 
افراد و خانوارها  یمورد استفاده ودسترس ICT یهاشاخص یز شروع به گردآوریراً نیكند و اخیم ICTبه 

جهان در دستر  قرار گرفته  یمخابرات یهاشاخص یاگاه دادهیت در قالب پاین فعالیج اینموده است. نتا
 . 133ستا

 OECD  عضو در  یر كشورهایپذسهیمقا یو انتشار اطالعات آمار یآمار اروپا مبادرت به گردآور سازمانو
 نمایند. می ICT یرات اقتصادیوتأب ICTبخش  ICTو كاربرد  ینه دسترسیزم

-ات میر اطالعیدر قالب پرسشنامة الگو و سا یآمار ین به ارائه استانداردهایهمهن هاسازمانن یا یهر دو

 137پردازند.

 یت سازیماائل مربوط به ظرف -4-9
آمار در  یمل یهانظام یت عمومید در قالب تقویدر حال توسعه را با یدر اقتصادها ICT یهاد شاخصیتول .314

ت را هماهنگ با ین فعالید ایهستند با یهان شاخصید چنیل به مبادرت به تولیكه ما یینظر گرفت. كشورها
 یببت یهادادهآمار،  یبرا یقانون یها)مثالً چارچوب یآمار یهارساختینه زیدر زم یسازتیهرف یمل هایفعالیت
ها و كسب و شركت یآمار یهاطرح ی) همهون اجرا یآمار هایفعالیت( و هاداده یگردآور یهاها و شبكهشركت

گر در نظر گرفت ید جدا از مسائل دیاها را نبتوسط شركت ICTها در مورد كاربرد د شاخصیكارها( انجام دهند.تول
كه  یادرحال توسعه یافت در كشورهایش خواهند یافزا  یر موارد ناكارآمدیو سا ین صورت دوباره كاریچون در ا

 رند.ید مدنظر قرار گیر بایز یسازتیكنند موضوعات هرفیم ICT یهاشاخص یمبادرت به گردآور

                                                           
 در دستر  هستند. ict.unctad.org-http://measuringدر وبگاه   UNCTADداده های    135
 در دستر  است . D/ict/index.html.-.itu.int/ITUwwhttp://wدر وبگاه  133

 
. مشاهده کرد  infoeconomy/guide-http://www.oecd.org/sti/measuringگزارشات روش شناختی  و مستندات تحلیلی را می توان در  وبگاه  OECDهای داده  137
 باشند.. در دستر  می/http://epp.eurostat.ec.europa.euهای سازمان آمار اروپا نیز در داده

http://measuring-ict.unctad.org/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html.
http://www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy/guide
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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 یی كسب و كارهانهیدر زم یآمار یهاح: طریآمار یهاطرح یبهبود چارچوب قانون  ICTنكه ی) اعم از ا
 ین آمارید به نحو مطلوب در قوانیآن عمل كنند( با یهاحوزه یبرا یا به عنوان ابزاریباشند  ICTمختص 

آمار و  یتوسط مراكز مل هادادهن ی( ایو حفظ )محرمانگ هاداده یر ارائه اجبارینظ یمطرح شوند و الزامات
تواند ین میهمهن ین شوند شود. چارچوب قانونیگنجانده و مع هاآندر  یرسم یآمار یهامانسازر یسا

 یكشورها، بازنگر یفراهم آورد. در برخ یات آمارین بودجة عملیاجرا گذاشتن و تأم یرا برا ییسازوكارها
د به یشود )رجوع كن منجر هاداده ینظام گردآور ییتواند به بهبود كارآیم یآمار یهاطرح یچارچوب قانون

 ( 23كادر 
 

 ICT یبهبود آمارها یبرا ین آماریقوان یمورد بازنگر -26كادر 
كه  یژه در مواردین امر بویرند و ایقرار گ یدر حال توسعه ممكن است مورد بازنگر یدر اقتصادها و كشورها یقوانین آمار

راتی ییچنین تغ ICT یابد. از نظر آمارهای یم تیشوند موضوعیم یمهم یو اقتصاد یاسیرات سییكشورها دستخوش تغ
و مخابرات،  فناوریمسیول در عرصه علوم و  یهاوزارتخانه یآمار یمل یممكن است به معنی در نظر گرفته شدن شوراها

ت یدر حال گذار، جامع یباشد در اقتصادها هاآنر یو نظا یو پژوهش یصنف یهانده جوامع و انجمنینما یهاسازمان
شوند، در ین میین تعیمتمركز و توسط قوان یزیربرنامه یدارا یاقتصادها یكسب و كار و مشاغلی كه برا یآمار یاهطرح

خا   طوربهافته بودن بخش كسب و كار ممكن است چندان كارآمد نباشد یدر صورت توسعه  یریگنمونه یهاا  با طرحیق
 د.یآیش میپ یطین شرایع باشد چنیوس یلیكوچك و متوسط در اقتصاد خ یهااگر بخش شركت

در برخی کشورها موضوع محرمانگی اطالعات فردی ممکن است در قوانین موجود به صورت کامل رعایت نشده باشد و این 
 مطلبی است که باید به دقت مد نظر قرار گیرد. 

 یهاداده یگردآور یكسب و كار برا ید آمارهایند تولی: فرآیببت یو بهبود آمارها یگذارهیپا ICT د یبا
گاه یك پایا بهبود یكسب و كار  یببت یهادادهگاه یك پای یگذارهیپا یبرا یكل یهاهماهنگ با برنامه

 موجود باشد. 
 یهاداده یارتقاء و بهبود گردآور یبرا یت سازیهرف یها: پروژههاداده یگردآور یهابهبود نظام ICT 

)كه  هاداده یمركب از مراكز گردآور یهار شبكهیموجود است نظ كه از قبل ید از هرگونه ساختار موازیبا
دهند یارائه م یاهیا ناحی یاند( و گزارشات خود را به مقامات مركزعموماً در سراسر كشور پراكنده

 اجتناب ورزند.
 

یزی شده از مرکز ر برنامه اصالحات در آمارهای کسب و کار برای کشورهایی که پیش ازاین دارای اقتصادهای: 27کادر 
 بودند.

تعدادی از کشورهای مرکز و شرق اروپا، و همهنین ممالک آسیای مرکزی، کشورهای  1220ی از دهه
شده از مرکز به اقتصاد بازار  ریزیبرنامهبودند که دستخوش گذار سیاسی و اقتصادی از اقتصادهای 

اند که به جای تمام شماری باز طراحی شده ایهای آماری کسب و کار در این کشورها به گونه اند. طرح شده
باید  ICTهای ها برگزیده برای طرحکسب و کارها، از طرح نمونه گیری برای این کار استفاده شود. نمونه

های تولید و یا صنعت خدمات( هماهنگ باشد تا های دیگر کسب و کار) مانند طرحهای طرحبا نمونه
 ای انسجام و قابلیت استفاده از نتایج آماری فراهم شود.کاهش بار پاسخگویی، و ارتق مکانا
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  آموزش منابع انسانی برای تولید آماری انواع مختلفی از کارکنان برای تولید و تجزیه و تحلیل آمارICT  مورد
ها آمارشناسان و اقتصاددانان عالوه بر دانش خا  ) به عنوان مثال، نیاز است: آمارگیران ،کد کنندگان داده

اطالعات و ارتباطات ، مفاهیم و تعاریف(، این کارکنان معموال نیاز به  فناوریدانش در مورد استانداردهای 
گیری های نمونهها، روشبندیطبقهها، واحدها و آوری دادهتخصص آماری هم دارند) به عنوان مثال، در جمع
های های انتشار آمار ( . برنامهها و شیوهههای پردازش دادکسب و کار، انجام برآورد آماری، فنون و تکنیک

را  ICTهای اندر کار در تولید شاخصی آمارهای کسب و کار باید کارکنان دستهرفیت سازی در زمینه
 شامل شود.

 های های انتشار آماری شاخصسازی سیستمها :پیادهی انتشار دادهافزایش هرفیت و توانمندی در زمینهICT 
های آماری های مشابه برای پروژهتوان با طرحای بر خط و یا انتشار تحت وب را میای دادههمانند پایگاه

 ی آماری هماهنگ کرد.هاسازماندیگر در درون 
های در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. طرح ICTالمللی برای بهبود آمار . چندین طرح و فعالیت بین315

 ن قبیل اقتصادها مورد توجه و عالقه باشند:هرفیت سازی زیر ممکن است برای ای
 گیری مشارکت در اندازهICT سازی است که توسط در خدمت توسعه دارای یک گروه کار هرفیت

UNCTAD.138 های شود . در زمینه شاخصهدایت میICT های بخش کسب و کار واز جمله شاخصICT 
های  شورهای عالقه مند به بهبود سیستمهای فنی الزم را به ککمک ICT  ،UNCTADو تجارت کاالهای

-ای صورت میهای مشاورهکند که این مساعدت در قالب آموزش و ماموریتفراهم می ICTهای تولید داده

های فنی برای کمک به توسعه، این کمک ICTگیرد . به منظور بهبود دسترسی به آمارهای قابل مقایسه در 
 ای همراه باشد.هسته ICTهای آوری شاخصی جمعدر زمینهباید با تعهد کشورهای دریافت کننده 

   21) 21، و گروه پاری  21کنسرسیوم مشارکت آماری در قرن.org ( www.paris21 . ORG ، )
های کالن تدارک کتابخانه مرجعی را برای آماده سازی و تدوین راهبرد)استراتژی( های توسعه آماری و برنامه

ای به منظور ترویج استفاده از آمار برای توسعه و کمک به نیز سمینارهای منطقهPARIS 21دیده است. گروه 
 هایی مانند صندوق امانی هرفیت سازی آماریکشورهای مایل به دریافت کمک های مالی در قالب برنامه

(TFSCB  و برنامه ارائه وام هرفیت سازی آماری )STATCAP  تحت مدیریت بانک جهانی برگزار
 .کندمی

  

                                                           
 مراجعه نماييد. .http://new.unctad.org/templates/Page____305.aspxبراي بررسي مشاركت در هرفيت سازي به سايت  138
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 ها وستیپ
 2وست یپ

 UNCTADپرسشنامه الگوی 
های تجاری توسا شرکت  ICTی استفاده ازهای اصلی در زمینهبرای شا ص  UNCTADی الگو پرسشنامه

 2119و کاب وکارها ، 
 توسط کسب و کار شما  ICT: اطالعات عمومی در مورد استفاده ازAحوزه)ماژول( 

A1-  ه)ها( استفاده كرده است؟ رایانآیا شرکت شما در >دوره مرجع < از 
گردد. این واژه مشتمل بر تجهیزات برخوردار از و یا لپ تاپ اطالق می یزیه رومرایانه به رایانواژه  

و یا تلویزیون  (PDA)های همراه، دستیاران دیجیتال شخصی های انجام محاسبات نظیر تلفنتوانایی
 .ستین

خیر  بله
برو به 

B1 

A2. – ه در>دوره مرجع< در محل کار  رایانمعمول از یک  طور بهافراد شاغل در شرکت شما چه تعداد از
 اند؟ استفاده كرده
 توانید این تعداد را ارائه نمایید،اگر شما نمی

 .ه استفاده كردند ارائه دهید رایانلطفاً برآوردی از درصد تعداد افراد شاغلی که در طول >دوره مرجع < از 
کنند، و نه فقط کسانی دارد به تمام افرادی که برای یک کسب و کار وشرکت کار می افراد شاغل اشاره 

باشند. این واژه همهنین شامل کارکنان موقت و کوتاه مدت و که مشغول به کار در مشاغل دفتری می
باشد که ممکن است حقوق دریافت دارند کارکنان غیررسمی، کارگران خانوادگی و خویش فرمایان هم می

 ا بدون حقوق کار کنند.ی
 

 
 
 

 
 

 تعداد
 
 
 
 

 درصد
   

 
A3- آیا کسب و کار شما دارای شبکه داخلی اینترانت در >تاریی مرجع < بود؟b  

برقراری  مکانشود که با استفاده از پروتکل اینترنت ااینترانت به شبکه ارتباطات داخلی اطالق می
کنداین شبکه برای کنترل دسترسی معموال جاز را فراهم مییا با دیگر افراد م سازمانارتباط در درون یک 

 در پشت یک دیواره آتش راه اندازی شود.
 
. 

 خیر  بله

-A3 آیا کسب و کار شما دارای یک شبکه محلی (LAN) در >تاریی مرجع <بود ؟ 
LAN  ها در یک محدوده محلی از قبیل یک ساختمان، بخش و یا اماکن هرایانبه یک شبکه اتصال

 نیز باشد. ..شود که ممکن است بی سیماطالق می

 خیر بله

A5- آیا کسب و کار شما دارای یک اکسترانت در >تاریی مرجع < بود؟ 
اکسترانت یک شبکه بسته است که با استفاده از پروتکل اینترنت برای به اشتراک گذاشتن ایمن کسب 

 خیر بله
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ا شرکای کسب و کار دیگرمورد استفاده قرار و کار اطالعات با تأمین کنندگان، فروشندگان، مشتریان ی
دسترسی  مکانتواند به شکل یک فرمت امن از یک اینترانت، منشعب گرددو ااین شبکه می .گیردمی

تواند به یک آورد. این شبکه همهنین میهای آن شبکه فراهم میکاربران خارجی را به برخی از بخش
تواند پ  از احراز در آن شرکای کسب و کار می بخش خصوصی از وب گاه شرکت داللت کند ، که

 هویت به گردش بپردازند.
 
 کندچگونه کسب و کار و شرکت شما از اینترنت در عملیات خود استفاده می :Bحوزه)ماژول(  

B1 آیا کسب و کار شما در >دوره مرجع < از اینترنت استفاده كرده است؟ 
دسترسی به شماری  مکاناین شبکه ا .ای و عمومی است-هرایاناینترنت یک شبکه جهانی 

های الکترونیکی، اخبار، سرگرمیو از خدمات ارتباطی از جمله شبکه جهانی وب و حمل نامه
سازد)فرا بر این نیست که ای ، صرف نظر از دستگاه دسترسی  فراهم میهای دادهفایل

بته ممکن است ارتباط از طریق تلفن ه ارتباط با آن برقرار شود، الرایانتنها از طریق یک 
تواند از دسترسی می .(های دیجیتال، و غیره نیز فراهم شودهمراه، دستگاه بازی، تلویزیون

 طریق یک شبکه بابت و یا همراه فراهم گردد. 
 

  بله

B2   آیا کسب و کار شما در >تاریی مرجع < در وب حضور دارد؟ 
فحه اصلی و یا حضور در وب گاه نهاد دیگر حضور در وب شامل داشتن وب گاه ، ص 

های برخط به استثنای فهرست .(های مرتبطاز جمله وب گاه کسب و کارها و شرکت)است
 .های آن نداردو هر گونه صفحات وب دیگری که شرکت کنترلی بر محتوای صفحه

  بله

B3  ه مرجع < از اینتر معمول در طول >دور طور بهچه تعداد از کارکنان شرکت /کسب وکار شما
 کنند؟نت درحین کار استفاده می

 
لطفاً برآوردی از درصد تعداد افراد شاغلی که  توانید این تعداد را ارائه نمایید،اگر شما نمی

 کنند ارائه دهید ه استفاده میرایاندر طول >دوره مرجع < از 

 
 

 تعداد
 درصد
   
 

B3  شود؟ینتر نت متصل میمرجع < به اآیا شرکت شما در طول >دوره   

اتصال با پهنای باند باریک شامل مودم آنالو  )شماره گیری از  اتصال با پهنای باند باریک
(، خط دیجیتال برای ISDNطریق خط تلفن استاندارد(، شبکه دیجیتال خدمات مجتمع )

سایر  کیلوبیت بر بانیه / بانیه، و تلفن همراه و  253های زیر ( با سرعتDSLمشترک )
گهی شده کمتر از  کیلوبیت / بانیه. خدمات  253اشکال دسترسی با سرعت دانلود آ

 GPRS ،WAP(، 0)نسخه  CDMA 1Xدسترسی باند باریک تلفن همراه شامل 
 .imodeو

 خیر بله

 خیر بله، با سرعت DSLهای مانند فناوریاتصال بابت پهن باند اشاره به  اتصال بابت پهن باند
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ر بانیه / بانیه، مودم کابلی، خطوط استیجاری سرعت باال، اتصال با کیلوبیت ب 253حداقل 
ای، اتصال بی سیم بابت، شبکه ، ارتباط ماهوارهPOWERLINEفیبر)نوری ( به خانه، 

 شود .( و وایمک  اطالق میWLANمحلی بی سیم )
اطی عریض  خدمات دسترسی پهن باند همراه شامل باندهای ارتب اتصال پهن باندهمراه

CDMA (W-CDMA است که ، به عنوان سامانه جهانی ارتباطات تلفن همراه )
(UMTSدر اروپا شناخته می )شود و عالوه براین، اتصال سرعت باال برای دریافت بسته-

(، تکمیل شده توسط اتصال سرعت باال مورد استفاده HSDPA) Downlinkایهای داده
و  -CDMA2000 1XEVهای (  و اتصالHSUPAای )های دادهبرای ارسال بسته

DCMA 2000 1XEV-DV  .از آن جمله هستند 
، و غیره( PDAتواند از طریق هر دستگاهی )اعم از تلفن همراه ،لپ تاپ، دسترسی می

 است صورت گیرد.

 خیر بله

 خیر  بله اطالع ندارم  

B3 لیدی یا عرضه شده آیا کسب و کار/شرکت شما سفارشاتی برای محصوالت یا خدمات تو
های دریافتی شامل سفارش دارد ؟خود )از طریق اینترنت  در >دوره مرجع < دریافت می

برخط  ها آنسفارشات دریافت شده از طریق اینترنت است صرف نظر از اینکه پرداخت 
ها، بازار تخصصی تحت وب است یاخیر و شامل سفارشات دریافت شده از طریق وب گاه

باشد. های همراه دارای اینترنت فعال و ایمیل میتحت اینترنت، تلفن EDI، اکسترانت،
 -ی دیگرواصل شده ها سازمانها همهنین شامل سفارشاتی است که از طرف این سفارش

دیگر به نمایندگی از کسب و کار و شرکت گرفته شده  سازمانویا  سفارشاتی است توسط 
 ست.یده ناست . و شامل سفارشات تکمیل شده یا لغو ش

  بله
 

 خیر

B3  آیا  شرکت شما سفارشات خود برای دریافت کاال یا خدمات  را در>دوره مرجع <از طریق
سفارشات داده شده شامل سفارشات از طریق اینترنت صرف نظر  دهد؟اینترنت  انجام می

ها شامل سفارشات داده شده از طریق  این ستها آناز پرداخت بر خط یا غیر برخط 
های همراه تحت  اینترنت، تلفن EDIه، بازار تخصصی تحت وب ، اکسترانت، گا وب

 ست.یاست و شامل سفارشات تکمیل شده یا لغو شده ن دارای اینترنت فعال و ایمیل

 خیر بله

B7  زیر از اینترنت استفاده  های فعالیتکسب و کار شما در>دوره مرجع <برای کدام یک از
 کرده است؟

 خیر  بله

 خیر  بله و دریافت ایمیل ارسال

 ویدیوییبرقراری ارتباط تلفنی از طریق اینترنت /تلفن اینترنتی ، از جمله کنفران  
VoIP  شود میاصطالحی است که به انتقال صدا برروی پروتکل اینترنت  اطالق. 

 خیر  بله

 خیر  بله گرفتن اطالعات در مورد کاال و خدمات
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 خیر  بله ی دولتی و عمومیها سازمانگرفتن اطالعات از 

 ی عمومی و دولتی ها سازمانتعامل با 
های برخط ، پرداخت برخط و خرید از وب و یا شامل دریافت) دانلود( / درخواست فرم

ی دولتی را در ها سازمانباشد وگرفتن اطالعات از ی دولتی  میها سازمانفروش در وب به 
 گیرد.برنمی

 خیر  بله

های الکترونیکی با یک بانک است که برای پرداخت ، شامل تراکنش ترنتیبانکداری این
 گیرد.نقل و انتقال ، و نظایر آن و یا برای جستجوی اطالعات حساب صورت می

 خیر  بله

های الکترونیکی از طریق اینترنت شامل معامالت و ترکنش دسترسی به دیگر خدمات مالی
 باشد.انند خرید سهام ، خدمات مالی و بیمه میبرای انواع دیگری از خدمات مالی م

 خیر  بله

شامل ارائه برخط و یا کاتالو  محصول و یا لیست قیمت،  ارائه خدمات به مشتری
مشخصات محصول و یا پیکربندی برخط ، پشتیبانی پ  از فروش ، و منظور ردیابی 

 برخط ایمیل فرستاده .

 خیر  بله

اشاره دارد به محصوالتی که بر روی اینترنت به صورت  ارائه محصوالت به صورت برخط
-ها ، بازیها ، موسیقی، فیلمافزار نرمها، شوند نظیر گزارشدیجیتالی تحویل خریدار داده می

ه ، خدمات رایانو برخی خدمات برخط دیگر ، از جمله خدمات مربوط به  ای رایانههای 
 اطالعات رسانی، رزرو سفر و یا خدمات مالی .

 خیر  بله

 یسازماناستخدام داخلی یا خار  
ی اطالعات در مورد مناصب و مشاغل بالتصدی خالی بر روی عبارت است از ارائه

 ارائه درخواست شغل به صورت برخط مکاناینترانت یا وب گاه، وفراهم کردن ا

 خیر  بله

 آموزش کارکنان
از طریق اینترانت یا شبکه جهانی های کاربردی آموزش الکترونیکی در دستر  امل برنامهش

 .وب است

 خیر بله
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 0 سایر اطالعات در مورد شرکت/کسب و کار شما -Cحوزه)ماژول( 
C1 کسب و کار شما )لطفاً شرح دهید( . فعالیت اصلی  
C2  مرجع <تعداد افراد شاغل در شرکت)تعداد کارکنان( در >دوره  
C3 مجموع خرید کاال و خدمات )از لحا  ارزش، به استثنای مالیات بر 

 ارزش افزوده(
 

C3  مجموع گردش مالی )از نظر ارزش، به استثنای مالیات بر ارزش
 افزوده(

 

 
کثردوره مرجع به دوره ناسبتر ی زمانی دیگری که مرکز آماری مماهه قبل از گرد آوری اطالعات یا هر دوره 12ای حدا

 شود.بداند اطالق می
 زمان مرجع اغلب پایان دوره مرجع یا به فاصله کوتاهی پ  از آن است.

 
 
 
 



 3وست یپ
 (2115(اطالعات و ارتباطات فناوریها از ی استفاده شرکتی الگو در زمینهپرسشنامه

 
اطالعات کلی در مورد  :Aبخش  تعاریف و نکات

استفاده کاب و کار/شرکت  شما 
 ICTاز 

ه دستی رایانه رومیزی، قابل حمل و یا رایانکامپیوتر شامل: 
ها و هرایان)به عنوان مثال یک دستیار دیجیتال شخصی(، ریز 

ه و رایانباشد و ماشین آالت تحت کنترل های بزر  میهرایان
 شود.های الکترونیکی را شامل نمییا صندوق

 خیر
 
 بله

آیا شرکت شما در طول دوره از 
 ه استفاده کرده است؟ نرایا

1 

  (IP)های مبتنی بر پروتکل اینترنت اینترنت اشاره به شبکه
، اکسترانت،  WWW هاینظیر شبکه  دارد :

، دسترسی به اینترنت از طریق تلفن   EDI اینترانت،اینترنت
 ای رایانههای سایر شبکه .همراه و پست الکترونیک اینترنتی

های ، شبکه(LANنظیر شبکههای داخلی عبارتند از شبکه
به عنوان ) نیستند IPخارجی اختصاصی که مبتنی بر پروتکل 

اند و راه اندازی شده EDIهایی که در اصل برایمثال، شبکه
های برای مبادله داده EDIهای خودکار تلفن.سیستم

-از طریق اینترنت و یا شبکه ها سازمانالکترونیکی با دیگر 

ر در قالب یک فرمت قابل خواندن های دیگراست.تبادل مزبو
ه است که به صورت مشخص بر اسا  رایانتوسط 

 (25خیر)برو به سیوال 
 
 بله

آیا شرکت شما در طول دوره از 
 ای رایانهاینترنت یا هرگونه شبکه 

 استفاده کرده است؟

2 
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 EDIFACT ،RosettaNetاستانداردهای مورد توافق نظیر
 گیرد.صورت می

 مکانهمان پروتکل اینترنت استفاده کرده و اکه از  یاشبکه
کند. این را فراهم می .سازمانبرقراری ارتباط در درون یک

تا  شود میشبکهمعموال در پشت یک دیواره آتش راه اندازی 
 کنترل دسترسی وجود داشته باشد. مکانا

 
 

یک انشعاب خصوصی و امن از اینترانت است که مبتنی بر 
دسترسی کاربران خارجی  مکانا پروتکل اینترنت است و

 .سازدفراهم می سازمانهایی از اینترانت منتخب را به بخش
 
 
 

را  ها آنها و ابزارهای مرتبط با هرایانای که ارتباط میان شبکه
در یک محل معین از قبیل یک ساختمان، بخش و یا سایت 

 سازد.، ممکن می ای رایانه
 

را  ها آنو ابزارهای مرتبط با  هاهرایانای که ارتباط میان شبکه
در یک ناحیه جغرافیایی وسیع نظیر یک منطقه یا کشور 

 سازدسازد.، ممکن میفراهم می

اینترانت در داخل شرکت/ کسب و □
 کار شما
 
 
 
 

اکسترانت بین شرکت /کسب و □
های دیگر )از  سازمانکار شما و 

 (جمله کسب و کارهای مرتبط
 

 (LAN)ناحیه محلی   های شبکه□
 
 

  (WAN) شبکه گسترده ناحیه□□
 اطالعاتی باال فناوریهیچ یک از □

اطالعاتی  فناوریکدام یک از 
زیر  در صورت وجود،  توسط  
کسب و کار شما در >تاریی 

مرجع< مورد استفاده قرار گرفته 
اند: تمامی موارد  مرتبط را 

 مشخص نمایید.

3 
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از اینتر نت  تعریف شده است. استفاده 2اینترنت در سیوال 
 ممکن است در محل شرکت یا جای دیگر صورت گیرد.

 12خیر  برو به سیوال□
 بله□

ه در رایانآیا شرکت شما از 
 طول>دوره< استفاده کرده است

3 

این سوال مربوط به همه افراد استخدام شده توسط شرکت 
کسب و کار است و منحصر به کسانی که مشغول امور دفتری 

گروه شامل صاحبان کار، شرکاء و  شوداینهستند نمی
 .تعریف شده است 2باشد.اینترنت در سوال کارمندان می

 
 درصدتعداد                 

چه نسبت افراد شاغل در  
شرکت شما  در طول دوره در 

 محل کار
معمول از اینترنت  طور به

 اند؟استفاده کرده

5 

و در آن  رداین سوال به کسب و کار به عنوان مشترک اشاره دا
 کارکنان مدنظر نیستند.

 
کند تااز آنالو  سیگنال دیجیتال را به آنالو  تبدیل میمودم 

خطوط تلفن انتقال صورت )طریق خطوط متعارف )مسی
پذیرد این مودم همهنین تبدیل مجدد سیگنال آنالو  به 

 دهد .دیجیتال را نیز انجام می

 تمامی موارد مرتبط را عالمت بزنید
 

شماره گیری از طریق ) مودم آنالو □
 استاندارد خط تلفن

) ISDN□  شبکه خدمات دیجیتال
 مجتمع

 سایر ارتباطات با ریک  باند □

شرکت شما درطول دوره چگونه 
 به اینترنت متصل شده است ؟

3 
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ISDNخط تلفن که  یک سروی  مخابراتی است
ارف)مسی( را به یک لینک دیجیتال با سرعت باالتر مبدل متع
در نظر باند  این اتصال هم باید به عنوان اتصال باریک .کندمی

 .گرفته شود
ها از طریق تلفن همراه)به عنوان مشتمل بربسیاری ازدسترسی

 انواع دیگری ازدسترسی باو ImodeوWAPمثال
گهی شده کمتر ازسرعت دانلود   )بانیه کیلوبیت بر253آ

پهنای باند باالست ، یک اتصال با خط دیجیتال برای مشترک
ها با سرعت  دادهبرای انتقال  های محلیحلقه فناوری که از 

 نماید  استفاده می خطوط تلفنمسی(باال از خطوط متعارف)
 مودمی که ازخطوط تلویزیون کابلی برای اتصال به اینترنت

 .نماید  استفاده می
 
 

های دسترسی، برخی از کابل فیبر نوریصاالت ات  از جمل
 ،خطوط برق، (UMTS ،EDGEمانند)تلفن همراه

گهی ، بی سیم بابتارتباط  ای،ارتباط ماهواره  باسرعت دانلودآ
 شده باالتر یا مساوی با

 .کیلوبیت بر بانیه253

DSL (ADSL□ ،SDSL ،
VDSL و غیره) 
 
 
 
 

 
 مودم های کابلی□

 
 

 سایر اتصاالت پهن باند□
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 هایی که به تشخیص و واکنش  در برابر برنامهافزار نرم
پردازد . به روز ها میو کرم ها آنها، تروجمخرب مانند ویرو 

رسانی منظم داللت دارد دریافت یا دانلود خودکار یا دستی 
 هاتعاریف ویرو 

 
ی که به تشخیص و حذف جاسو  افزارها از سیستم افزار نرم

 اوری جمعجاسوسی مبادرت به  افزارهای نرم) ای رایانه
تصال به اینترنت بدون اطالع وی اطالعات کاربر از طریق ا

ضد جاسو  افزار ممکن است مستقل و  افزار نرمنماید ( . می
امنیتی و یا سیستم عامل  افزارهای نرمیا بخشی از یک بسته 

 باشد .
 

و یا سخت افزاری است که به کنترل دسترسی از  افزار نرم
 پردازد.ه میرایانداخل وخار  از یک شبکه و یا 

 
 
 
 
 
 

های الکترونیکی به پوشه خا  ی که به هدایت نامهفزارا نرم

 تمامی موارد مرتبط را عالمت بزنید
بازبینی از نظر ویرو  و یا  افزار نرم

 طور بهحفاهت است که  افزار نرم
 شود.منظم به روز رسانی می

 
 

ضد جاسو  افزار است  افزار نرم
منظم به روزرسانی طور بهاست که 

 شودمی
. 

 دیواره آتش  یا فایروال
 
 
 
 

 فیلتر هرزنامه
 
 

ارتباط امن بین کاربران و سرور )به 
، SSLعنوان مثال از طریق 

SHTTP 

آیا کسب و کار/شرکت    -7
 فناوریشما از اقدامات امنیتی 

اطالعات به  شرح ذیل در تاریی 
 ؟نماید میمرجع استفاده 
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 پردازد.می
 

های ی که به انتقال هرزنامه هاای دریافتی ) ایمیلافزار نرم
های ناخواسته  های پیامپردازد . فیلتر هرزنامه ناخواسته ( می

را با استفاده از معیارهای مختلف مانند آدر  ایمیل و یا 
-مات ( یک ایمیل به دام میکلمات خا ) یا الگوهای کل

 اندازد.
SSL ایجاد یک ارتباط امن  مکانیک پروتکل رمزنگاری  که ا

 SHTTPسازد . بین یک کاربر ویک سرور را فراهم می
 نماید .تامین می WWWهای فردی در شبکهانتقال امن پیام

 
 

یا سخت افزار تایید هویت یک کاربر داخلی یا  افزار نرم
اربری، و یا هر نهاد دیگری. اشکال مختلف خارجی ، دستگاه ک

 PINشواهد تایید اعتبار شامل کلمات عبور، نشانه ، کدهای 
 باشند.و امضاهای دیجیتال می
ه یا شبکه را با رایانهر سیستمی که تالش کند نفوذ به یک 

 مشاهده
ه رایانهای ممیزی اقدامات ، وقایع نگارهای امنیتی و یا داده

 تشخیص دهد .
 

 
یا سخت افزار تایید هویت  افزار نرم

 یبرای کاربران داخل
 
 

یا سخت افزار تایید هویت  افزار نرم
به عنوان )برای کاربران )خارجی 
 مثالمشتریان

سیستم تشخیص نفوذ و دخالت غیر 
 مجاز  

 
پشتیبان گیری  منظم و از اطالعات  

حیاتی  برای امور وکارهای کسب و 
 کار شما 

 
 

  پشتیبان گیری در خار  از شرکت 
 
 

 ITبدون هیچ  اقدامات امنیتی 
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های ذخیره شده در محل ای رایانهخه پشتیبان فایل های نس

دیگری به جز به محل اصلی ذخیره اطالعات شرکت بوده و 
-شامل هر دونوع پشتیبان گیری خودکار و غیر خودکار می

 باشد.
 

ویرو  خود  تکثیرشونده ، برنامه مخربی است که خود را به 
 نماید.یک برنامه میزبان متصل می

ای است که کاری شبیه به یک برنامه اسب تروجان برنامه
دهد ولی در عین حال به کاربر را انجام میواقعی مورد نظر 

پردازد. یک کرم برنامه انجام اقدامات غیر مجاز دیگری می
 نماید.است که خود را سراسر شبکه تکثیر می یمخرب

 

 
 خیر
 بله 
 

حمالتی که  با موفقیت  :به استثنای
توسط اقدامات امنیتی به اجرا 

گذاشته شده از وقوعشان جلوگیری 
 شده است 

آیا کسب و کار شما در طول  -8
دوره،  مواجه شدن با یک حمله 
ویروسی و بد افزارهای مشابه 
نظیر اسب تروجان و یا کرم 

 را تجربه نموده است که  ای رایانه
ها یا منجر به از دست دادن داده

شده  افزار نرمزمان، یا صدمه به 
 باشد

شرکت/کاب وکار شما Bبخش  تعاریف و نکات
در انجام  ICTچگونه از 

-کند لبش استفاده میهای فعالیت

 ت
 

 رید یا فروش کاالها و  دمات از 
 طریق اینترنت
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منظور از سفارش تعهدی توسط کسب و کار نسبت به خرید 
 کاال یا خدمات است، که در آن

منظور ممکن است .تعهد از طریق اینترنت ساخته شده است
ات که لغو شد و یا و مانع از دستور الین آنبا یا بدون پرداخت 

 در سوال تعریف EDI .تکمیل نشده باشد
مواد خام، (خرید شامل تمام سرمایه و خرید فعلی  .2

 قطعات،
اقالم تجهیزات اداری، تجهیزات، تعمیر و نگهداری و تعمیر 

 )اقالم، خدمات و غیره
 

 .تعریف شده است 10اینترنت و اینترنت سفارشات در سوال 

ارشات ) آیا کسب و کار شما سف
خرید ( برای کاال یا خدماتی را در 
طول دوره از طریق اینترنت انجام 

 داده است ؟
 

ها، بازار از جمله : از طریق وب گاه
 تخصصی تحت اینترنت ،

بر روی اینترنت ،  EDIاکسترانت ،
 های تلفن همراه ، امااینترنت گوشی

به استثنای سفارشات ارسال شده از 
 طریق متعارف ایمیل

 یرخ□
 بله□

 
 

2 

منظور تعهد به خرید کاال یا خدمات از کسب و کار است که در 
 آن

منظور ممکن است .تعهد از طریق اینترنت ساخته شده است
است که لغو شد  الین آنبا یا بدون پرداخت و مانع سفارشات 

 .تعریف شده است 2در سوال  EDI .و یا تکمیل نشده باشد
 

ی) آیا  كسب و كار شما سفارشات
فروش ( برای کاالها و یا خدمات از 
طریق اینترنت در طول دوره دریافت 

 داشته است؟
ها، از جمله : از طریق وب سایت

 بازار تخصصی ، بله

10 
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بر روی اینترنت ،  EDIاکسترانت ، 
اینترنت را فعال کنید گوشی های 

 تلفن همراه ، اما
به استثنای سفارشات ارسال شده از 

 طریق متعارف ایمیل
ز جمله : دستور از طرف دیگر ا

و سفارشات دریافت شده  ها سازمان
به نمایندگی از  سازمانتوسط دیگر 

 کسب و کار خود را دریافت کرد
 اند.تعریف شده  10اینترنت و سفارشات اینترنتی در پرسش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

چه نسبت از کل گردش مالی کسب 
 و کار شما در طول دوره 

ر ارزش افزوده )به استثنای مالیات ب
 ( را 

سفارشات اینترنتی ) فروش( 
  دهند میتشکیل 

توجه: با توجه به سفارشات اینترنت 
ی ها سازماندریافتی به نمایندگی  از 

دیگر ، تنها شامل هزینه و یا 
هایی که شرکت کسب کرده کمیسیون
شامل ارزش سفارشات   .است
دریافت شده توسط  ینترنتیفروش ا

11 
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 . از طرف شمای دیگر ها سازمان
برای خدمات مالی، تنها شامل 
کمیسیون ، حق الزحمه و حقوق 

در مورد خدمات ارائه شده  یافتیدر
بر روی اینترنت است. و در رابطه 

ها ، درآمد با اینترنت تنها حساب
 .حاصل از بهره خالص

 .توجه: تخمین دقیق قابل قبول است
لطفاً ریز درصدهای  ارزش  آن  

نتر نتی را برحسب سفارشات ای
 موارد ذیل ارائه فرمایید:

 .تخمین دقیق قابل قبول است :توجه
 

انواع محصوالتی که کسب و کار شما 
 به فروش رسانده است 

 
 

محصوالت فیزیکی که به صورت 
برخط سفارش داده شدند ولی به 
 صورت غیر برخط تحویل گردیدند

 درصد.

12- 
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یافت و محصوالت دیجیتالی شده در

ستر  قرار گرفته به صورت در دیا 

 درصدبرخط
 

که به صورت برخط سفارش ی خدمات
داده شدند ولی به صورت غیر برخط 

 تحویل گردیدند
 

 درصد 
 
 =100درصد

 اندسفارشات چگونه دریافت شده
 
 

در  الین آنات سفارش مکاناز طریق ا
وبسایت شما                                  

 درصد
 

دیگربه عنوان مثال از طریق وبگاه 
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اینترنتی یا سایت تخصصی  بازار

 درصد(کارگزار 
 

بر روی اینترنت                                                         EDI از طریق
 درصد
 

های اینترنتی دیگر) فناوریاز طریق 
را مشخص کنید(             ها آنلطفا 

 درصد
 =100درصد

 
 کار شما انواع مشتریان کسب و

 
 

دیگر کسب و کار                                                                        

 درصد
افراد مصرف کننده                                                                      

 درصد
 

ی غیرکسب ها سازماندولت و دیگر
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                و کار                          

 
 =100درصد

 
 

 یبردار اطالعات و ارتباطات بهره فناوریشركت شما چگونه از  –Bبخش 
 كند. یم

 ف ونكاتیتعار

)فروش( توسط شركت را در خالل  ینترنتیلطفاً درصد ارزش سفارشات ا -12
 د. )ادامه(ییمشخص فرما« دوره»

 ان شركت یمشتر یمكان تیموقع
 درصدكشور خودتان                               ان در داخلیمشتر
 درصدان خار  از كشور خودتان                               یمشتر

 
 

 نترنت یق ایاز طر

ق فروش یت( از طریر را)درصورت وجود مزیز یایك از مزایشركت كدام -13
 در طول دوره محقق كرده است .  ینترنتیا

 دییخص فرماموارد مرتبط را مش یتمام
 كاهش زمان تراكنش

 انیبه مشتر یرسان ت خدمتیفیش كیافزا
 شركت یها نهیكاهش هز

 
 
 

نترنت یق ایكاالها و خدمات را از طر ی)كه سفارشات برا یترنتنیفروش ا
 دارد (  یافت میدر
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 انیا شمار مشتریزان فروش یش میافزا
 شركت یبا رقبا یاپایرقابت پا

 انیمشتر یفرد یازهایهدف قرارداده ن ییتوانا
 د(ییر)لطفاً مشخص فرمایسا
 محقق نشده است  یتیچ مزیه

 
 

 ها  نهیر هزیها و سامشتمل بر تراكنش

باشد( مانع از  یكه عامل یل ) درصورتیك از عوامل ذیكدام -13
 شركت شما در طول دوره بوده است؟ ینترنتیفروش ا

نترنت مناسب یق ایرفروش از ط یمحصوالت شركت شما چندان برا
 نبودند. 

 یتیامن یها ینگران
 یم خصوصیمربوط به حفظ حر یها ینگران
ر یآن نظ یت فعلیفعال یبر تداوم الگو یح شركت مبنیترج

 یارتباط رودر رو با مشتر
 شركت یها هرایانان با یة كاربران و مشتررایان یناسازگار

 دیخر یان برایمشتر یزان تقاضا از سوینبودن م یكاف
 ینترنتیا

و مقررات مربوط به  یقانون یها نان از چارچوبیعدم اطم
 ینترنتیفروش ا

 یضرور یها ستمیس یا نگهداری ینة راه اندازیباال بودن هز
ا ی یر ونگهداریو تعم یانداز راه یكمبود كاركنان ماهر برا

 ازیمورد ن یها فناوریكاربرد 
 مینترنت نداریق ایفروش از طر یبرا یتیچ محدودیه

در حال حاضر  ینترنتیرا فروش ایت ندارد زیسیوال موضوع

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ق یافت سفارش كاالها و خدمات از طریدر یكه به معن ) ینترنتیفروش ا
 ف شده است .یعرت 10نترنت است( در سیوال یا
 
 
 
 

ان ) یمشتر یاز سو یتیامن یها و احسا  نگران شركت یمشتمل برنگران
 نترنت یق ایاز طر یمثالً ارائه مشخصات كارت اعتبار

 
 
 

ها( مربوط  هرایانان یدرم ها ) برنامه یكه به اجرا یاشاره دارد به مسائل
مربوط  مبادلة اطالعات یها برا ستمیس یشود و به عنوان ناتوان یم
 شود.  یم
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ده یگرد ینیب شیك پینده نزدیآ یا برایدرحال انجام است 
 است. 
 د(ییگر )لطفاًًًًً مشخص فرمایموارد د

 وبگاه بوده است؟ یدارا« ی مرجعیتار» ا شركت شما در یآ -15
كه  یق وبگاه طرف بالثیا حضور در وب از طریصفحه خانه،  –مشتمل بر : وبگاه 

ا صفحات آن دارد یصفحه  یمحتوا یبر رو یشركت متبوع شما كنترل قابل توجه
 غات در وبگاه طرف بالث یتبلبرخط و  یها در  نام شركت در فهرست یبه استثنا

 17ر                          برو به سیوال یخ 
 بله 

 

 ل را داشته است؟یك از موارد ذیوبگاه شركت شما كدام« ی مرجعیتار» در  -13
 مت محصوالت وبگاه سفارش شدهیست قیا لیكاتالو  

 ان یبرخط اطالعات مشتر یامكانات گردآور
 3 یوصم خصیه حفظ حریانیب

  یم خصوصیحفظ حر یا گواهیمهر 
 محصوالت شركت شما یامكانات سفارش برخط برا
 امكانات پرداخت بر خط

 ارائه خدمات پ  از فروش برخط
 برخط سفارشات یریگیپ
 یتیاست امنیة سیانیب

 یتیامن یا گواهیمهر 

گهیم خصوصیممكن است دستورالعمل حفظ حر م ین حریا تضمی ی، آ
نه یان كنندة اقدامات شركت در زمیبه آن اطالق گردد كه ب زین یخصوص

م یحفظ حر یاست اشاره دارد به گواه یت واستفاده از اطالعات فردیریمد
 شود. یز خوانده مینان نینشان اطم یكه گاه یخصوص

شود تا  یكه بصورت برخط پر م یا از فرم سفارش ساده یاقسام متنوع
ك یرد ممكن است مستلزم یگ یدر بر م د رایارائه خر یكیستم الكترونیس

 ر پردازشگر تراكنش باشد. یواسطه نظ
 محصوالت شامل كاالها و خدمات است:

ان یمشتر یارائه شده از سو یبرخط، بازخوردها یها یمثال داده كاو یبرا
 ان و امكانات مربوط به سیواالت متداول یمشتر یخدمات برا

نه حفظ یشركت در زم های لیتفعاانگر یشركت ب یتیاست امنیه سیانیب
ا ین اطالعات( یا یا نگهداریان )انتقال یت اطالعات مشتریامن

 شركت  یمال یها تراكنش
اوقات نشان  یطرف بالت. گاه یت صادره از سویامن یداللت دارد برگواه» در خالل  یدولت یها سازمانتعامل با  ینترنت برایا شركت شما از ایآ -17
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 بهره گرفته است. « دورة
 دییمشخص فرماموارد را  یتمام                                           

  یدولت یها سازماناخذ اطالعات از  یبرا
 یكیا پست الكترونیق وبگاه یمثالً از طر

 یدولت یا درخواست فرمهایافت یدر یبرا
 ل شدهیتكم یا ارسال فرمهایبرخط  یها ل فرمیتكم یبرا
 یدولت یها سازمانبرخط به  یها انجام پرداخت یبرا

 د(ییخص فرماگر با دولت )لطفاًمشیتعامالت د
  یدولت یها سازمانتعامل با  ینترنت برایشركت ازا
 كند. یاستفاده نم

 شود.  یز خوانده مینان نیاطم
ف كرده ین صورت تعریبه ا 23یمل یها را نظام حساب یدولت یها سازمان

جامعه  ین كاالها و خدمات برایت تأمیولكه مسی» یاست، اشخا  حقوق
ن ارائه خدمات و كاالها را ینه ایمنفرد را برعهده دارند وهز یا خانوارهای

ع بروت و یكنند، توز ین میر درآمدها تأمیو سا یاتیمال یق درآمدهایازطر
ز از ین یرتجارید غیدرآمد با استفاده از نقل و انتقاالت و مشاركت در تول

است در  یدولت یها سازمانمشتمل بر  ها سازمانن یا« ها آنف یزمره وها
 است.  یو مل یا ، منطقهیسطوح محل
ق پست یاز طر ها آنا درخواست یها  ق وبگاهیافت فرم از طریمشتمل بردر

ها، درخواست مجوز  تیشكا -یاتیمال یها ر فرمیاست نظ یكیالكترون
 ها آنر ی)پروانه( و نظا
تحت وب(  یها ر فرمیمختلف )نظ یها ئه فرمل برخط وارایمشتمل بر تكم
شامل  یكیق پست الكترونیكامل شده مثالً از طر یها و ارسال فرم

 ا مدارك مناقصهیمجوز )پروانه(  یدرخواست برا یاتیمال یها فرم
ره. یات و غید، پرداخت مالیمت خریها، ق نهیمشتمل بر پرداخت هز

ك واسطه یق یاست از طر ممكن یدولت یها سازمانبرخط بر  یها پرداخت
 رد.  یك بانك صورت گیر وبگاه ینظ

 یر برایز یها نهیاز زم یكینترنت در یاز ا« دوره»ا شركت شما در خالل یآ -18
، www یها انجام كسب و كار خود استفاده كرده است؟ مشتمل بر شبكه

 نترنتیبر بستر ا EDIنترانت یاكسترانت، ا
 دییموارد مرتبط را مشخص فرما یتمامعارفمت یكی: پست الكترونیبه استثنا
  یامور مال

 یسازماناستخدام درون و برون 

 
 یا بانكدارینترنت یق ایها از طر مت و انجام پرداختیاعالم ق مشتمل بر
ق یاز طر یدر مورد مشاغل بالتصد یاتیمثال ارائه جزئ یبرخط برا

 ا وبگاهینترنت یا
در دستر  از  یكاربرد یها برنامه یكیالكترون یها مشتمل بر آموزش

 WWWق شبكه یا از طرینترنت یق ایطر
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 آموزش كاركنان
 ع آن در درون شركتیا توزیم اطالعات یتسه
 ها سازمانر یان سایع آن در میا توزیم اطالعات یتسه

 فوق یك از كاربردهایچ یه ینترنت برایشركت در ا
 بهره نگرفته است.

ت دانش یریافزار مد ا نرمینترانت یق ایرمشتمل بر انتقال اطالعات از ط
  یكار یبا شركا یهمكار یمثال برا یبرا

 
 

اطالعات و  فناوری. کاب و کار شما چگونه از Bبخش 
 کندمی ود استفاده  هایفعالیتارتباطات در 

 تعاریف و نکات

 ایرایانههای  رید و فروش کاالها و  دمات از طریق شبکه
 به جز اینترنت

از سوی کسب و کار برای خرید کاالها یا خدمات است و این تعهد از طریق یک شبکه  تعهدیرش، یک سفا
از طریق پرداخت برخط یا بدون آن صورت پذیرد و  تواندمیشود. ایم سفارش )به جز اینترنت( انجام می ایرایانه

غیر  هایشبکهها مبتنی بر رونیک دادهشود. تبادل الکتنمی اندشدهاند یا تکمیل نهایی که کنسل شدهشامل سفارش
گیرد یا کنونی را در بر می ایسرمایه، تمام خریدهای خرید هاتعریف شده است.  2(، در سوال EDIاز اینترنت )

 )مواد خام، اجزاء تشکیل دهنده، اقالم اداری، تجهیزات، اقالم تأسیساتی یا تعمیری، خدمات، و غیره(.

فارشات )انجام  رید( کاالها یا . آیا کاب و کار شما س19
در طول  به جز اینترنته رایان هایشبکه دمات را از طریق 

>مدت<، انجام داده است؟                                                                                           
 نه

ی هایهشبک( مبتنی بر EDI) هادادهتبادل الکترونیک  برای مثال:
 تلفنی خودکار       بله هایسیستمغیر از اینترنت، 

 

. آیا کاب و کار شما سفارشات کاالها و  دمات )فروش( 21
در طول  به جز اینترنت ایرایانه هایشبکهرا از طریق 

                          ؟                                                                          کندمی>مدت< دریافت 
  یر

 یک سفارش، تعهدی است برای خرید کاالها و خدمات از یک کسب و کار، و این تعهد از طریق یک شبکه
از طریق پرداخت برخط یا بدون آن صورت پذیرد و  تواندمی. ایم سفارش شودمی)به جز اینترنت( انجام  ایرایانه

های غیر ها مبتنی بر شبکهشود. تبادل الکترونیک دادهنمی اندشدهاند یا تکمیل نهایی که کنسل شدهشامل سفارش
 تعریف شده است. 2(، در سوال EDIاز اینترنت )
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 مراجعه کنید 22به 
هایی ( مبتنی بر شبکهEDI) هادادهتبادل الکترونیک  ای مثال:بر

 های تلفنی خودکار       بلهغیر از اینترنت، سیستم
 

ی دیگر و هاسازمانسفارشات دریافت شده از طریف  شامل:
ی دیگر به نمایندگی از هاسازمانسفارشات دریافت شده از سوی 

 کسب و کار شما
 

چه نابتی از  جم معامالت  . آن سفارشات )فروش(،21
کاب و کار شما را در طول >مدت< )به جز مالیات های 

                                                                                         8دهد؟ارزش افزوده( نشان می
 درصد

 .اندشدهتعریف  20ها در سوال سفارش

های  سازماندریافت شده از سوی  با توجه به سفارشاتیادداشت: 
  دیگر،

شامل صرفاً حق الزحمه یا کمیسیون های بدست آمده. شامل 
ی دیگر به هاسازمانارزش سفارشات فروش دریافت شده از سوی 

ها حق کمیسیونشامل صرفاً نمایندگی از شما. برای خدمات مالی، 
مات ارائه دست آمده با توجه به خدهای بهها و پاداشو حق الزحمه

 به جز اینترنت ایرایانههای شده از طریق شبکه

 

  برآوردهای دقیق مورد پذیرش است.یادداشت: 
  18 یکپارچگی فرایندهای کاب و کار شما

 تعریف شده است. 20و  12، 10، 2یک سفارش در سواالت . آیا کاب و کار شما، سفارشات کاالها یا  دمات را از 22
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در طول >مدت< انجام داده یا  ایرایانهطریق هر نوع شبکه 
                                                                                                        12 است؟ دریافت کرده

 خیر
 مراجعه کنید 22به 

)به عنوان مثال، تبادل ایرایانههای اینترنت یا دیگر شبکه شامل:
ی غیر از اینترنت(، اما هایشبکه( مبتنی بر EDIها)داده الکترونیک

به جز سفارشات ارائه شده از طریق ایمیل متعارف                                                           
 بله  

 

 



 
 

اطالعات و ارتباطات در  فناوریبخش ر. کاب و کار شما چگونه از 
 کند              ود استفاده می های فعالیت

 هاتعاریف و یادداشت

از ها  شما برای دریافت سفارش کسب و کار ایرایانههای . آیا سیستم23
های درونی یا بیرونی با سیستم به صورت خودکار، ای رایانههای طریق شبکه

اند، همانگونه که در قسمت "تاریی" آمده است، مرتبط که در زیر آمده
 20است؟

 را تیک بزنید شوند میمواردی که استفاده 

یک ارتباط خودکار وجود دارد در 
دریافت شده در صورتی که اطالعات 

یک سیستم، موجب به روز رسانی در 
سیستم دیگر شود یا بدون واسطه در 

 های دیگر وجود داشته باشد.سیستم
  مشتریان شما   ای رایانه)های( سیستم
  فروشندگان شما ای رایانه)های( سیستم
  کسب و کار شما ای رایانه)های( سیستم

  دیبریا سفارش دهی یا کنترل موجو
 برای مثال، صورت حساب مشتریان برای کارکردهای حسابداری

اطالعات و ارتباطات در  فناوریبخش ر. کاب و کار شما چگونه از  هاتعاریف و یادداشت
          کند می ود استفاده  یها فعالیت

یک ارتباط خودکار وجود دارد در 
صورتی که اطالعات دریافت شده در 
یک سیستم، موجب به روز رسانی در 
سیستم دیگر شود یا بدون واسطه در 

 های دیگر وجود داشته باشد.سیستم

های های شما برای انجام سفارشات از طریق شبکه. آیا سیاتم23
های درونی یا بیرونی که در زیر با سیاتم به صورت  ودکار، ای رایانه
 اند، همانگونه که در  امت "تاریخ" آمده است، مرتبا استآمده
 را تیک بزنید شوند میمواردی که استفاده       

                       فروشندگان شما                                                              ای رایانه)های( سیاتم 
 شرکای  رید شما                                                 ای رایانه)های( سیاتم 
 کاب و کار شما                                                                                        ای رایانه)های( سیاتم 
 کنترل موجودی   برای سفارش دهی یا 

برای مثال، پرداخت دستمزد 
 فروشندگاه

 برای کارکردهای حسابداری

 خدماتی های فعالیتبرای تولید یا  
درونی یا بیرونی )لطفاً مشخص  ای رایانهدیگر سیاتم)های(  

 نمایید(.................................................
 ای رایانههای ارشات از طریق شبکهشما برای انجام سف های سیاتم 

  ودکار با هیچ یک از موارد مطرح شده در باال مرتبا نیات طور به
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 شامل تحویل الکترونیک محصوالت برای تحویل محصوالت
  خدماتی های فعالیتبرای تولید یا 

  برای بازاریابی یا مدیریت روابط مشتری
درونی یا بیرونی )لطفاً مشخص  ای رایانه)های( دیگر سیستم
 .........................................نمایید(........

 

 طور به ای رایانههای های شما برای دریافت سفارشات از طریق شبکهسیستم
 خودکار با هیچ یک از موارد مطرح شده در باال مرتبط نیست

 

 
  : اطالعات دیگر درباره کاب و کار شماCبخش 

  . فعالیت اصلی کاب و کار25
  ف نمایید .....................................................لطفاً توصی     
  21. تعداد افراد شاغل در >تاریخ< 26
  . کل  جم معامله در طول >دوره<27
  های ارزش افزودهدر پول رایج کشور، به جز مالیات     
 
    سواالتیرنویز

 ه سوال بعد بروید.هنگامی که راهنمایی "رجوع کنید به" وجود ندارد، ب .1
است تا کسب و کارهایی که از  مکاناین صرفاً یک سوال پاالیه است. هدف از این سوال، مهیا ساختن این ا .2

 کنند، به آخرین قسمت پرسشنامه مراجعه نمایند. ها استفاده نمیشبکه
شورهای اتحادیه اروپا شواهد . در زمینه سودمندی این سوال برای اهداف سیاست گذاری و قابلیت اعتماد آن، از ک3

اند که پاسی گویان در برخورد با این سوال دچار مشکل متناقضی وجود دارد. دست کم برخی کشورهای اروپایی دریافته
 شوند. شوند. بنابراین، این سوال در مدل پرسشنامه به عنوان سوال غیر اصلی ارائه میمی
رد نسبت کسب و کارها با دسترسی پهن باند است. تغییرات احتمالی در برآو مکان. هدف اصلی این سوال ایجاد ا3

کشورها از این قرار هستند: نام گذاری مجدد مقوالتی در جایی که اصطالحات محلی تفاوت دارند )برای مثال، اصطالح 
"DSL"تحقق  مکان(  حذف مقوالت در جایی که اصطالحات اگیرد میدر برخی کشورها چندان مورد استفاده قرار ن

ای کشور. در هنگام افزودن یا های موجود و ضروریات دادهندارند  افزودن یا جداکردن مقوالت بر اسا  تکنولوژی
معرفی نشده است، باید دقت مد نظر قرار گیرد. اگر قید مقوالت  ها آنجداکردن مقوالتی که اریب آماری در ارتباط با 
پذیر نخواهد بود.  مکانهای کشورهای دیگر این رو مقایسه پذیری با دادهجایگزین پاسی را تحت تأبیر قرار دهد، از ا

همهنین باید به نظرات مخالف ارائه شده برای مقوله "پهنای باند باریک دیگر" و "پهن باند دیگر" توجه داشت. یک 
کثر سرعت قراردادی دانلود)براب ر با سرعت تبیلغ طرح پیشنوی  مقدماتی، جداکردن مقوالت پهن باند بر اسا  حدا

های موجود در مورد دانش پاسخگویان و همهنین به این دلیل که گیرد. آن جداکردن به دلیل نگرانیشده( را در بر می
شود که هر گونه قطع شدن انتخاب شده از سرور در یک زمان نسبتاً کوتاه غیرمتداول جداکردن اینگونه در نظر گرفته می
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ز کشورها ممکن است تمایل داشته باشند تا به همراه یک الگوی احتمالی بر مبنای خواهد بود، حذف شد. هر یک ا
 مرکز آمار اروپا گنجانده شده است، این گونه جداکردن را انجام دهند.      2003سواالتی که درپرسشنامه الگوی 

مناسب  بر مبنای خدمات  .  این پرسش "دیگر" در پرسشنامه ارائه نخواهد شد و کشورها باید مقوله یا مقوالتی5
موجود را بر ان بیافزایند. خصوصاً، در این زمینه که اصطالح "پهن باند" ممکن است در تمام کشورها به خوبی فهمیده 

 نشود، شواهد داستان گونه ای وجود دارد.    
مورد آزمون قرار نگرفته  های آماری کشورهای عضو. این مقوله پاسی، غیر اساسی است به این دلیل که نسبتاً در طرح3

 است.
. این سوال، غیر اساسی است به این دلیل که نسبتاً در طرح های آماری کشورهای عضو مورد آزمون قرار نگرفته 7

 است.
های مطلق بپرسند، به شرطی که یک ارزش کل برآورد توانند شواالتی را به عنوان دامنه یا ارزش. همهنین کشورها می8

 رای هر یک از کسب و کارها محاسبه شود. شده بتواند ب
های آن نسبتاً در کشورهای عضو مورد آزمون قرار . این یک سوالِ غیر اساسی است، به این دلیل که سه مورد از مولفه2

وجود دارد که به لحا  آماری  ها آناند)انواع محصوالت و چگونگی دریافت سفارشات(، یا این اعتقاد در مورد نگرفته
های سوال را به عنوان ار هستند )موقعیت جغرافیایی مشتریان(. کشورها ممکن است ترجیح دهند هر یک از مولفهدشو

گانه بپرسند. مسایل دیگر که با این سوال در ارتباط قرار دارند، قابلیت اعتماد آماری داده های یک سوال جدا
های مطلق است. مولفه "نوع ر مورد ارزشهای درصدی، سوال دغیرتجمعی است. یک جایگزین برای جداکردن

تواند در ازای هر سال، هر دو سال یک بار شود و از این رو میای نسبتاً پابت محسوب میمشتری"، به عنوان مولفه
 پرسیده شود.      

ه اروپا قرار دارند. های بدست آمده از استرالیا، کانادا و مرکز آمار اتحادیبر مبنای تحلیل پاسی ها آن. مقوالت و نظم 10
ای کشور مورد بررسی، اضافه یا جدا واریان  های احتمالی کشورها قرار است مقوالت را بر اسا  ضروریات داده

، نسبتاً در طول زمان بابت barriers and benefitsهای ارائه شده به سواالت کنند. توجه داشته باشید که پاسی
 اخل یا خار  از یک مجموعه سالیانه هاهر شوند.  خواهند بود از این رو ممکن است از د

های بدست آمده از کانادا )تجارت اینترنتی(، استرالیا )فروش اینترنتی(، و مرکز آمار اتحادیه . مقوالت بر مبنای داده11
که این  اند. توجه داشته باشیدهر دو فروشندگان و غیر فروشندگان( تجدید نظر و منظم شده-اروپا )فروش اینترنتی

شود از این رو، ممکن است کشورها تمایل داشته باشند تا این سوال از هر دوی فروشندگان و غیرفروشندگان پرسیده می
گانه از فروشندگان)به عنوان یک سوال محدود کننده( و غیر فروشندگان )به عنوان یک سوال  طور بهسوال را  جدا

ای آن کشور به افزودن یا جداکردن مقوالت بر اسا  ضروریات دادههای احتمالی یک کشور حایل( بپرسند. واریان 
هایی های گوناگون پرسیده شود. این سواالت پرسشوجود دارد که سواالت حایل را به شیوه مکانگرایش دارد. این ا

لحا  اهمیت برای تمام دالیل، درخواست از پاسخگویان برای ارزیابی اهمیت هر دلیل یا پرسش در مورد دلیل دوم به 
های آسان از گیرند. رویکردی که در اینجا اتخاذ شده است یکی از ارائهیا صرفاً پرسش در مورد دلیل اصلی را در بر می

 اوری جمعرویکرد متفاوتی را نسبت به  المللی بیناین زمینه است. در جایی که کشورها به دالیل مقایسه پذیری در سطح 
ها باید برای نشان دادن مهمترین دلیلی که بیشتر گزارش شده یا دلیلی که به عنوان دادهکنند، ها اتخاذ میاین داده

های ارائه شده به سواالت حایل مهمترین دلیل، بیشتر انتخاب شده است جدول بندی شوند. توجه داشته باشید که پاسی
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 از یک مجموعه سالیانه به کار روند.  ند از درون یا بیرونتوان مییا امتیازی، تا حدودی بابت هستند، از این رو 
های دیگر به عنوان یک مانع طراحی . این اصطالح جدیدی است که برای بدست آوردن قابلیت همکاری با قسمت12

 شده است. این یک اصطالح غیر اصلی است چون آزمون نشده است.
اند، رساندها از طریق اینترنت به فروش میتواند برای کسب و کارهایی که از پیش محصوالت خود ر. این پاسی می13

 پاسخی معتبر باشد. 
-برای کسب و کارهایی که در حال حاضر محصوالت خود را از طریق اینترنت به فروش نمی تواند می. این پاسی 13

 برای انجام این کار هستند، پاسخی معتبر باشد. ریزی برنامهرسانند و در حال 
گذارد و در زمینه کسب و کار ای را در اختیار میتقاطعی، توان بالقوه بندی طبقههای همراه با . این سوال برای مقوله15

-کند و نسبت به کارکردهای وب سایت یک کسب و کار اطمینان به وجود میالکترونیک اطالعات مفیدی را تولید می

کند یا  اوری جمعای استقالل اطالعاتی را هتقاطعی یک وب سایت که در تضاد با مشخصه بندی طبقهآورد. برای مثال، 
های امنیت. واریان  های احتمالی کشور برای سفارش برخط در تضاد با مشخصه مکانتقاطعی یک ا بندی طبقه

 ای کشور است.افزودن یا جداکردن مقوالت بر اسا  ضروریات داده
ده اند، به این دلیل که پاسخگویان در مورد . سواالت مربوط به واحدهای دولتی در طرح های آماریِ تقاضا پیهی13

یک نظر مشترک ندارند )این موضوع زمانی که نتایجْ  دهد میدولتی را تشکیل  سازماناینکه چه مشخصه هایی یک 
(. این سوال به دلیل این مشکالتِ آماری غیر اصلی شود میمقایسه شدن در میان کشورها را پیدا کنند، تشدید  مکانا

عموماً از استفاد از تعریف سیستم حسابهای ملی ارائه شده از سوی واحدهای  WPIISست. نمایندگان محسوب شده ا
، 23دولتی حمایت کرده اند، از این رو، این امر در این سوال مشخص شده است. تعریف سیستم حسابهای ملی 

ید آن را در این آدر  بیابید:                                                                                               توان می، و گیرد میی دولتی در سطح محلی، منطقه ای و ملی را در بر ها سازمان
212/glossform.asp?getitem=1223http://unstats.un.org/unsd/sna کشوها باید این سوال را برای انتقال .

 دولتی متناسب سازند.  سازمانبهینه مفهوم سیستم حسابهای ملی ارائه شده از سوی یک 
. بنابراین یک سوال شود می. این سوال یک سوال تجربی است و از سوی ادارات ملی آمار به این شکل پرسیده ن17

ملی آمار کانادا آزمون شده است،  سازمانبر مبنای سوالی قرار دارد که از سوی غیر اصلی است. این سوال تا اندازه ای 
 اما مقوالت دیگری از پاسی به آن اضافه شده است.

دیگر محدود شده است. در آینده، این  های سیستم. این بخش در حال حاضر به پیوندهایی بین تجارت الکترونیک و 18
کسب و کار از قبیل )غیر تجارت الکترونیک(  های سیستمدهای بین دیگر سواالت مربوط به پیون تواند میبخش 

 ها از مقوالت دیگر، پشتیبانی و غیره را در بر گیرد.خریدها و فروش
سوال در مورد خرید یا فروش مبتنی بر تجارت الکترونیک پاسی بلی داد، باید  هر نوع. اگر یک کسب و کار به 12
 (.  20یا  12، 10، 2قاطع پاسی دهد ) طور به
گانه  طور بهتوانند سواالت پیوندی را برای خرید و فروش اینترنتی و غیر اینترنتی . کشورهای عالقمند می20 جدا

 بپرسند.    
تواند تاریی . این تاریی معموال  پایان دوره مرجع خواهد بود. به منظور ساده سازی سوال، تاریی استفاده شده می21

 دوره مرجع باشد.آخرین پرداخت در 
 

http://unstats.un.org/unsd/sna1993/glossform.asp?getitem=219
http://unstats.un.org/unsd/sna1993/glossform.asp?getitem=219
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 پیوست چهار
 های اطالعاتی و ارتباطاتی و تجارت الکترونیک  فناوریپرسشنامه الگوی اداره آمار اروپا درباره استفاده از 

 323ویرایش   -(2118های تجاری ) در بنگاه
عاتی و ارتباطاتی و تجارت های اطالفناوریهای تجاری از الگوی اداره آمار اروپا برای آمارگیری درباره استفاده بنگاه

دهد. بنابراین در سال الکترونیک شامل الگویی است که هر ساله موضوع خاصی را در این حوزه مورد آمارگیری قرار می
اطالعاتی و ارتباطاتی در یک واحد بنگاه تجاری و  فناوریهای الکترونیکی را ) مهارت حوزه تکمیلی مهارت 2007

فواید حاصله  Gحوزه  2008اطالعاتی و ارتباطاتی( مورد بررسی قرار داد. در سال  فناوری هایدرخواست برای مهارت
دارای  2002پرسشنامه سال  نوی پیشهای اطالعاتی و ارتباطاتی را مورد بررسی قرار داد در حالی که فناوریاز 

 ست. شناسایی بسامد رادیویی( ا فناوری) RFID132های  فناوریبخشی درباره استفاده از 
 

های تجاری های اطالعاتی و ارتباطاتی و تجارت الکترونیک در بنگاهفناوریطرح آمارگیری درباره استفاده  از 
(2118) 

 طرح کلی طرح آمارگیری
 

 : بنگاه تجاری وا د نمونه گیری
 فعالیت اقتصادیدامنه/جمعیت هدف  :  

 اند:شده بندیهطبقبه صورت ذیل  NACEهای تجاری که طبق ویرایش اول بنگاه
  بخشD- صنعت 
  بخشF- ساختمان 
 بخشG–  تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل موتوری، موتورسیکلت و وسایل شخصی و

 خانگی
  های کوتاه مدتی کمپینگ و دیگر تمهیدات برای اقامتهامکانهتل داری و  - 55.2و  55.1گروه های 
  بخشI- اطاتحمل و نقل، انبارداری و ارتب 
  بخشK- امالک و مستغالت، اجاره و تجاری هایفعالیت 
  رادیویی و تلویزیونی هایفعالیتو سینمایی و  ویدیویی هایفعالیت  -22.2و  22.1گروه های 

 (:5Xو  2, X1X) Xو  Gو  Eالی  Aفقا برای  وزه های  
 مالی و بیمه یداراجارهبانکداری،  – 33.02به استثنای  33،  35.122،  35.12های طبقه

 اختیاری:
  بخشE- برق، گاز و تأمین آب 
 55.5الی   55.3ی هاگروه 
 و   22.7الی   22.3ی هاگروه 
  خدماتی هایفعالیتدیگر   -23بخش 

                                                           
132 های تجاری از طریق آدر  الکترونیکی  قابل دستیابی می باشد. های اطالعاتی و ارتباطاتی در بنگاههای الگوی اداره آمار اروپا  برای طرح آمارگیری فناوریپرسشنامه  
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 (:5Xو  2, X1X) Xو  Gو  Eالی   Aتنها برای  وزه های 
 ه استثنای مدیریت بازارهای مالیگری مالی بکمکی برای واسطه  هایفعالیت -  37.2،  37.13،  37.12های طبقه

 :اندازه بنگاه تجاری
 نفر کارکن و بیشتر 10های تجاری دارای بنگاه

 نفر 2الی  1های تجاری دارای تعداد کارکن بین : بنگاهاختیاری
  وزه جغرافیایی:

 های تجاری که در هر بخشی از کشور قرار دارند.بنگاه
 

 مشخص . مکانا سفارش و یهای فروش از داده  ددرصبرای    2007سال  دوره زمانی مرجع
 برای سایر اطالعات در نظر گرفته شد.  2008ماه ژانویه 

 
 2008: سه ماه نخست سال دوره زمانی طرح آمارگیری

باید متغیرها  مکانگردد. اما کشورها در صورت انامه ملی توسط کشورها تعیین میطرح کلی پرسش نامه:پرسش
نامه باید نامه قرار دهند. در انتهای پرسشپرسش را به ترتیب در
( قرار گیرد. این اطالعات را Xای )حوزه)ماژول( زمینهاطالعات پیش

توان از سه طریق بدست آورد: از طریق آمارهای ببتی ملی، آمارهای می
های آمارگیری درباره استفاده از اقتصاد ساختاری و یا از طریق طرح

ها باید انجام شود تا این و ارتباطاتی. تمامی تالش های اطالعاتیفناوری
بدست آورد. کشورها  SBSترین طرح آمارگیری اطالعات را از جدید

 نامه قرار دهند. تری را نیز در پرسشتوانند بر سیواالت بیشمی
 «:نمی دانم» ای درباره استفاده از پاسخ نکته

شود زیرا این پاسی کلی استفاده از این پاسی توصیه نمی طوربه 
گو کند. حتی اگر پاسیاطالعاتی همانند یک پرسش بی پاسی فراهم می

آوری این گویی نداشته باشد باید جمعاطالعات کافی برای پاسی
-مکاناطالعات از طریق سوابق و یا اشخا  دیگری در بنگاه تجاری ا

ین پاسی در هرحال، در برخی از موارد استثناء استفاده از اپذیر باشد. به
 پرسشنامه الگدددو مجاز است. 

و یا   ITاطالعات)مدیر فناوریگیرکه مسیول اصلی مسائل مرتبط با : یک شخص تصمیمگوی هدفپاسخ
های ( در بنگاه تجاری است. در بنگاهITکارشنا  مسیول در بخش 

تجاری کوچک پاسخگو باید شخصی در سطح مدیر اجرایی و یا صاحب 
گو مامی موارد باید توجه داشت که شخص پاسیشرکت باشد. در ت

 مسیول بخش حسابداری نباشد. 
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ی نمونه نهایی باید متناسب برای کسب اطالعات  دقیق، طراحی نمونه گیری و اندازه اندازه نمونه، الیه بندی:
-قابل اعتماد و نمایش دهنده وضعیت متغیرها و اقالم موجود در پرسش

ها و همهنین تفکیک اید برای تمامی بخشنامه الگو باشد. این هدف ب
شوند صادق باشد: های مختلف جمعیت که در ادامه تعریف میبخش

NACE تفکیک طبقه اندازه و تفکیک جغرافیایی. تفکیک ،NACE  و
 crossتفکیک  طبقه اندازه بنگاه تجاری برای جدول دهی متقاطع )

tabulatedر حصول اطمینان نیازها به منظوستند. این پیشی( مناسب ن
آوری  سری داده کامل )بدون هر گونه سلول خالی، محرمانه و یا از جمع

 اند.غیر قابل اعتماد ( این نماگرها طراحی شده
تر، تمامی نفر کارکن و بیش 10های تجاری دارای )جهت بکار گیری در تمامی متغیرها، بنگاه NACEتفکیک 

به صورت  NACEمقادیر کل  ها باید بر اسا  های کشور( دادهبخش
 ذیل تفکیک شوند:

DA+DB+DC+DD+ DE                    -1 
DF+DG+DH                    -2 

DI+DJ                    -3 
Dk+Dl+DM+DN                    -3 

35                   -5 
50                   -3 
51                   -7 
52                   -8 

55.1 +55.2                   -2 
30+31+32+33                -10 

33                -11 
72                -12 

70+71+73+73                -13 
22.1 + 22.2                -13 

 
 (:5Xو  2, X1X) Xو و  Gالی  Aتنها برای حوزه)ماژول( های 

F1                                                                                                35.12  +35.22 
F2                                                                                                33.01 + 33.03 

 
 :اختیاری

22                 -17 
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30+31                 -18 
55.3  +55.3 + 55.5                -12 

 22.7الی   20-                22.3
23                 -21 

 (:5Xو  2, X1X) Xو و  Gالی  Aتنها برای حوزه)ماژول( های 
F3                                                                                   37.12 +37.13 + 37.2     

که در باال 14 یال NACE   (1های اجباری تفکیک طبقه اندازه: )برای تمامی متغیرها، مجموع تمامی جمع
 شود(کار گرفته میتعریف گردید(،  تمامی نوا ی کشور به

های اندازه تعداد کارکن که در ذیل آمده بندیطبقهها باید بر اسا  داده
 است  تفکیک شوند:

 و بیشترنفر  10. 1
 نفر ) بنگاه تجاری متوسط( 32الی  10.  2
 نفر کارکن ) بنگاه تجاری متوسط( 232الی  50.  3
 نفر و بیشتر ) بنگاه تجاری بزر ( 250.  3
 

 اختیاری:
 نفر 3الی  5.1
 نفر 2الی  5.  3

در باال كه  14یال NACE (1های اجباری )برای تمامی متغیرها، مجموع تمامی جمع تفکیک جغرافیایی:
تر نفر و بیش 11های تجاری دارای چنین بنگاهتعریف گردید(و هم
های تجاری کوچک و نفر کارکن ) بنگاه 251کارکن و کمتر از 

 متوسا که در باال تعریف شدند(. 
 ای ذیل تفکیک شوند:ی منطقههاگروهها باید بر اسا  داده
 (ex-objective 1 Regionsگرایی ). مناطق دارای هم1
 ex- non- objective 1. مناطقی که داری همگرایی نیستند )2

Regions) 
-گرایی در هر کشوری به بخش واژهنکته: برای فهرست مناطق دارای هم

 نامه مراجعه نمایید.
 دهی شوند. های تجاری وزنکلی نتایج باید برحسب تعداد بنگاه طوربه دهی نتایج:وزن

های مرتبط با مبلغ باید برای پرسشدهی مبلغ فروش/ خریدها وزن 
،   H3, H3, H3فروش/ سفارشات هم استفاده شوند ) مبلغ فروش: 

وزن دهی خرید و در غیر این  مکان، در صورت ا: H8, H2خریدها
 صورت وزن دهی مبلغ فروش(
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و  A2, B2های وزن دهی بر حسب تعداد افراد کارکن باید برای پرسش 
استفاده کننده از باند پهن،  درصداز اینترنت،  استفاده کننده  درصدبرای 
استفاده کننده از وب سایت و   درصد،  xDSLاستفاده کننده از   درصد

دریافت کننده  درصدخرید از طریق اینترنت،    درصدیا صفحه خانه، 
دریافت کننده سفارش از طریق   درصدسفارش از طریق اینترنت،  

 هم به كار رود. ایانهرایهای اینترنت و یا دیگر شبکه
 

 تعامل با بی پاسخی/ نمی دانم:
 وا د بی پاسخی:

-های آماری پاسیواحدهای بی پاسخی باید مشابه افرادی که به طرح 

 هاآناند فرا شوند و به عنوان واحدهای انتخاب نشده با گویی کرده
باید  grossing upهای تعامل نمود. بدین منظور، وزن دهی و یا عامل

 Nhجایگزین گردد که  Nh/mhتوسط   Nh/nhدیل شوند: طراحی  وزن تع
تعداد پاسخگویان  در الیه  mhو  hاندازه نمونه در الیه   h  ،nhاندازه الیه 

h باشدمی . 
  لم بی پاسخی:

باشد و برای زمانی که اطالعات از دیگر متغیرها قابل دستیابی می
تی اولویت داده شده است باید های آهای مفقوده به تما داده اوریجمع

 یک سری از اصالحات منطقی را انجام داد. 
های بله/خیر( ، ) به عنوان مثال پرسش بندیطبقهبرای متغیرهای 

نباید بوسیله مقادیر « دانمنمی» پاسخگویان با قلم بی پاسخی و یددددددددا 
 اند جانهی شوند.ها پاسی دادهدیگر پاسخگویان که به پرسش

) تفکیک   H3یرهای عددی نیز نباید جانهی شوند به استثنای متغ
)  H2فروش تجارت الکترونیک  بر حسب محل اصلی مشتری( و 

تفکیک خریدهای تجارت الکترونیک بر حسب مقصد(. جانهی این دو 
در نتایج   NACEمتغیر باید حداقل بر حسب  تفکیک طبقه کال  و 

 فته شوند. ( در نظر گرTabulatedجدول دهی شده )
های تجاری برای هر طبقه پاسی و ، برآوردها باید برای تعداد کل بنگاهبندیطبقهبرای متغیرهای جدول دهی نتایج: 

های اندازه که در باال شرح و کال  NACEی هابندیطبقهبه تفکیک 
 داده شد انجام شوند.

 در زمانی که متغیرهای کمی ) مبلغ فروش، خریدها و تعداد افراد 
شوند، برآوردها باید می اوریجمعکارکن( به صورت مطلق و یا درصد 
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و  NACEهای برای مقادیر کل در صورت مطلق و به تفکیک طبقه
 های اندازه که در باال شرح داده شدند تعیین گردند. کال 

شرح داده شده است به این اداره  نتایج باید مطابق با قالب انتقال داده که  در سند دیگر اداره آمار اروپا :انتقال داده
 منتقل شوند.
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های تجاری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بنگاه فناوریطرح آمارگیری درباره استفاده از 
(2118) 

(2117آوریل  16تاریخ   323پرسشنامه الگو ) ویرایش   
 اند. مشخص شده *با عالمت   i2010های پرسش های مربوط به شاخص

 ایرایانههای ه و شبکهرایان. استفاده از A وزه)ماژول( 
A1 (        بله            خیر سئوال فیلتره  استفاده کرده است؟ ) رایاناز  2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه

 ( X1)مراجعه به بخش 
A2 کردند؟ه استفاده مییانراچه تعداد از کارکنان حداقل یکبار در هفته از  2008. در ماه ژانویه 
گر ا  ارائه این اطالعات وجود ندارد، مکانا

اند را بیان  ه استفاده نمودهرایانحداقل یکبار در هفته از  2008لطفاً برآوردی از درصد کارکنانی را که در ماه ژانویه  
 (ا تیارینمایید. )

A3* مانند د ایرایانهاز شبکه  2008.آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه ( اخلیLANاستفاده می ) ( سئوال نمود؟
 (A5(  بلی     خیر )مراجعه به فیلتر
A4* 2008.  آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه ( در شبکه داخلی خود از دسترسی بیسیمWireless LAN استفاده  )

 می کرد؟   بلی     خیر
A5 (   سئوال فیلترنمود؟  ) نگی داخلی )اینترانت( استفاده میاز صفحه خا 2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه

 A7) بلی   خیر      )مراجعه به 
A6 نمود؟     ها استفاده میبرای به اشتراک گذاری اطالعات ذیل از این سیستم 2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه
 خیر      یبل

 الف. سیاست و یا راهبرد عمومی بنگاه تجاری
 بولتن خبری داخلی و یا خبرنامه شرکت ب.

  . اسناد کاری روزمره ) به عنوان مثال اسناد جلسات(
 ها، اسناد آموزشی و کاربردید. دستورالعمل

 ه. بروشور خدمات و محصوالت
A7 دمات منابع ی را فراهم آورده بود که بتوانند به خافزارهاینرمبرای کارکنان  2008. آیا بنگاه تجاری شمادر ماه ژانویه

های شغلی خالی، درخواست مرخصی ساالنه، مشاهده و یا دانلود لیست پرداخت حقوق شخصی و یا انسانی مانند پست
 دیگر خدمات مرتبط دسترسی داشته باشند؟  بله    خیر

A8* با دسترسی  دارای اکسترانت )  وب سایت و یا  انشعابی ار اینترنت   2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه
 محدود به شرکای تجاری( بود؟  بله   خیر

A9* دارای سیستم عامل کد باز مانند لینوک  بود؟ ) به عنوان مثال کدهای  2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه
تغییر و تحول و توزیع آن وجود   مکاناین سیستم عامل در دستر  بود، هیچ گونه  هزینه خرید مجوز نداشت و ا

 داشت(       بله       خیر
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 دسترسی و استفاده از اینترنت  .B وزه)ماژول( 
 ه (رایان)حوزه: بنگاه های تجاری دارای 

B1 به اینترنت دسترسی داشت؟ ) سیوال فیلتر(       بله      خیر )مراجعه  2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه
 (C1به بخش 

B2* اند که به اینترنت متصل استفاده کرده ایرایانهای یکبار از تعداد از کارکنان حداقل هفتهچه  2008. در ماه ژانویه
 بوده است؟

گر ا   ارائه این اطالعات وجود ندارد، مکانا
ه دارای دسترسی به اینترنت رایانحداقل یکبار در هفته از  2008لطفاً برآوردی از درصد کارکنانی را که در ماه ژانویه 

 اند را بیان نمایید. مودهاستفاده ن
B3*. های اکسترنال به اینترنت دارای اتصال 2008آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه

 مشروحه در ذیل بود؟
 خیر بله

 
   ISDNاز طریق خطوط عادی تلفن( و یا ارتباط   dial-upالف. مودم سنتی ) دسترسی 

    )و ...  DSL (xDSL, ADSL, SDSLب.ارتباط
و یا  E1دیگر ارتباطات بابت اینترنت ) مانند کابل، خطوط کرایه شده )به عنوان مثال  . 
E3  در سطک یک  وATM   ،)در سطح دوFrame Relay ،Metro-Ethernet خطوط ،

 و ....( PLCارتباطی 

  

 ,GSM, GPRSد. ارتباطات از طریق موبایل ) به عنوان مثال تلفن موبایل آنالو ، 
UMTS, EDGE, CDM2000 *1 EVDO) 

  

 
. B4. برای یکی از اهداف ذیل از اینترنت    2008آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه

 استفاده نموده است؟
 خدمات اینترنتی( مشتری) به عنوان 

 خیر بله
 

   خدمات بانکداری و مالی
   آموزش

B5* . ی دولتی از اینترنت ها سازمانبرای ارتباط با  2007آیا بنگاه تجاری شما در سال
 لتر(یاستفاده نموده است؟ ) سیوال ف

خیر ) در این  بله
صورت به سیوال 

B7.)مراجعه کنید 
 

B6  ی دولتی ها سازمانذیل با  های فعالیتبرای انجام  2007. آیا بنگاه تجاری شما در سال
 ارتباط داشته است؟

 خیر بله
 

   الف. برای کسب اطالعات
   های مالیاتمانند فرمب.برای دریافت فرم 
   سازمانهای تکمیل شده ،به عنوان مثال ارائه نمودن اطالعات آماری برای  . برای عودت فرم
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 های دولتی
د. برای انجام فرآیندهای اداری  الکترونیکی که نیازی به حضور فیزیکی ندارند ) به عنوان مثال 

 رداخت هزینه(اههارنامه،  ببت نام،  درخواست و در صورت نیاز پ
  

د. برای ارسال پیشنهاد در سیستم الکترونیکی سیستم مناقصه )کارپردازی الکترونیکی( ) از 
 طریق خود سیستم بدون استفاده از پست الکترونیک(

  

 B2به بخش  بله دارای وب سایت یا صفحه خانه اینترنتی بود؟  2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه 7ب
 ید مراجعه کن

 
B8 .  ات و تسهیالت ذیل برای بنگاه تجاری مکانا 2008آیا از طریق وب سایت در ماره ژانویه

 گردید؟ شما فراهم می
 خیر بله

 
   ها آنالف.  لیست محصوالت و یا قیمت 

   ب.اکان شی صی سازی و یا طراحی محصول طبق سلیقه مشتری
   خرید . سفارش و یا رزرو برخط، به عنوان مثال چرخ 

   د. پرداخت بر خط
   ه. محتوای شخصی سازی شده وب برای مراجعین دائمی

   و. اعالم عمومی مشاغل مورد نیاز  و یا درخواست بر خط شغل 
B9.   در مکاتبات خود از امضای الکترونیک استفاده  2008آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه

ینان از صحت و یکپارچگی اطالعات از رمزنگاری کرده است، به عنوان مثال بر حصول اطم
گانه ای متصل  طور بهاطالعات بهره گرفته است )  و قادر به شناسایی امضا کننده  شود میجدا

 است و هرگونه تغییر در محتوای متن قابل شناسایی است(

  

 
 هایزه دادهمکان. تبادل C وزه)ماژول( 
 ( هرایانهای تجاری دارای )محدوده: بنگاه

اطالعات و ارتباطات در خار  از بنگاه تجاری   فناوریهای یزه اطالعات بین بنگاه تجاری و  دیگر سیستممکانتبادل 
 به معنای:

 تبادل پیام ) به عنوان مثال سفارش، تراکنش مالی و یا شرح کاال( -
 ای رایانه های شبکهاز طریق اینترنت  و یا دیگر  -
، XML) به عنوان مثال  سازد میپذیر  مکانیزه را امکانکه این فرآیند از طریق یک ساختار مورد توافق  -

EDIFACT )و غیره 
گانه پیام -  هابدون نیاز به تایپ جدا
C1.   یزه اطالعات مکانبنگاه تجاری شما از   سیستم تبادل  2008آیا در ماه ژانویه

 استفاده می نمود؟
خیر  ) در این  بله

صورت به سیوال 
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C.3 د(مراجعه کنی 
 

C2.  خیر بله یزه اطالعات برای یکی از اهداف ذیل بکار گرفته شده است؟مکانآیا سیستم تبادل 
 

   کنندگان کاالالف. ارسال سفارش به تأمین
   ب. دریافت فاکتور

    . دریافت سفارش از سوی مشتریان
   د. ارسال فاکتور الکترونیک

   ه عنوان مثال کاتالو ، لیست قیمت، و...(ه. ارسال و یا دریافت اطالعات محصول ) ب
   و. ارسال و یا دریافت مستندات حمل و نقل ) به عنوان مثال بارنامه(

   ز.  ارسال دستورالعمل های پرداخت به موسسات مالی
ی دولتی ) به عنوان مثال  پرداخت مالیات، اطالعات ها سازمانح. ارسال و یا دریافت اطالعات از 

 های ملی{ و ...(ثالآماری }م
  

 
C3 های ذیل استفاده گردید؟ یزه اطالعات از قالبمکان. آیا در تبادل 

 اختیاری
 خیر بله

 
   (EANCOM, ANSI X12و یا استانداردهای مشابه )به عنوان مثال  EDIFACTالف. 

   ebXML, Rosettanet, UBL, papiNETبه عنوان مثال   ,XMLب. استانداردهای مبتنی بر 
   ها سازمان . استانداردهای مورد توافق بین شما و دیگر 

 مراجعه نمایید. D1به سیوال  
C3.  خیر بله یزه اطالعات استفاده نکرده است؟مکانشما به یکی از دالیل ذیل از تبادل  سازمانآیا 

 
   الف.  عدم عالقمندی به استفاده از این روش به دلیل عدم ارتباط آن با شغل

   عدم وجود افراد آشنا با عملکرد آن ب. 
    . عدم بازگشت سریع و یا شفاف سرمایه

   مناسب برای بخش خاصی از بنگاه تجاری افزار نرمد. کمبود 
   ه. وجود مشکل در ایجاد توافق همگانی با سایر شرکای تجاری درباره یک استاندارد مشترک

   مبادله شدههای و. عدم اطمینان به وضعیت حقوقی پیام
 

 . به اشتراک گذاری اطالعات الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامینD وزه)ماژول( 
 ه (رایانهای تجاری دارای )حوزه: بنگاه

 به اشتراک گذاری اطالعات الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین به معنای: 
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ور هماهنگی  برای موجود بودن و تحویل کاال کنندگان کاال به منظتبادل کلیه اطالعات با مشتریان و یا تأمین -
 یا خدمات به مشتری نهایی

 های درخواست، فهرست کاالها، تولید،  توزیع و توسعه محصولشامل اطالعات درباره پیش بینی  -
های های بنگاههرایان، نه تنها از طریق اینترنت بلکه  از طریق  دیگر ارتباطات بین ای رایانههای از طریق شبکه -

 تجاری مختلف
 کنندگان و یا مشتریان  دیگر باشد.از طرف شما به سمت تأمین تواند می  -

مراجعه نمایید(  Cاز طریق  وب سایت  و یا تبادل الکترونیک اطالعات ) به تعریف بخش  توان میاین اطالعات را  
 .ستیارسالی نوشتاری از طریق پست الکترونیک ن های پیاممبادله نمود، اما  شامل  

D1 منظم با مشتریان و تأمین کنندگان  طور به 2008. آیا بنگاه تجاری شما در ماه ژانویه
 گذاشت؟اطالعات الکترونیکی را در مدیریت زنجیره تأمین به اشتراک می

  

 
D2 تأمیناطالعات ذیل را  به صورت الکترونیک با    2008. آیا بنگاه تجاری شما  در ماه ژانویه-

 گذاشت؟شتراک میبه ا  کنندگان
 خیر بله

 
   های درخواستتولیدو یا پیش بینی های برنامهالف.   سطوح فهرست کاالها، 

گانه انتخاب نمود. طور بهگزینه ذیل را  3 توان می    جدا
   . پیش بینی درخواست1الف 
   . سطح فهرست کاالها2الف 
   های تولید. برنامه3الف 
   

   تحویل کاالها ) به عنوان مثال توزیع مواد خام و یا کاالهای تولید شده(ب.  میزان پیشرفت در 
 

D3 مشتریاناطالعات ذیل را  به صورت الکترونیک با    2008. آیا بنگاه تجاری شما  در ماه ژانویه  
 گذاشت؟به اشتراک می

 خیر بله
 

   خواستهای درهای تولیدو یا پیش بینیالف.   سطوح فهرست کاالها، برنامه
گانه انتخاب نمود طور بهگزینه ذیل را  3 توان می    جدا

   . پیش بینی درخواست1الف 
   . سطح فهرست کاالها2الف 
   های تولید. برنامه3الف 
   

   ب.  میزان پیشرفت در تحویل کاالها ) به عنوان مثال توزیع مواد خام و یا کاالهای تولید شده(
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D3استفاده  2008های ذیل  برای تبادل الکترونیک این اطالعات در ماه ژانویه .  آیا  از روش
 گردید؟

  
 خیر بله

   های وب(ها ) وب سایت شما،  وب سایت سایر شرکای تجاری و یا درگاهالف.  وب سایت
   و ....(  ,XML, EDIFACTیزه اطالعات )مکانب.  تبادل 

 
 یزه اطالعات در دا ل یک بنگاه تجاریکانم. به اشتراک گذاری E وزه)ماژول( 
 ه (رایانهای تجاری دارای )حوزه: بنگاه
 یزه اطالعات  در میان عملکردهای مختلف یک بنگاه تجاری به معنای: مکانگذاری الکترونیکی و به اشتراک

 گاه تجاریی  به منظور پشتیبانی از عملکردهای مختلف یک بنافزار نرماستفاده از یک برنامه کاربردی  -
ی که از عملکردهای مختلف یک بنگاه تجاری افزار نرمهای کاربردی ایجاد ارتباط اطالعاتی بین برنامه  -

 نمایندپشتیبانی می
ی که از عملکردهای مختلف یک افزار نرمهای کاربردی استفاده از یک پایگاه داده مشترک که توسط برنامه -

 گیرد.ترسی قرار مینمایند مورد دسبنگاه تجاری پشتیبانی می
مراجعه  Cی مختلف ) به تعریف موجود در حوزه)ماژول( افزار نرمهای  یزه اطالعات  بین سیستممکانتبادل   -

 نمایید(
E1 الکترونیکی و یا غیره دریافت نمود  طور بهزمانی که بنگاه تجاری شما یک سفارش فروش را  2008. در ماه ژانویه

یزه به اشتراک مکانالکترونیکی و یا  طور بهمورد استفاده در عملکردهای ذیل  افزار نرممل با آیا اطالعات مربوط به این ع
 گذاشته شد؟

 خیر بله 
   الف. مدیریت سطوح کاالها

   ب. حسابداری  
    . مدیریت تولید و یا خدمات

   د.  مدیریت توزیع 
 

E2 الکترونیکی و یا غیره  طور بهسفارش خرید را زمانی که بنگاه تجاری شما یک  2008. در ماه ژانویه
 طور بهمورد استفاده در عملکردهای ذیل  افزار نرمارسال نمود آیا اطالعات مربوط به این عمل  با 

 یزه به اشتراک گذاشته شد؟مکانالکترونیکی و یا 

  
 خیر بله

   الف. مدیریت سطوح کاالها
   ب. حسابداری

E3 بنگاه تجاری شما برای اشتراک گذاری اطالعات فروش و یا خرید با دیگر  2008. آیا در ماه ژانویه
استفاده  ERPی افزار نرمریزی،  بازاریابی و ...(  از بسته های عملکرد داخلی ) مانند مالی، برنامهحوزه

 نموده است؟

نمی  خیر بله
 دانم
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E3 که از این پ  آیا بنگاه تجاری شما برای مدیریت اط  2008. در ماه ژانویه ( العات مشتریانCRM  از شود مینامیده )
 ی  برای یکی از مقاصد ذیل استفاده نموده استافزار نرم

 
 بله

 
 خیر

   الف. ببت، نگهداری و ارائه اطالعات مشتری به سایر عملکردهای تجاری
   های توزیع و ......(انتخاب روشگذاری، پیشرفت فروش،  ب.  تحلیل اطالعات مشتریان برای مقاصد بازاریابی ) قیمت

 
 . تجارت الکترونیک از طریق اینترنتF وزه)ماژول( 
 ه (رایانهای تجاری دارای )حوزه: بنگاه

 تجارت الکترونیک به معنای:
 یابی سفارشات، سفارش به معنای تعهد برای خرید کاال و یا خدمات است مکان -
های های بنگاههرایانطریق اینترنت بلکه از طریق دیگر ارتباطات بین ، نه تنها از ای رایانههای از طریق شبکه  -

 تجاری گوناگون.
 .شود میانجام ن ای رایانههای که پرداخت و تحویل الزاماً  از طریق شبکهجایی -

ام های تجاری مختلف انجیزه اطالعات  بین بنگاهمکانها و یا تبادل تواند از طریق  وب سایتتجارت الکترونیک می
 ست.یشود نهایی که توسط افراد تایپ میشود  اما شامل ایمیل

 ) فروش( ای رایانههای سفارشات دریافتی از طریق شبکه 
F1 ها( ) به استثنای ایمیل ای رایانههای بنگاه تجاری شما از طریق شبکه 2007.  آیا در سال

 سفارش کاال و یا خدمات دریافت نموده است.
خیر ) در  بله

ن ای
صورت 

به بخش  
F5 

مراجعه 
 شود.

 
F2 در  2007. لطفا مبلغ فروش  حاصله از سفارشات الکترونیکی دریافتی را در سال (

 ( را ذکر نمایید.VATاصطالحات پولی به غیر از 
 

 ،باشد میاگر مشخص نمودن این مبلغ ممکن ن
ی دریافتی را لطفا برآورد درصد میزان فروش نهایی حاصله از از سفارشات الکترونیک 

 را ذکر نمایید. 2007در سال 

 درصد
   

 

 
F3 با در نظر  2007. لطفا میزان سفارشات دریافت شده از طریق موارد ذیل را در سال

 گرفتن فروش نهایی به درصد را ذکر نمایید.
 )اختیاری(

 درصد
 

 واحد پول ملی
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    الف. از طریق وب سایت
 

    وسیله اینترنتبه    ).... ,XML, EDIFACTیزه اطالعات ) مکانب. از طریق تبادل 
 

های وسیله شبکهبه    ).... ,XML, EDIFACTیزه اطالعات ) مکان . از طریق تبادل 
 ای رایانه

   
 

 

F3 های ایمن بنگاه تجاری شما برای پذیرش سفارش از طریق اینترنت از پروتکل 2008. آیا در ماه ژانویه
 است؟ استفاده کرده  TLSو  SSLمانند 

 خیر بله

 ) فروش( ایرایانههای سفارشات دریافتی از طریق شبکه
F5 به  ایرایانههای بنگاه تجاری شما برای سفارش کاال و یا خدمات از شبکه 2007. آیا در سال (

 استثنای ایمیل( استفاده نموده است؟
 سیوال فیلتر

 خیر بله
 G1به بخش 

 مراجعه کنید.
F3را با در نظر گرفتن ارزش  2007ترونیکی ارسالی بنگاه تجاری شما در سال . میزان سفارشات الک

 ( به صورت درصد ذکر کنید. VATنهایی خرید )در اصطالحات پولی به غیر از 
 
 

 سیوال جایگزین

 کمتر از یک درصد
 5یک درصد  و بیشتر ، کمتر از 

 درصد
 10درصد و بیشتر، کمتر از  5 

 درصد
 25کمتر از  درصد و بیشتر، 10

 درصد
 درصد و بیشتر 25

لطفاً ارزش خرید های حاصله از سفارشات  ارسالی الکترونیکی خرید )در اصطالحات پولی به غیر از 
VAT ذکر نمایید. 2007( را در سال 

 
 وجود ندارد، مکاناگر این ا

خرید  را در سال لطفاً برآورد درصد میزان کل خرید های حاصله از سفارشات  ارسالی الکترونیکی 
 ذکر نمایید. 2007

 

 
 

   

 اطالعات و ارتباطات  فناوری. سود  اصله از استفاده از G وزه)ماژول( 
 ه (رایانهای تجاری دارای ) وزه: بنگاه

م شده ) به عنوان هنگااطالعات و ارتباطات جدید و یا به فناوریاطالعات و ارتباطات اشاره دارد به معرفی یک  فناوریکارگیری پروژه به
اطالعات  فناوریهنگام شده( و یا تغییر در استفاده از افزار جدید و یا بههنگام شده و یا یک سختافزار کاربردی جدید و بهمثال  یک نرم

 و ارتباطات موجود. 
ده از لحا  ساختاری، یک صفحه اطالعات و ارتباطات عبارتند از: یک وب سایت جدید و یا بازنگری ش فناوریهایی درباره پروژه مثال

 واحد پول ملی



281 

 

 ایرایانههای یزه اطالعات و یا آغاز دریافت سفارش از طریق شبکهمکانخانگی داخلی جدید، استفاده از تبادل 

 
G1 اطالعات و  فناوریهای بکارگرفته شده میزان سودمندی ایجاد شده توسط پروژه 2008. در ماه ژانویه سال

 قایسه با زمان قبل از آن چقدر بوده است؟سال گذشته در م 2ارتباطات در 
را انتخاب « بدون کاربرد» اطالعات و ارتباطات نداشته است گزینه  فناوریاگر بنگاه تجاری شما هیچ گونه پروژه  

 نمایید.
 اختیاری

بدون  
 تابیر/کم

نمی دانم / بدون  مهم متوسط
 کاربرد

     الف. مدیریت سطوح کاالها
     ب. حسابداری

     . مدیریت تولید و خدمات 
     د.  مدیریت توزیع

 
 . اطالعات X وزه)ماژول( 

(X1-X5 در برخی از کشورهای )SBS  موجود است و باید کنار گذاشته شود، آخرین اطالعات موجود باید فراهم
  شوند.

X1   2007فعالیت اصلی اقتصادی بنگاه تجاری در سال  
X2   2007ال متوسط تعداد کارکن در س  
X3    در اصطالحات پولی به غیر از ( میزان نهایی خرید کاال و خدماتVAT در )
 2007سال 

 

X3   در اصطالحات پولی به غیر از ( سود نهاییVAT در سال )2007  
X5  2007) منطقه متمرکز / غیر متمرکز( در سال  مکان  
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 2118سال  –های تجاری و تجارت الکترونیک در بنگاه  ICTدرباره استفاده از هاگروهطرح آمارگیری از 
 نامهواژه

ERP برنامه( ریزی منابع بنگاه تجاریERPمتشکل از یک و یا چند عدد از نرم ) افزارهای کاربردی است که
نمایند. این نوع از اطالعات و فرآیندهای عملکردهای تجاری یک بنگاه تجاری را با یکدیگر تلفیق می

ریزی، تدارک کاال، فروش، بازاریابی، روابط با مشتری، منابع مالی معموال باعث یکپارچگی برنامه یریزبرنامه
 شود.و انسانی می

گر این تواند شخصیریزی منابع بنگاه تجاری میبرنامه افزارنرم  سازی شود و یا به صورت یک بسته باشد. ا
-شود، برای یک بنگاه تجاری است، دارای نرموخته میافزاری باشد یک بار فربه صورت بسته نرم افزارنرم

سازد را مهیا می مکانکه به بنگاه این ا شودمیافزارهای مختلفی است، اما به صورت حوزه)ماژول(ی طراحی 
 ها را انجام دهند.تا سیستم را مطابق نیازهای خود شخصی سازی نمایند و تنها بخشی از این حوزه)ماژول(

 های ذیل می باشند:منابع بنگاه تجاری معموال  دارای ویژگی ریزیمهبرناهای سیستم 
 شوند ) سنتی و یا مبتنی بر وب(طراحی می Client Serverهای برای محیط .1
 شوند.باعث یکپارچه شدن بیشتر فرآیندهای تجاری می .2
 دهند.را انجام می سازمانبخش وسیعی از تراکنش های یک  .3
بار ذخیره نمایند که هر بخش از اطالعات را تنها یکبنگاه تجاری استفاده میاز یک پایگاه داده در سطح  .3

 سازند.می
 کنند. -دسترسی به اطالعات را در زمان مورد نیاز فراهم می مکانا .5

CRM ( مدیریت روابط مشتریCRMیک روش ) شناختی مدیریت است که در آن مشتری در مرکز بقل فعالیت
، یکپارچه اوریجمعهای اطالعاتی برای فناوریبر استفاده جامع و گسترده از اقتصادی قرار دارد، مبتنی 

 باشد. دو نوع از این نوع مدیریت وجود دارد:سازی، پردازش و تحلیل اطالعات مرتبط با مشتریان می
یکپارچه سازی فرایندهای تجاری دفاتری که در تما  مستقیم با   -مدیریت روابط مشتری عملی .1

 ند..مشتریان هست
تحلیل از طریق داده کاوری اطالعات مشتریان که  در بنگاه تجاری  –مدیریت روابط مشتری تحلیلی  .2

گویی تر  نسبت به مشتریان و چگونگی پاسیدانش عمیق اوریجمعموجود است. این مدیریت با هدف 
 به نیازهای آنان طراحی شده است.

e-Invoice  باشد و که تمامی اطالعات در آن به صورت دیجیتال میفاکتور الکترونیک  یک نوع فاکور است
یزه بودن آن است. مکانتواند به صورت الکترونیک پردازش شود. یک ویژگی بارز این نوع فاکتور  می

توان به صورت اتوماتیک در سیستم داخلی صدور فاکتور یک بنگاه تجاری از فاکتور الکترونیک را می
ها افزارنرمتامین کننده خدمات به سیستم مالی دریافت کننده و یا دیگر  صادر کننده فاکتور و یا سیستم

 منتقل نمود.
 و یا دیگر ساختارهای مشابه باشد.  XML, EDIتواند به صورت پروتکل تراکنش می

e-Signature ای از اطالعات الکترونیکی است که همراه و یا متصل به یک قرارداد و یا امضای الکترونیک نمونه
ام است  و معادل قانونی امضای مکتوب است. امضای الکترونیک اغلب بدین معناست که پی
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امضای موجود در یک متن که از طریق وسیله و یا وسایل الکترونیک و یا ابزارهای رمزنگاری ایجاد 
های غیر قابل انکار و یکپارچگی به سند الحاق نموده است. معموال  امضای گردیده است ویژگی

ل به امضای رمزنگاری شده بر روی یک سند و یا یک ساختار اطالعات سطح پایین اشاره دیجیتا
 کند. می

هر یک از این موارد برای این که به عنوان امضا در نظر گرفته شوند باید دارای ارزش قانونی باشند،  
صفحات وب و شوند. برخی از در غیر اینصورت تنها به عنوان یک ابزار ارتباطی در نظر گرفته می

کنند که اقدامات الکترونیکی مختلف دارای امضاهای الزام آور اعالم می EULAs افزارهاینرم
باشند. به عنوان مثال ممکن است در باشند و در نتیجه در حکم امضای الکترونیک میقانونی می

ک سری یک صفحه وب اعالم شود که دسترسی به یک وب سایت به معنی اعالم موافقت شما با ی
 باشد.از شرایط و مفاد می

 .باشدمیوضعیت قانونی هر یک از ادعاها غیرقابل تایید  
های رمز نگاری برای حصول اطمینان از سندیت و یکپارچگی پیام اگر امضای الکترونیک از روش 

م ، یزم های یکپارچگی پیامکان. به خاطر استفاده از باشدمیاستفاده نماید در حکم امضای دیجیتال 
وسیله انجام آزمایش قابل شناسایی است و هرگونه تغییر در سند دارای امضای دیجیتال به سادگی به

 امضای همراه آن دارای ارزش قانونی نخواهد بود.
های های کنترل خطا که شبیه الگوریتمباید در نظر داشت که امضاهای رمزنگاری شده از رو ش 

checksum های شناسایی و تصحیح مانند هستند و یا حتی الگوریتمReed- Solomon   که
توانند هیچ گونه تضمینی را برای صحت بسیار قابل اعتماد هستند متفاوت است. این موارد نمی

را تولید نماید. عالوه بر این هیچ  هاآنتواند در صورت نیاز متن ارائه نمایند و  شخص خرابکار می
 هاآنباشند و اگر این ویژگی در رای ویژگی تصحیح خطا نمیهای یکپارچگی متنداکدام از پروتکل

 رود. وجود داشته باشد  قابلیت تشخیص خطای ایجاد شده توسط شخص خرابکار از بین می
 OpenPGPاند عباتند از  استاندارد استانداردهای امضای الکترونیکی که مورد استقبال قرار گرفته 

که در برنامه  S/MIMEهمهنین برخی از استانداردهای است و  GnuPGو  PGPکه مورد حمایت 
Microsoft Outlook ی رمزگذاری امضای موجود هستند. تمامی تمهیدات موجود در زمینه

دیجیتال نیازمند این امر است که شخص دریافت کننده عالوه بر دریافت کلید عمومی از طرف 
د عمومی وی یکسان هستند، امضای شخص فرستند با این تضمین که هویت شخص فرستنده و کلی

دیجیتال و یا معیارهای یکپارچگی پیام را نیز دریافت کند که  تضمین کننده این موضوع هستند 
 ست.یارزش کلیدعمومی و گواهی غیر قابل جعل می باشند.  کانال امن برای این موضوع نیاز ن

نیت بیشتر، آن پیام را به صورت توان برای امدر امر انتقال پیام دارای امضای الکترونیک می 
رمزنگاری شده تبدیل نمود اما این عمل در زمانی که امضای دیجیتال به نحو احسن انجام شده است 

 به عنوان راهنما در نظر داشت.  توانمیست. الزامات محرمانگی را یالزم ن
SSL/TLS Secure Sockets Layer (SSL)  وTransport Layer Security (TLS)  های پروتکل

با استفاده از  SSLنمایند. رمزنگاری هستند که در محیط اینترنت ارتباطات ایمن را فراهم می
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.در استفاده کندمیرمزنگاری محرمانگی ارتباطات و تشخیص هویت نهایی را در  فرآیندها فراهم 
ر حالی که درباره گیرد ) تعیین هویت( درایج از اینترنت تنها سرور مورد ارزیابی هویتی قرار می

برای مشتریان   PKIشود. برای تعیین هویت دوگانه استفاده از مشتری اعالم هویت انجام نمی
کنند که بدون هرگونه را برای مشتری و سرور فراهم می مکانها این اباشد. این پروتکلضروری می

 بپردازند. اخالل از قبیل پیام جعلی، تخریب و یا رهگیری ناموجه به تبادل اطالعات
 Free/Open Sourceاست که تحت مجوز منبع باز قرار دارد. مجوز منبع باز  ایرایانه افزارنرممنبع باز یک  افزارنرم

که مطابق با آن  کدهای منبع تحت   باشدمی ایرایانه افزارهاینرمیک مجوز حق تالیف برای 
نیازی به پرداخت هزینه  هاآنوزیع مجدد گیرند و برای اصالح و تشرایط خاصی در دستر  قرار می

نیز باشند  هاییمحدودیتتوانند دارای  باشد. این مجوزها میبه  ایجاد کننده اصلی آن کدها نمی
 مانند حفظ نام ایجاد کننده اصلی کد و اعالم شرایط حق مولف در کدها.

با تعریف منبع باز مرتبط است. این  آزاد تهیه شده است افزارنرمآزاد که توسط بنیاد  افزارنرمتعریف  
است. در عمل مجوزهایی  افزارنرمهای مورد نیاز برای تعیین آزاد بودن یک بنیاد درحال تهیه ویژگی

آزادند. تمامی مجوزهای  افزارنرمکه مطابق با تعریف منبع باز هستند تقریباً همیشه مطابق با تعریف 
آزاد هستند با تعریف منبع باز نیز در  افزارنرمریف مطابق با تع 2005گزارش شده که در سال 

 انطباقند. 
Digital products or services ماً به یند سفارش داده شوند و از طریق اینترنت مستقتوانمی: کاالها و خدماتی که

، های بر خطه ، روزنامهرایان افزارنرمه  تحویل داده شوند مانند موسیقی، ویدئو، بازی، رایانك ی
 ای و غیره ....خدمات مشاوره

DSL (Digital Subscriber Line)   :باند پهن برای انتقال اطالعات در سرعت های باال از طریق  فناوری
 خطوط تلفن متداول ) خطوط مسی تلفن(

xDSL, ADSL, .. :های فناوریDSL لفدن تهای مسی  طراحی شده برای افزایش پهنای باند از طریق سیم
 نیز هست.  ADSLکه شامل

Electronic commerce(e-commerce) :هددای اینترنتددی مبتنددی بددر  تددراکنش هددای انجددام شددده از طریددق شددبکه
شوند امدا  ها سفارش داده میکاالها و خدمات از طریق این شبکه .ایرایانههای پروتکل و سایر شبکه

بدر خدط باشدد.  سفارشدات پرداخت هزینه و تحویل نهایی کاالها و خدمات شداید بدر خدط و یدا غیدر 
 شوند.نمی بندیطبقهدریافتی از طریق تلفن، فاک  و یا ایمیل در گروه تجارت الکترونیک 

E-mail : ه دیگدر در رایانده  به رایان، از یک باشدمیانتقال الکترونیکی پیام که شامل متن پیام و الحاقات آن
رونیدک از طریدق اینترندت و یدا سدایر . ایدن انتقدال شدامل  پسدت الکتسدازمانداخل و یدا خدار  از 

 است.  ایرایانه هایشبکه
Extranet(changed)ی امن اطالعات بنگاه تجاری را بدا های اینترنتی به شیوهیک شبکه بسته که با استفاده از پروتکل

گذارد. ایدن شدبکه را تأمین کنندگان کاال، فروشندگان، مشتریان و دیگر شرکای تجاری به اشتراک می
دهدد کده بده را مدی مکدانتدوان انشدعابی ایمدن از اینتراندت دانسدت کده بده کداربران خدارجی ایدن ایم

تواندد یدک بخدش هایی از اینترانت بنگاه تجاری دسترسی پیدا نمایند. همهنین اکسدترانت مدی بخش



285 

 

خاصی از وب سایت یک بنگاه تجاری باشد که شرکای تجاری پ  از ابراز هویت در صفحه ویدژه آن 
 توانند وارد آن شوند.می

ISDN ( شبکه دیجیتالی خدمات یکپارچهIntegrated Services Digital Network) 
Internal computer network (new)  : عددد(  2ها )حدداقل هرایانگروهی از  ایرایانهمنظور از یک شبکه داخلی

ر یک بنگداه تجداری از طریدق گذاری منابع اطالعاتی داست که به منظور برقرای ارتباط و به اشتراک
-های شخصدی، ایسدتگاههرایانیک سیستم ارتباطی با یکدیگر در ارتباط هستند. در این شبکه معموأل 

شدوند. ایدن شدبکه بده یکددیگر متصدل مدی ایرایاندههای کاری، چاپگرها، سرورها و دیگدر ابدزارآالت 
ل بده شدبکه، ارتباطدات فدرا تجداری ) ارتباطی معموال به منظور  تبادل داخلی فایل بین کاربران متص

ایمیل داخلی، تعامل داخلی بر اسا  وب و ...( ، دسترسی مشترک به ابزارآالت ) چداپگر و ...(  و 
 گیرد. دیگر وسایل ) پایگاه داده( و یا فرآیندهای تجاری مشترک مورد استفاده قرار می

LAN (Local Area Network)  :های موجدود در یدک سداختمان و یدا هرایانبین  یک شبکه برای برقراری ارتباط
یی که در کنار یکدیگر قرار دارند. از طریق ایدن شدبکه کداربران مجداز بده تبدادل هاآنگروهی از ساختم

 ه عمومی می باشند.رایاناطالعات، به اشتراک گذاشتن  یک چاپگر یا کنترل یک 
Wireless Access (new) : بسدامد، مدادون قرمدز، مدایکروویو ویدا دیگدر  -انند رادیدوسیم مهای بیفناوریاستفاده از

کوستیک و یا الکترومغناطی  برای اتصال مداوم داخلی بین ابزاآالت مصدرف   کنندده اشکال اموا  آ
در محدود کداری یدک بنگداه تجداری. ایدن  LAN، چاپگرها  و ...(  و خطوط اصلی هارایانه) مانند 
 های بلوتوث و وای فای است.فناوریشامل   عمدتاًسیم اتصال بی

Internet های مبتنی بر پروتکل اینترنت  مانند اینترنت با شبکهwww. ،اکسترانت از طریدق اینترندت ،EDI 
 های موبایل دارای قابلیت اینترنت در ارتباط است.از طریق اینترنت و تلفن

Intranet ایجداد  مکدانکنندد ااسدتفاده  مدیهدای اینترنتدی شبکه ارتباطات داخلدی یدک شدرکت  کده از پروتکدل
 سازد.ی را مهیا میسازمانارتباطات درون 

Modem  ه و یا دیگدر وسدایل دیجیتدالی رایانوسیله ای برای تعدیل نمودن سیگنال های دیجیتالی خروجی یک
به  سیگنال های آندالو  بدا اسدتفاده از سدیم هدای رایدج تلفدن و همهندین دریافدت و تبددیل نمدودن 

 آنالو  دریافتی به سیگنال های دیجیتال برای استفاده در وسایل دیجیتالی.سیگنال های 
Website  از  ایمجموعده. بده شودمیوب سایت در شبکه جهانی وب قرار دارد و از طریق آدر  وب شناسایی

« صفحه خانده»عنوان  باشدمیاطالعات یک وب درباره موضوع خا  که شامل یک فایل اولیه نیز 
 ,Hypertext mark-up (HTML). اطالعدات در صدفحه وب بدا زبدان خاصدی ) دشدومیاطالق 

XMl, Java و از طریددق مرورگرهددای وب ماننددد  شددوندمی( نگددارشNetscape   و یددا اینترنددت
 .شوندمیاکسپلورر خوانده 

xDSL Digital Subscriber Line .فناوری DSL  به منظور افزایش پهنای باند موجود در سیم های
 ,IDSl, HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSLفن طراحی گردیده است و شاملمسی تل

DSL-Lite  .است 
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Convergence Regions  معتبراست( بوسیله  2003فهرست مناطق هدف یک ) که تا پایان سال  2007در سال
گرایی که طبق مقررات صندوق ساختاری واجد شرایط کمک مالی بودند فهرست جدید مناطق هم

گردید. صندوق ساختاری در تالش برای یشرفت و توسعه ساختاری در مناطقی است که  جایگزین
باشند. بر طبق تعریف این صندوق مناطق همگرایی مناطقی هستند که  دارای توسعه زیادی نمی

 درصد متوسط اتحادیه اروپا است. 75کمتر از  هاآنمتوسط تولید ناخالص داخلی 
 اند عبارتند از:گرایی تشکیل یافتههماز مناطق  عمدتاًکشورهایی که 

 بلغارستان
 شود(تمامی این کشور به عنوان یک منطقه در نظر گرفته می NUTS2استونی ) در 

 ایرلند )ایرلند شمالی و جنوبی  که تحت حمایت انتقالی قرار دارند(
 شود(تمامی این کشور  به عنوان یک منطقه در نظر گرفته می NUTS2التویا )در 

 شود(تمامی این کشور  به عنوان یک منطقه در نظر گرفته می NUTS2توانی )در لی
 شود(تمامی این کشور  به عنوان یک منطقه در نظر گرفته می NUTS2مالتا )در 
 لهستان
 رومانی

 شود(تمامی این کشور به عنوان یک منطقه در نظر گرفته می NUTS2اسلونی )در 
 دی از مناطق همگرایی هستند:کشورهایی که  دارای تعداد محدو

 Hainautبلژیک : 
 Stredni Cechy, Jihozapad, Severozapadجمهوری چک : 
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 پیوست شماره پنج
 های مختلفی  رار دارندگیریبرآورد تعداد مناطقی که در نمونه

 
کننده ند: استفادهشوند که دارای شرایط خاصی هستها به صورت درصد و یا تعداد مشاغلی مطرح میبسیاری از شاخص

ها در اصطالحات آماری به عنوان برآورد کننده از اینترنت،  دارای وب سایت و غیره. این شاخصه ، استفادهرایاناز 
 شوند: بخشی از تعداد کل جمعیت تعریف می

  
 

 
 (1) 

 
ت از تعداد مشاغلی که عبارت اس  Aعبارت است از تعداد واحدهای تجاری در جمعیت تحقیق و  Nدر این فرمول 

 داری شرایط دلخواه می باشند. 
ای باشد که اطالعات آن  انجام داد و انتخاب برآورد باید  بر اسا  طراحی نمونه توانمیبرآوردهای مختلفی را  Pبرای 

-قیق،  طرحداده از یک مشاغل و نه از تمامی جمعیت مورد تح اوریجمعمورد استفاده قرار گرفته است.  معموال  برای 

متغیرهای  مکان. جمعیت تحقیق  از طریق  اندازه و وضعیت اقتصادی ) و در صورت اشوندمیهای آماری طراحی 
گیری متفاوت دارای خطاهای .  روش های نمونهشودمیدفتر اصلی( به چندین الیه تقسیم  مکانجغرافیایی مانند  

 هند بود.( خواPگیری متفاوتی ) با توجه به سهم واقعی نمونه
ها  است که از طریق هر واحد کننده  تعداد جمعیت واحدکند که منعک ها را  تعیین میگیری وزن واحدهر روش نمونه 

گیری به دست آمده است. برای یک طرح آمارگیری جامع )سرشماری( و یا چینه جامع، وزن ها مساوی با یک نمونه
 خواهند بود.

) اندازه جمعیت هدف و یا مشاغل درون دامنه تحقیق(  ممکن است از طریق  آمارهای تعداد نهایی بنگاه های تجاری 
 ببتی  مشاغل شناخته شده باشد و یا آمار دقیق آن مشخص نباشد.

 
 نشده بندیطبقه( یک جمعیت SRSWORگیری نمونه تصادفی  بدون جایگزینی )نمونه شماره یک: نمونه

تصادفی و دارا بودن شان  یکسان برای انتخاب  و همهنین بدون  طوربهمشاغل عدد   Nعدد از  nدر این مورد تعداد 
جایگزینی ) بدین معنا که یک شغل برای مصاحبه دوبار انتخاب نشود( انتخاب شدند. وزن یکسان عبارت بود از 

w=N/n  سهم نمونه از طریق یابد.  شاخص  به عنوان که بدین معناست که  نمونه با توجه به اندازه جمعیت افزایش می
 :شودمیذیل محاسبه 

 

(2        ) ̂  
∑      

 
  1
∑    

 
  1

 
∑          

 
  1
∑         

  1
 

      ∑   
 
  1

 
 

∑   
 
  1
 

 

 
بر با صفر است و اگر باشد برا« خیر»است که مقدار آن در صورتی که جواب  Dichotomousیک متغیرaiدر حالی که 

 جواب مثبت باشد برابر با یک خواهد بود.
 یک برآورد بدون اریب برای متغیر سهم نمونه به شرح ذیل عبارت است از:  
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h 

(3)        ̂   ̂  
   

 

 ̂ 1    ̂

  1 
 شود:و بنابراین خطای استاندارد آن از طریق ذیل برآورد می

 

(3        )    ̂  
   

 

 ̂ 1    ̂

  1 
 

گر  دارای مقدار کمی است و خطای استاندارد  n/Nگیری باشد این بدان معناست که کسر نمونه nبزرگتر از  Nحاال ا
 تقریبی محاسبه نمود: طوربهتر ذیل  از فرمول ساده توانمی( را 3برآورد شده  توسط )

 

(5      )      ̂  √
 ̂  1  ̂ 

 
 

 به مقدار تقریبی دیگر نیز دست یافت. توانمی nبه جای  n-1ه با تقسیم بر توجه داشته باشید ک
 درصد و یا کمتر باشیم.  10باید دارای کسر نمونه گیری  5برای استفاده از فرمول شماره 

 . نمونه گیری تصادفی الیه بندی شده2نمونه شماره 
-هایی تقسیم میسا  متغیر دلخواه جمعیت آن را  به الیهبندی جمعیت مورد تحقیق بر ادر این نمونه گیری، به جای الیه

دست باشند. هر واحد جمعیتی باید متعلق به یک و تنها یک الیه باشد. انتخاب نمونه در هر رود یککنیم که انتظار می
تغییرپذیری و گیری است و در آن عواملی همهون اندازه الیه، شود که دارای یک کسر نمونهمستقل انجام می طوربهالیه 

 اهمیت هستند. 
 h (h=1,2,….L)به ترتیب جمعیت و اندازه نمونه باشند، در الیه  nhو Nhها باشد و تعداد الیه  Lدر نظر بگیرید که 

  برآورد بدون اریب از 
 

 
 عبارت است از:   

(3   ) ̂  
∑

  
  

∑    
  
  1

 
  1

 
  ∑

  

 
 ̂ 

  1 
باشد برابر با صفر است و اگر « خیر»است که مقدار آن در صورتی که جواب  Dichotomousیک متغیرahiر حالی که د

که در مقایسه با فرمول شماره باشدمی hدر الیه Phبرآورد سهم   Phجواب مثبت باشد برابر با یک خواهد بود. و مقدار 
    wh = Nh / nhشده به هر واحد در الیه  عبارت است از مشاهده کرد که وزن اختصا  داده توانمی. باشدمی 2

دهی شده برآوردها ، متغیر شود و برآورد عبارت است از مقدار وزنگیری در بین الیه به صورت مستقل انجام می نمونه
 دهی شده متغیرها قابل محاسبه است. گیری با استفاده از مقدار وزننمونه

 ارت است از :عب  Pبرآورد خطای استاندارد 
 

(7) (7  )      ̂  √∑ {
  

 
}  ̂     ̂ 

  1 

 
و پنج مطابق  3توان از طریق مربع فرمول شماره و می hدر الیه  ̂    عبارت است از برآورد متغیر   ̂     ̂ مقدار  

 با اندازه کسر نمونه گیری در هر الیه آن را محاسبه نمود. 
 لف.  نمونه گیری تصادفی الیه بندی شده  با یک و یا چند الیه بررسی شده ا 2نمونه شماره 
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h 

2 

h 

کامل نمونه  طوربهممکن است که یک و یا چند الیه ) به عنوان مثال، الیه هایی که دارای مشاغل بزرگتری هستند( 
نمونه گیری وجود ندارد   گیری شوند ) بدین معنی که تمامی واحدها انتخاب شوند(.  برای این الیه ها هیچ گونه خطای

 و در تمامی برآوردهای خطای استاندارد  باید به این نکته توجه داشت. 
کامل مورد بررسی قرار گرفته است. برای تمامی موارد تنها این  طوربهبرای تسهیل کار در نظر می گیریم که تنها یک الیه 

 مدل را گسترش می دهیم.
 عبارت است از: pبرآورد 

(8) ̂  
∑  1  ∑

  
  

    ∑    
  
  1

 
  2

 1
  1

 
  

 1
 

 1  ∑
  

 
 ̂ 

  2 
 
 

 و برآورد خطای استاندارد عبارت است از: 
 

(2)      ̂  √∑ {
  

 
}  ̂    ̂ 

  2 

 
ت لحا  شده است اما  الیه شماره یک از فرمول توجه داشته باشید که مقدار واقعی الیه شماره یک در فرمول شماره هش

 حذف گردیده است. 2شماره 

}عبارت است از :          hدراین مورد وزن هر واحد در الیه 
  

 
گر         { برابر با یک w1مساوی یک نباشد و  hا

 باشد.

 . برآورد نابی با نمونه گیری تصادفی ساده3مورد شماره 
ی که مخر  کسر ناشناخته است و باید از طریق نمونه ها برآورد شود بکار می رود. به عنوان مثال برآورد نسبی در زمان

تعداد کارکنانی که دارای دسترسی به اینترنت هستند نسبت به تعداد کل کارکنان و یا نسبت تعداد مشاغلی که از طریق 
 رای دسترسی به اینترنت هستند. اینترنت به فروش کاالهای خود می پردازند به تعداد مشاغلی که دا

را  yiهایی هستند که باید مقایسه شوند. به عنوان مثال مقادیر ویژگی xiو  yiعبارات  iفرا کنید که برای واحد 
را تعداد کل کارکنان در نظر گرفت )و یا برای مثال  xiتعداد کارکنانی که دارای دسترسی به اینترنت هستند  و  توانمی

شوند و در غیر اینصورت مقدار ان را صفر  را یک در نظر گرفت اگر کاالها از طریق اینترنت فروخته می yiتوان دوم می
را در صورتی که به اینترنت دسترسی وجود دارد مقدار آن را یک در نظر گرفت ودر غیر این  xi توانمیدر نظر گرفت و 

 صورت مقدار آن را صفر پنداشت(. 
 
 

(10         )  
 

 
 

∑   
 
  1

∑   
 
  1

 

 10فرمول شماره  یابرای نشان دادن این نسبت است( در حقیقت نوع نمونه̂ ) فرا کنیم که  pیک برآورد طبیعی از 
 N/nطور یکسان است، ها بهدهی تمامی واحداست که به معنی  وزن
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واحد یا بیشتر(، برای تعداد باالیی از  20نسبتاً بزر  باشد )معموال این برآورد بدون اریب نیست، اما اگر اندازه نمونه 

 جمعیت اریب اهمیتی نخواهد داشت.
هیچ برآورد بدون اریب با شکل بسته ای از خطای استاندارد وجود ندارد، اما بیانی که بتواند به خوبی به عنوان یک 

 تقریب مورد استفاده قرار گیرد اینگونه است:

 

 است، به این صورت است:  xانگین نمونه مشخصات میجایی که

 
 بندیطبقهبرآوردهای نابت با نمونه گیری تصادفی . 4مورد 

تصادفی، اگر یک برآورد از نسبتی از مخر ِ ناشناختهْ مورد نظر است، برآوردهای نسبت  بندی طبقهبا نمونه گیری 
 برآورد نسبت ترکیب شده" مورد بررسی قرار خواهد گرفت.وست، تنها "یمورد استفاده قرار گیرد. در این پ تواند می

 با توجه به موارد مطرح شده در باال، اکنون می خواهیم نماگر زیر را برآورد کنیم:

 
 یک برآورد نسبت اینگونه خواهد بود:

 
 مورد استفاده قرار گیرد: توان می، شیوه زیر برای برآورد خطای استاندارد 

 
 .شود میورد کل جمعیت محسوب ، برآدر جایی که 
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 6وست یپ
 اطالعات و ارتباطات فناوریهای آماری های گم شده در طرحجانهی داده

 
-پذیر نیست، بی پاسخی قلم آماری می مکانای یا زمانی ااگر تما  مجدد با کسب و کار مصاحبه شده به دالیل هزینه

ررسی قرار گیرد. جانهی، تخصیص یک مقدار معقول به سوالی که ها مورد بهای ریاضی برای جانهی دادهتواند با روش
واحد انتخاب شده نسبت به آن پاسخی ارائه نداده است، یا به سوالی که پاسی آن به لحا  منطقی یا عددی، نسبت به 

 گیرد. های ارائه شده به باقی سواالتِ پرسشنامه ناسازگاری دارد را در بر میپاسی
در ارتباط با تشخیص پاسی نادرست بسیار دشوار است.  گیری تصمیمت مختلف ناسازگار است، وقتی پاسی به سواال

، و به این طریق پاسی های ارائه آید میمعموال ، در میان هر یک از سواالت یا بلوک سواالت، یک سلسله مراتب بوجود 
 .شود می"غالب" در نظر گرفته  ها آنشده به برخی از 

 مثال:
 در پرسشنامه وجود دارند: ها آنه این دو سوال و پاسی های تصور نمایید ک

 ، دارای ور سایت یا صفحه دا لی بوده است؟211الف( آیا کاب و کار شما در ماه ژانویه سال ؟
 بلی   
 خیر   

ات مطرح شده در زیر را تأمین نموده مکان، ا211ر( آیا ور سایت یا صفحه دا لی شما در ماه ژانویه سال ؟
 است؟

 بازاریابی تولیدات کسب و کار                                        -1
 تسهیل دستیابی به کاتالو  محصول و فهرست قیمت ها            -2
 پشتیبانی پ  از فروش                                         -3

هستند. با این حال، این احتمال وجود دارد که  واضح است که پاسی های ارائه شده به سواالت الف و ب ناسازگار
در رابطه  مکانپاسخگو در سوال الف در مقایسه با سوال ب دچار اشتباه شده باشد، به این دلیل که توانسته است دو ا

با وب سایت را مشخص نماید. منطقی ترین نتیجه گیری در این ارتباط این است که کسب و کار آن شخص دارای یک 
 یا صفحه داخلی بوده است و بنابراین سوال الف باید به صورت 'بله' جانهی شود.  وب سایت

، بلکه برای شود مییادآوری این موضوع اهمیت دارد که جانهی به منظور ایجاد یک پاسی "درست" در نظرگرفته ن
هایی که غالبا د. روشنامه ناسازگاری دارهای پرسشای است که با دیگر قسمتتخصیص یک مقدار برای پاسی گم شده

های گیرند عبارتند از: جانهی قطعی، تکنینکهای آماری کسب و کار مورد استفاده قرار میها در طرحبرای جانهی داده
های آماری کسب و کنونی برای دیگر طرح های فعالیتباید با  ها آندرنگ و روش بادِرنگ. انتخاب از میان روش بی

 فناوریهای آماری در زمینه استفاده از باشد، از این رو، قبل از انتخاب یک روش برای طرحکار در اداره آمار منطبق 
 ها باید مورد بررسی قرار گیرند.اطالعات و ارتباطات، این تکنیک

 
 
 



292 

 

 جانهی قطعی
ر یک از های گم شده شامل تخصیص یک پاسی معتبر با استفاده از کاربرد قوانین بابتی که مقادیر هجانهی قطعی داده

. تحت شرایط مشابه، این ساز و کار همیشه مقدار جانهی شده مشابهی گیرد میسازد را در بر سواالت را به هم مرتبط می
 را تولید خواهد کرد.

 مثال
کنند، تخصیص مقدار تعداد یک قاعده قطعی ساده برای تخصیص عدد گم شده کارکنانی که از ایمیل استفاده می

 کند و در غیر این صورت صفر.اینترنت دسترسی دارند، اگر کسب و کار از ایمیل استفاده می کارکنانی است که به
 جانهی روش بی دِرنگ

های مشابه، به ای از کسب و کار با ویژگیبرای هر کسب و کار همراه با بی پاسی قلم آماری، روش بی درنگ مجموعه
کند. این روش انتخاب تصادفی یکی از اهدا اند را جستجو میهنام "اهدا کنندگان" که به همان قلم آماری پاسی داد

کننده منتخب به کسب و کار همراه با بی  گیرد.پاسی قلم آماری را در بر میکنندگان، و اختصا  پاسی اهدا
 مثال

طالعات ا فناوریهای خام بدست آمده از یک طرح آماری در زمینه استفاده کسب و کارهای از جدول زیر برخی از داده
های کسب و کار را . هر سطر )داده ببتی( یک کسب و کار متفاوت، و هر ستون ویژگیدهد میو ارتباطات را نشان 

، یک مقدار جانهی شده برای 3پاسخی قلم آماری است. برای کسب و کار شماره دهد. 'گم شده' به معنای بینشان می
 شود. وجود یک وب سایت برای کسب و کار جستجو می

یا از اینترنت  ها آنکنند )یعنی هر دوی تصور نمایید که دو کسب و کار، اگر در یک سطح از اینترنت استفاده می
مشابه است، به عنوان "مشابه" تعریف  ISICرقمی  3در سطح  ها آناستفاده کرده اند یا خیر(، و اگر فعالیت اصلی 

# 5# و 2#، 1# صرفاً با کسب و کارهای 3است، کسب و کار . بر اسا  این معیارها که در مثال ارائه شده اند شده
، و شوند می# به عنوان اهداکننده محسوب 3# برای کسب و کار 5# و 2#، 1مشابه است. بنابراین، کسب و کارهای 

# استخرا  شده است، مقدار داده شده به سوال "وجود یک 1به صورت تصادفی انتخاب شده است. اگر  ها آنیکی از 
# استخرا  5# یا 2# )که "بله" است( نسبت داده خواهد شد. اگر 3#، به کسب و کار 1ایت" برای کسب و کار وب س

 # نسبت داده خواهد شد.3شده است، "نه" به کسب و کار 

 دستیابی به اینترنت شناسه کاب و کار
برای فعالیت  ISICکد 

 اصلی
 وجود یک ور سایت

درصد کارکنان دارای 
 نتدسترسی به اینتر

 درصد10 بله ABCD بله 1#
 درصد15 نه ABCD بله 2#
 درصد0 نه ABCD نه 3#
 درصد25 نه ABXY بله 3#
 درصد20 نه ABCD بله 5#
 گم شده گم شده ABCD بله 3#

ادیر جانهی های نسبی مقبودند، پ  فراوانیشایان ذکر است که اگر هر یک از اهداء کنندگان برای انتخاب شدن دارای احتمال یکسان می
 های نسبی مقادیر معتبر گرایش دارند.شده، به تکرار فراوانی
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روش بی درنگ یکی از روش های غالباً مورد استفاده در زمینه جانهی است و مشکل عملیاتی اصلی آن این است که 
که دو واحد  کنند میمجموعه اهدا کنندگان را محدود کرد، به این معنی که کدام متغیرها مشخص  توان میچگونه 

محدود کننده، تعداد کمی )یا هیچ( اهدا کننده بوجود می آورد. اندازه متغیرها و  کامالً"مشابه" هستند. یک قاعده 
 فناوریکلی باید برای تعریف شباهت مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این، متغیرهای اساسی  طور بهفعالیت اقتصادی 

ه ، استفاده از اینترنت و وجود وب سایت، در جایی که پاسی گم شده به آن رایانستفاده از اطالعات و ارتباطات مانند ا
متغیرها مرتبط است، باید برای شناسایی اهدا کنندگان مورد استفاده قرار گیرد )به عنوان مثال، به رابطه موجود در 

 ه عنوان یک معیار برای اهداکننده به کار می رود(.مثال باال اشاره دارد که در آن استفاده یا عدم استفاده از اینترنت، ب
و باعث همگن تر  شود میاین روش به کاهش واریان  پاسی ها از طریق راهکار عملیاتی خود آن )تکرار پاسی( منجر 

 به واسطه مشابهت آن تعادل یابد. تواند میشود. اریب در جهت همگنی شدن نمونه می
 جانهی روش با دِرنگ

کنندگانْ پاسی های واقعی طرح آماری نیستند، با جانهی بیروش بادرنگ  درنگ مشابهت دارد، با این تفاوت که اهدا
های آماری شده از طرحاند )که اغلب بر مبنای تجارب آموختههایی که ساخته شدهاما به عنوان ترکیب منطقی پاسی
شود، اما درنگ را شامل میآمده از روش بیشود. مشکالت این روش، مشکالت بوجود پیشین قرار دارد( محسوب می

چنین به برخی از اطالعاتی که ساخت یک جدول اهداکننده بر مبنای آن قرار دارد نیاز دارد. این نوع اطالعات هم
اطالعات و ارتباطات را مورد سنجش قرار  فناوریممکن است برای اقتصادهای در حال توسعه ای که برای اولین بار 

 دستر  نباشد. ، دردهند می
 دیگر تکنیک های جانهی

دیگر روش های جانهی، جانهی مقدار میانگین )برای متغیرهای کمی( و جانهی مقدار مُدی )برای متغیرهای کیفی( 
 .گیرد میترین( مقدار از مجموعه اهداکنندگان را در بر  است. این روش، جانهیِ میانگین یا مُدیِ )یعنی شایع

 مثال
خام بدست آمده از مثال باال، و با توجه به همان تعریف از مشابهت، مقدار جانهی شده درصد  یها ادهدبا استفاده از 

) میانگین  15درصد(=10درصد+15درصد+20درصد/)3#،  3کارکنان با کسب و کارهای دارای دسترسی به اینترنت 
 (.  5#،  #2#، 1ساده مقدار برای اهدا کنندگان 

ه  استفاده کرده اند پاسی داده رایاندر صد از سواالت مربوط به کارکنانی که از  10به  3ار در این مثال، اگر کسب و ک
ست در تناقض با آن توان میدرصد برای نسبت کارکنان دارای دسترسی به اینترنت  15بود، یک مقدار جانهی شده 

 محسوب شود.
 

سدجام منطقدی و عدددی مقدادیر جدانهی شدده بدا مشکل شایع در مورد تمام روش هدای جدانهی در حصدول اطمیندان از ان
های دیگر در همان پرسشنامه است. برای عنوان مثال، مقدار جانهی شدده ممکدن اسدت بدا پاسدی بده سدؤال دیگدر   پاسی

ناسازگار باشد. برای ممانعت از رخداد این وضعیت، پ  از انجام هر جانهی باید یک بررسی بدرای تأییدد اعتبدار انجدام 
کننده دیگر انتخاب شود. پذیرد و در ص  ورت نیاز، یک اهدا
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روش دیگر جانهی، اختصا  پاسی ارائه شده از سوی همیان واحد در طرح آماری پیشین است )جانهی تاریخی(. همان 
بیشدتر بدرای کسدب و کارهدای  تواندد مینسبت به بی پاسخی واحد مورد استفاده قرار گیدرد. ایدن تکنیدک  تواند میاصل 

 اند.ود، چون به احتمال زیاد در طرح های آماری متوالی شرکت کردهبزر  به کار ر
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 7وست یپ
 (2113اطالعات و ارتباطات ) فناوری یهمکاری ا تصادی و توسعه از کاالها سازمانفهرست 

2002 HS 1223 HS )یادداشت ها تجهیزات مخابراتی )ارتباط از راه دور 
  سیمشی بیتلفن خطی با گو های دستگاه 851711 851711
  ویدیوییهای تلفن، تلفن های دستگاهدیگر انواع  851712 851712
  فاک  های دستگاه 851721 851721
  دورچاپگرها 851722 851722
  وسایل سویهینگ تلفنی یا تلگرافی 851730 851730
  ی دیجیتالهای تلفنهای خط تلفن کابلی یا برای سیستموسایل دیگر، برای سیستم 851750 851750
  دیگر تجهیزات الکتریکی برای تلفن خطی یا تلگراف خطی  851780 851780
  های مربوط به دیگر تجهیزات الکتریکی برای تلفن خطی یا تلگراف خطی  بخش 851720 851720
  گیر تلفنپیام های دستگاه 852020 852020

852510 852510 
ف رادیویی، پخش برنامه رادیویی یا تلویزیون انتقال تلفن رادیویی، تلگرا های دستگاه

 وسایل دریافت را در بر ندارند.
 

852520 852520 
انتقال تلفن رادیویی، تلگراف رادیویی، پخش برنامه رادیویی یا تلویزیون  های دستگاه

 وسایل دریافت را در بردارند.
 

  های تلویزیونیدوربین 852530 852530
  رادارتجهیزات  852310 852310

852720 852720 
شده یا نشده تجهیزات دریافت برای تلفن رادیویی، تلگراف رادیویی یا پخش رادیویی، تلفیق

 باشند، در یک مسکن با تجهیزات ضبط صدا یا تکثیر یا یک ساعت
 

  های مناسب برای استفادههای هوایی  بخشهای هوایی یا بازتابندهتمام انواع آنتن 852210 852210
 (1) دیگر های دستگاهآژیرهای سرقت یا آتش و  853110 853110
  کابل دو محوری و دیگر رساناهای الکتریکی دو محوری 853320 853320
  های فیبر نوریکابل 853370 853370

  کامپیوتر و تجهیزات مرتبا  
  هااتوماتیک آنالو  یا هیبرید پردازش خودکار داده های دستگاه 837110 837110

837130 837130 
کیلوگرم،  10ها، دارای وزن حداکثر متحرک دیجیتال پردازش خودکار داده های دستگاه

 شامل حداقل یک واحد پردازش مرکزی، یک صفحه کلید و صفحه نمایش
 

837131 837131 
ها در برگیرنده خانه مشابه و حداقل یک واحد خودکار دیجیتال پردازش داده های دستگاه
 ش مرکزی و یک واحد داده و ستانده، بدون توجه به تلفیق شدن آنپرداز

 

  هاها، ارائه شده در قالب سیستمخودکار دیجیتال پردازش داده های دستگاهدیگر  837132 837132

837150 837150 
و  8371.31های واحدهای پردازش دیجیتال به جز موارد مطرح شده در زیر سرفصل

ه در بر گرفتن خانه مشابه یک یا دو نوع واحدی که به دنبال آمده ، بدون توجه ب8371.32
 است: واحدهای ذخیره، واحدهای داده، واحدهای ستانده

 

837130 837130 
های داده ستانده، بدون توجه به در بر گرفتن ها، واحدخودکار پردازش داده های دستگاه

 واحدهای ذخیره در خانه مشابه
 

  ها، واحدهای ذخیرهخودکار پردازش داده های هدستگا 837170 837170
  هاخودکار پردازش داده های دستگاهدیگر واحدهای  837180 837180
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837120 837120 
ها در فرم های دادهها به رسانهتفسیر داده های دستگاهغلط گیرهای مغناطیسی یا نوری، 

ها، که در جای دیگر مشخص همربوط به  پردازش این نوع داد های دستگاهکدگذاری شده و 
 اند شدهنشده یا به کار گرفته ن

 

  83.71ارائه شده در سرفصل شماره  های دستگاهها و ملزومات بخش 837330 837330
2000 HS 1223 HS هایادداشت های الکترونیکمولفه 

 (1) و واتکیل 1کننده حداکثر ترانسفورماتورهای الکتریکی دارای قدرت کنترل 850331 850331
 (1) اَنداکتورها 850350 850350

850320 850320 
های بابت )برای مثال، یکسو های: ترانسفورماتورهای الکتریکی، تبدیل کنندهبخش
 ها( و َانداکتورها کننده

(1) 

 (1) هایی که دارای یک نوار مغناطیسی هستند، ببت نشدهکارت 852330 852330
 (1) دارای یک نوار مغناطیسی هستند، ببت شده هایی کهکارت 852330 852330

852220 852220 
های مطرح شده در سرفصل های دستگاههای مناسب برای استفاده صرفاً یا بیشتر با بخش
 های هواییهای هوایی یا بازتاب کننده، به جز آنتن85-28تا  25-85شماره 

 

  کیلووات آمپر 5/0یت کنترل قدرت بازتابی کمتر از های دارای هرفها، بابت، تانتالخازن 853221 853221

853223 853223 
ها، بابت، دی الکتریک سرامیک، تخته مدار چاپ شده چندالیه دارای یک هرفیت خازن

 کیلووات آمپر  5/0کنترل  قدرت بازتابی کمتر از 
 

  های )از پیش تنظیم شده( متغیر یا سازگارخازن 853230 853230
  های کربنی بابت، انواع ترکیبی یا فیلمی مقاومت 853310 853310

853321 853321 
های ها(، جز مقاومتهای متغیر و فشارسنجهای الکتریکی، بابت )شامل مقاومتمقاومت

 W 20حرارتی برای یک هرفیت کنترل قدرت >=
 

853322 853322 
های ها(، جز مقاومتجهای متغیر و فشارسنهای الکتریکی، بابت )شامل مقاومتمقاومت
 n.e.sحرارتی، 

 

  W 20های متغیر سیمی، برای یک هرفیت کنترل قدرت >=مقاومت 853331 853331
  n.e.sها، سیمی، متغیر، مقاومت 853332 853332
  هاهای متغیر و فشارسنجهای متغیر، شامل مقاومتدیگر مقاومت 853330 853330

853320 853320 
ها(، جز های متغیر و فشارسنجهای الکتریکی )شامل مقاومتمقاومتهایی برای بخش

 مقامت های حرارتی
 

  مدارهای چاپی 853300 853300
  های کنترل تصویر، رنگیهای با اشعه کاتودی، شامل المپهای تصویر تلویزیونالمپ 853011 853011

853012 853012 
های کنترل تصویر، سیاه و ی، شامل المپهای با اشعه کاتودهای تصویر تلویزیونالمپ

 های دیگرسفید یا تکفام
 

853020 853020 
های ها  دیگر المپهای تصویر و تقویت کنندهکنندههای دوربین تلویزیون، تبدیلالمپ

 کاتودی تصویر 
 

  mm 3/0المپ نمایش داده/گرافیک، رنگی، با درجه نقاط فسفری صفحه کمتر از  853030 853030
  های دیگرالمپ نمایش داده/گرافیک، سیاه و سفید یا تکفام 853050 853050
  های با اشعه کاتودیدیگر المپ 853030 853030
  های توریمگنترون، به جز المپ-های زیرمو  )مایکروویو(المپ 853071 853071
  توریهای کلیسترون، به جز المپ-های زیرمو  )مایکروویو(المپ 853072 853072
  های توری انواع دیگر، به جز المپ-های زیرمو  )مایکروویو(المپ 853072 853072
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  کنندهکننده و تقویتهای خالء دریافتها و المپالمپ 853081 853081
  n.e.sهای اشعه کاتودی و المپ خالء، المپ 853082 853082
  های اشعه کاتودیهای المپبخش 853021 853021

853022 853022 
های های اشعه کاتودی و المپ خالء، به جز المپهای کاتود گرم یا نور کاتود، المپبخش

 اشعه کاتودی
 

  دیودها، به جز دیودهای دارای حساسیت به نور با دیودهای ساطع کننده نور 853110 853110
  ولت 1، با نرخ اتالف > ترانزیستورها، به جز ترانزیستورهای دارای حساسیت به نور 853121 853121
  n.e.sترانزیستورها، به جز ترانزیستورهای دارای حساسیت به نور،  853122 853122
  ها، به جز وسایل دارای حساسیت به نورها و ترایاکتریستورها، دیاک 853130 853130

853130 853130 
ورتی، بدون توجه به های نوری مجارسانای دارای حساسیت به نور، شامل پیلوسایل نیمه

اند  دیودهای اند یا در صفحات مشخص قرار گرفتهاینکه آیا در حوزه)ماژول( ها مونتاژ شده
 ساطع کننده نور

 

  دیگر وسایل نیمه رسانا 853150 853150
  های پیزو الکتریک نصب شدهکریستال 853130 853130
  های وسایل نیمه رسانابخش 853120 853120
 (2) های هوشمند(های در بر گیرنده مدارهای یکپارچه الکترونیک )کارتکارت 853212 853210

853221 
853213-

12 
 (2) مدارهای یکپارچه دیجیتال

 (2) دیگر مدارهای یکپارچه دیجیتال 853230 853222
 (2) مدارهای یکپارچه مرکب 853230 853230
 (2) مونتاژهای میکرو الکترونیک 853250 853270
  های مربوط به مدارهای یکپارچه الکترونیک و مونتاژهای میکروبخش 853220 853220
  ها آنهای ها و پایهمیکروفون 851810 851810
  اندهای خود سوار شدهبلندگوهای تک، که بر روی پایه 851821 851821
  اندبلندگوهای چندگانه، که بر روی پایه مشابه سوار شده 851822 851822
  n.e.sبلندگوهای دیگر،  851822 851822

851830 851830 
ی که از یک های دستگاهبا یک میکروفون، و  ها آنها، بدون توجه به تلفیق ها و گوشیهدفون

 میکروفون و یک یا چند بلندگو تشکیل شده است.
 

  های الکتریکی صوت و مو تقویت کننده 851830 851830
  الکتریکی تقویت کننده صدا  یها دستگاه 851850 851850

851820 851820 
تلفیق شده از  های دستگاهها، ها، گوشیها، بلندگوها، هدفونهای میکروفونبخش

 الکتریکی تقویت کننده صدا  های دستگاهمیکروفون و بلندگو، 
 

  ای یا دیسکیهای سکهگرامافون 851210 851210
  دگوهای بدون بلنگرامافون 851221 851221
  n.e.sها، گرامافون 851222 851222
  یسم تغییر خودکار صفحهمکانی دارای ها آنگردصفحه 851231 851231
  n.e.s، ها آنصفحه گرد 851232 851232
  ضبط و پخش های دستگاه 851230 851230
  های جیبیضبط صوت 851222 851222
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  های کاستتکثیر صدا، نوار های دستگاهدیگر  851223 851223
  n.e.sشود، دستگاه تکثیر صدا، که شامل وسیله ضبط صدا نمی 851222 851222
  توانند کار کنندهای قرائت که بدون یک منبع برق بیرونی نمیماشین 852010 852010

852032 852032 
گیرد، از نوع ضبط صوت مغناطیسی که دستگاه تکثیر صدا را در بر می های دستگاهدیگر 
 ی دیجیتال صدا

 

852032 852032 
گیرد، از نوع ضبط صوت مغناطیسی،  که دستگاه تکثیر صدا را در بر می های دستگاهدیگر 
 کاست

 

  گیردضبط صوت مغناطیسی، که دستگاه تکثیر صدا را در بر می های دستگاهدیگر  852032 852032

852020 852020 
ط، بدون توجه به در بر گرفتن یک ضب های دستگاههای مغناطیسی و دیگر ضبط صوت

 n.e.sوسیله تکثیر صدا، 
 

852110 852110 
نوع   -دستگاه ضبط یا تکثیر ویدیویی، بدون توجه به در بر گرفتن یک دکمه تنظیم ویدیو 

 نوار مغناطیسی
 

852120 852120 
انواع  -دستگاه ضبط یا تکثیر ویدیویی، بدون توجه به در بر گرفتن یک دکمه تنظیم ویدیو

 دیگر
 

852210 852210 
ذکر شده در  های دستگاهها و ملزومات مناسب برای استفاده صِرف یا اساسی از بخش

 های ردیابی، کارتریج85-21تا  85-12های سرفصل
 

852220 852220 
ذکر شده در  های دستگاهها و ملزومات مناسب برای استفاده صِرف یا اساسی با بخش

 ، دیگر85-21 تا 85-12های سرفصل
 

 (1) اینچ( 3/1میلی متر ) 3نوارهای مغناطیسی، ببت نشده، با پهنای >= 852311 852311

852312 852312 
میلی متر  5/3اینچ( اما >= 3/1میلی متر) 3نوارهای مغناطیسی، ببت نشده، با پهنای <

 اینچ( 3/1)
(1) 

 (1) اینچ( 3/1میلی متر ) 5/3نوارهای مغناطیسی، ببت نشده، با پهنای < 852313 852313
 (1) های مغناطیسی، ببت نشدهدیسک 852320 852320

852320 852320 
های تهیه شده ببت نشده برای ضبط صدا یا ضبط موارد مشابه، به جز دیگر رسانه

 37محصوالت ذکر شده در فصل 
(1) 

852530 852530 
های ضبط ویدیویی، دوربین دوربینهای ویدیویی دارای تثبیت کننده تصویر و دیگر دوربین

 های دیجیتال
 

  توانند بدون یک منبع برق بیرونی کار کنندهای جیبی دارای رادیو که میضبط صوت 852712 852712

852713 852713 
 های دستگاهتوانند بدون یک منبع برق بیرونی کار کنند، و های پخش رادیویی، که میگیرنده

 گیرد در بر می ضبط و تکثیر صدا را نیز
 

852712 852712 
توانند بدون یک منبع برق بیرونی کار کنند، و های پخش رادیویی، که میدیگر گیرنده

 . گیرد میضبط و تکثیر صدا را نیز در بر ن های دستگاه
 

852721 852721 
که ضبط و تکثیر صدا، برای وسایل نقیله موتوری،  های دستگاههای پخش رادیویی با گیرنده

 به منبع برق بیرونی نیاز دارند. 
 

852722 852722 
مناسب ضبط و  های دستگاههای پخش رادیویی برای وسایل نقیله موتوری، که دیگر گیرنده

 گیرند.تکثیر را در بر نمی
 

852731 852731 
گیرنده همهنین تلفن رادیویی یا تلگراف  های دستگاههای پخش رادیویی، شامل دیگر گیرنده

 گیرد. ضبط و تکثیر صدا را در بر می های دستگاهدیویی، که را
 

 گیرنده همهنین تلفن رادیویی یا تلگراف  های دستگاههای پخش رادیویی، شامل دیگر گیرنده 852732 852732
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 گیرد اما دارای یک ساعت هستند. ضبط و تکثیر صدا را در بر نمی های دستگاهرادیویی، که 

852732 852732 
گیرنده همهنین تلفن رادیویی یا تلگراف  های دستگاههای پخش رادیویی، شامل ر گیرندهدیگ

 n.e.sرادیویی،
 

852812 852812 
های پخش رادیویی یا دریافت برای تلویزیون، بدون توجه به دربرگرفتن گیرنده های دستگاه
 ضبط و پخش ویدیو یا صدا، رنگی  های دستگاه

 

852813 852813 
های پخش رادیویی یا ریافت برای تلویزیون، بدون توجه به دربرگرفتن گیرندهدستگاه د
 ضبط و پخش ویدیو یا صدا، سیاه یا سفید یا تکفام دیگر  های دستگاه

 

  نمایشگرهای ویدیویی، رنگی 852821 852821
  نمایشگرهای ویدیویی، سیاه یا سفید یا تکفام دیگر 852822 852822
  ژکتورهای ویدیوییپرو 852830 852830

  اطالعات و ارتباطات فناوریدیگر  دمات   
  پردازواژه های دستگاه 833211 833211

837010 837010 
توانند دون یک منبع برق بیرونی کار کنند، و های الکترونیکی که میماشین حساب

 ها با کارکردهای محاسباتیجیبی ضبط، تکثیر و نمایش داده های دستگاه
 

  گیرندمحاسباتی الکترونیک که یک وسیله چاپ را در بر می های دستگاهدیگر  837021 837021
  محاسباتی الکترونیک  های دستگاهدیگر  837022 837022
  محاسباتی های دستگاه 837030 837030
  های حسابصندوق 837050 837050

837310 837310 
ذکر شده در  های دستگاهیا اساسی با ها و ملزومات مناسب برای استفاده صِرف بخش

  83-32های سرفصل
 

837321 837321 
های شماره محاسباتی الکترونیکی از زیرسرفصل های دستگاهها و ملزومات بخش

 8370.22یا  8370.21، 8370.10
 

837350 837350 
مورد از  های دو یا بیش از دوبرابر برای استفاده با ماشین طور بهها و ملزوماتی که بخش

 مناسب هستند 83.72تا  83.32های شماره سرفصل
 

  یابی رادیوییکمکی جهت های دستگاه 852321 852321
  رادیویی کنترل از راه دور های دستگاه 852322 852322

201031 201031 
دستگاه  -هادی حسا وسایل مربوط به پیش بینی یا ترسیم الگوهای مدار در اجسام نیمه

 مستقیمبرش نازک 
(1) 

201032 201032 
تراز   -هادی حسا وسایل مربوط به پیش بینی یا ترسیم الگوهای مدار در اجسام نیمه

 ای یا تکراریهای مرحلهکننده
(1) 

 (1) دیگر  -هادی حسا وسایل مربوط به پیش بینی یا ترسیم الگوهای مدار در اجسام نیمه 201032 201032
  ی جهت یابنماهاقطب 201310 201310
  یابی فضایی )به جز قطب نماها(ها و وسایل مربوط به هوانوردی یا جهتدستگاه 201320 201320
  جهت یاب های دستگاهدیگر وسایل و  201380 201380
  یابیجهت های دستگاهنماهای جهت یاب، دیگر وسایل و ها و ملزومات قطببخش 201320 201320
  های آماری مبتنی بر تصویر سنجیابزارهای طرح وسایل یا 201530 201530
  های آماریدیگر وسایل و ابزارهای طرح 201580 201580
 (1) هاالکتروکاردیوگراف 201811 201811
 (1) اسکن فراصوتی های دستگاه 201812 201812
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 (1) وسایل تصویرنگاری به روش تشدید مغناطیسی 201813 201813
 (1) ل ساینتوگرافیوسای 201813 201813

201812 201812 
دیگر وسایل الکترودیاگنوستیک )شامل وسایل بررسی اکتشافی عملی یا برای بررسی 

 پارامترهای فیزیولوژیکی(
(1) 

 (1) وسایل پرتونگاری محاسبه شده 202212 202212
 (1) ی دندانپزشکیهاهای ایک ، برای استفادهوسایل دیگر مبتنی بر استفاده از اشعه 202213 202213

202213 202213 
های پزشکی، جراحی یا های ایک ، برای استفادهوسایل دیگر مبتنی بر استفاده از اشعه

 دامپزشکی
(1) 

 (1) های دیگرهای ایک ، برای استفادهوسایل دیگر مبتنی بر استفاده از اشعه 202212 202212

202310 202310 
های پذیری، یا دیگر ویژگیپذیری، انعطافقدرت، تراکمها و وسایل آزمون سختی، دستگاه
 یکی اجسام، فلزاتمکان

 

202380 202380 
پذیری، یا دیگر پذیری، انعطافها و وسایل آزمون سختی، قدرت، تراکمدیگر دستگاه

 یکی اجساممکان های ویژگی
 

202320 202320 
پذیری، قدرت، تراکمها و وسایل آزمون سختی، ها و ملزومات برای دستگاهبخش

 یکی اجسام  مکانهای ، یا دیگر ویژگیپذیری انعطاف
 

202320 202320 
سنجش یا بررسی فشار مایعات یا گازها، به جز وسایل و  های دستگاهوسایل و 
 2032و  2028، 2015، 2013های شماره ذکر شده در سرفصل های دستگاه

 

  یزیکی یا شیمیایی، وسایل تحلیل گاز یا دودتحلیل ف های دستگاهوسایل و  202710 202710

202730 202730 
، UVکنند )ها، اسپكتروفتومترها و طیف نگارها که از تابش نوری استفاده می سنج فی ط

 (IRمرئی، 
 

  هاسنجش و بررسی میزان های گرما، صدا یا نور، نورسنج های دستگاهدیگر وسایل و  202730 202730
  (IR، مرئی، UVکنند )ی که از تابش نوری استفاده میهای دستگاهر وسایل و دیگ 202750 202750
  ها برای تحلیل فیزیکی و شیمیاییدیگر وسایل و دستگاه 202780 202780
  کنتورهای گاز 202810 202810
  کنتورهای مایعات 202820 202820
  کنتورهای برق 202830 202830
به کنتورهای تولید یا تأمین گاز، مایعات یا برق، شامل کنتورهای درجه های مربوط بخش 202820 202820

 بندی مربوط به آن 
 

مترها، کیلومترشمارها، حرکت نگارها و کنتورهای دَورانی، ترازوهای فروشگاهی، تاکسی 202210 202210
 موارد مشابه 

 

  نماحرکت های دستگاهها، نماگرهای سرعت و سرعت سنج 202220 202220

202220 202220 
مترها، ها و ملزومات کنتورهای دَورانی، ترازوهای فروشگاهی، تاکسیبخش

ها، به جز کیلومترشمارها، حرکت نگارها، و موارد مشابه  نماگرهای سرعت و سرعت سنج
 حرکت نما  های دستگاهاند، آمده 20.15یا  20.13یی که در سرفصل شماره ها آن

 

  سنجش یا تشخیص تشعشعات یونیزه شده های دستگاهو وسایل  203010 203010
  نوسان نماهای با اشعه کاتودی و نوسان نگارهای با اشعه کاتودی 203020 203020
  مولتی مترهای بدون یک وسیله ضبط 203031 203031
  ضبطسنجش و بررسی ولتاژ، جریان و غیره، بدون یک وسیله  های دستگاهدیگر وسایل و  203032 203032
 اند )برای خا  برای ارتباط از راه دور طراحی شده طور بهها، که دیگر وسایل و دستگاه 203030 203030
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گیری ضریب اعوجا ، ها، وسایل سنجش پیشرفت، وسایل اندازهسنج ییشنوامثال، هم
 ( ها آنگیری ولتاژ گیری صدا با اندازهروش های اندازه

  برای سنجش و بررسی ویفرها و وسایل نیمه رسانا دیگر ابزارها 203082 203082
  دیگر ابزارهای برای سنجش و بررسی ویفرها و وسایل نیمه رسانا با یک وسیله ضبط 203083 203083

203110 203110 
ایجاد توازن در بخش  های دستگاه، n.e.sها، وسایل و ابزارهای سنجش با بررسی دستگاه
 یکیمکانهای 

 

  ، میزهای کار برای آزمایشn.e.sها، وسایل و ابزارهای سنجش با بررسی دستگاه 203120 203120
  های نیم رخکننده، پیش بینیn.e.sها، وسایل و ابزارهای سنجش با بررسی دستگاه 203130 203130
ی بازرسی رسانا، یا برادیگر وسایل و ابزارهای نوری، برای بازرسی وسایل یا ویفرهای نیمه 203131 203131

-های دوربین که در تولید ابزارهای نیمه رسانا بهره رنگ یا عدسییا تیر شفاف و یصفحه غ

 رودکار می

 

  n.e.sها، وسایل و ابزارهای سنجش یا بررسی، دیگر دستگاه 203180 203180
  n.e.sها، وسایل و ابزارهای سنجش یا بررسی، ها و ملزومات دستگاهبخش 203120 203120
  هاترموستات 203210 203210
  هامانوستات 203220 203220
  n.e.sکننده، کننده یا کنترلدیگر ابزارها و وسایل خودکار تنظیم 203282 203282
  کننده کننده یا کنترلها و ملزومات ابزارها و وسایل خودکار تنظیمبخش 203220 203220

 2005همکاری اقتصادی و توسعه،  سازمانمنبع: 
 ها یادداشت

 اند.در جهت وضوح و فضا تغییر یافته ها آنمنطیق است. برخی از  2002عناوین با نظام هماهنگ 
( قرار 2002همکاری اقتصادی  و توسعه )  سازماناطالعات و ارتباطات  فناوریصنعت مادر که در بخش  (1)

 ندارد.
 ها آنمنطیق است برخی از  2002گ عناوین با نظام هماهنتفاوت دارند.  HS 2002و  HS 1223کدهای  (2)

 اند.  در جهت وضوح و فضا تغییر یافته
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 8وست یپ
 همکاری ا تصادی  و توسعه سازماناطالعات و ارتباطات  فناوریفهرست کاالهای 

 (2008همکاری اقتصادی  و توسعه   سازماناطالعات و ارتباطات ) فناوریاقتبا  شده از فهرست محصوالت 
 زیرطبقه

CPC  2جلد 
ناخه  ISICطبقه 

 4تجدیدنظر شده 
 (CPCشرح محصول )عنوان زیرطبقه 

 کامپیوترها و تجهیزات جانبی
 مشابه های دستگاهخودپرداز و  های دستگاههای اطالعات فروش، ترمینال 2320 35132

35221 2320 
تاپ، نوت مانند لپکیلوگرم،  10ها با وزن حداکثر خودکار قابل حمل پردازش داده های دستگاه
 بوک ها

 های مشابههرایانکمکی دیجیتال فردی و  های دستگاه 2320 35222

35230 2320 
خودکار پردازش اطالعات، در یک خانه شامل حداقل یک واحد مرکزی پردازش و یک  های دستگاه

 واحد ورودی و خروجی، بدون توجه به ترکیب شدن آن با وسایل دیگر
 اندها ارائه شدهخودکار پردازش اطالعات که در قالب سیستم های هدستگا 2320 35230

35250 2320 
خودکار پردازش اطالعات در یک منزل، بدون توجه به  دربرداشتن یک یا دو نوع  های دستگاهدیگر 

 از این واحدها: واحدهای ذخیره، واحدهای ورودی و واحدهای خروجی
 کلید، جوی استیک، مو  و غیره( وسایل جانبی ورودی )صفحه 2320 35231
 اسکنرها )به جر تلفیق پرینتر، اسکنر، دستگاه کپی یا فک ( 2320 35232
 شوندها استفاده میپردازش داده های دستگاهپرینترهای جوهرافشان که با  2320 35233
 شوندها استفاده میپردازش داده های دستگاهپرینترهای لیزری که با  2320 35233
 شوندها استفاده میپردازش داده های دستگاهدیگر انواع پرینتر که با  2320 35235
 دهند: پرینت، اسکن، کپی، فک واحدهایی که یک یا دو مورد از این کارکردها را انجام می 2320 35233
 دیگر وسایل جانبی ورودی یا خروجی 2320 35232
 ی بابتها آنواحدهای ذخیره رس 2320 35271
 ی قابل انتقالها آنواحدهای ذخیره رس 2320 35272
 هاخودکار پردازش داده های دستگاهدیگر واحدهای  2320 35282
 محاسبه های دستگاهها و ملزومات بخش 2320 35220
 شوندها استفاده میمانیتورها و پروژکتورها، که اساساً در یک سیستم خودکار پردازش داده 2320 37315
 وسایل ذخیره غیرفرار جامد 2320 37550

 تجهیزات ارتباطی
 دیگر های دستگاهآژیرهای سرقت یا آتش و  2330 33221
 انتقال با در بر گرفتن دستگاه دریافت های دستگاه 2330 37211
 انتقال بدون در بر گرفتن دستگاه دریافت های دستگاه 2330 37212
 های تلویزیونیدوربین 2330 37213
 سیمهای بیتلفن خطی و تلفن های دستگاه 2330 37221
 سیمهای بیا مربوط به دیگر شبکهیهای سلولی های مربوط به شبکهتلفن 2330 37222

37223 2330 
ها، شامل انتقال و دریافت صدا، تصویر یا دیگر داده های دستگاهتلفن و  های دستگاهدیگر 

 یم )از قبیل یک شبکه محلی یا پهن(سارتباطی در یک شبکه سیمی یا بی های دستگاه
 37223تا  37221های های مربوط به کاالهای مطرح شده در زیرطبقهبخش 2330 37301
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 الکترونیکی مصرف کننده های دستگاه
 های بازی ویدیوییکنسول 2330 38581
 دوربین ضبط ویدیویی 2330 37213
 های دیجیتالدوربین 2330 37215

37311 2330 
شود(، بدون های پخش رادیویی )به جز نوعی که در وسایل نقیله موتوری استفاده میفت کنندهدریا

در نظر گرفتن اینکه با یک دستگاه ضبط صدا یا یک دستگاه تکثیر یا یک ساعت ترکیب شده است 
 یا خیر

37312 2330 
هایی که ر کنند، مدلتوانند بدون یک منبع برق بیرونی کاهای پخش رادیویی که نمیدریافت کننده

 گیرددر وسایل نقلیه موتوری وجود دارد را نیز در بر می

37313 2330 
 های دستگاههای پخش رادیویی یا های تلویزیونی، بدون توجه به اینکه با دریافت کنندهدریافت کننده

 اند یا خیرضبط یا تکثیر صدا یا ویدیو ترکیب شده

37313 2330 
دریافت تلویزیونی که اساساً در یک سیستم  های دستگاهرها، بدون در بر گرفتن مانیتورها و پروژکتو
 ها استفاده نشده استخودکار پردازش داده

 ضبط یا تکثیر صدا های دستگاه 2330 37321
 ضبط یا تکثیرتصویر ) ویدیو( های دستگاه 2330 37323

37330 2330 
ترکیب شده با  های دستگاهها، و لندگوها، هدفون  بها آنمربوط به  های دستگاهها یا میکروفون

تقویت کننده الکتریکی  های دستگاههای الکتریکی اموا  صوتی  هدفون و اسپیکر  تقویت کننده
 صدا

 37330و  37323، 37321های های مربوط به وسایل مطرح شده در زیرطبقهبخش 2330 37302
 رتباطاتاطالعات و ا فناوریهای دیگر وسایل و مؤلفه

 هاخودکار پردازش داده های دستگاههای صدا، ویدیو، شبکه و موارد مشابه برای کارت 2310 35281
 مدارهای چاپ شده 2310 37130
 های اشعه کاتودی(کاتودی )شامل لوله-های تصویریها و دریههگرمایون، کاتود سرد یا لوله 2310 37130

37150 2310 
رسانای دارای حساسیت نسبت رسانا  وسایل نیمهو دیگر وسایل مشابه نیمهدیودها، ترانزیستورها، 

 های پیزوالکتریکبه نور  دیودهای ساطع کننده نور  کریستال
 مدارهای تلفیق شده الکترونیک 2310 37130
 37130تا  37130های های مربوط به وسایل مطرح شده در زیرطبقهبخش 2310 37173

37303 
2330 ،2330 ،
2351 

و  37315تا  37311، 37213تا  37211های های مربوط به وسایل مطرح شده در زیرطبقهبخش
38220 

 ها با یک نوار مغناطیسیهای مغناطیسی، ضبط نشده، به جز کارترسانه 2380 37530
 های نوری، ضبط نشدهرسانه 2380 37530
 هاو وسایل اصلی برای تولید دیسک هاهای ضبط کننده، شامل ماتری دیگر رسانه 3220 37520
 های همراه با یک نوار مغناطیسیکارت 2380 37210
 های "هوشمند"کارت 2310 37220

38315 2370 
نوری  های دستگاه، لیزرها، به جز دیودهای لیزری، دیگر وسایل و n.e.cوسایل کریستال مایع 

n.e.c 
 38215در زیر طبقه ها و ملزومات وسایل مطرح شده بخش 2370 38353
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 اطالعات و ارتباطات کشور استرالیا فناوری اار ا ماری  -3پیوست 
 فهرست مطالب

            پیشگفتار
            عالئم ا تصاری

             مقدمه
            تحلیل نتایج

            فهرست جداول
             جداول

 
 اطالعات بیشتر

         مفاهیمضمیمه یک: چارچور و 
         و  وزه ها هابندیطبقهضمیمه دو: 
   اطالعات و ارتباطات  فناوریاداره آمار استرالیا دربارۀ محصوالت  بندیطبقهضمیمه سه: 

          ضمیمه چهار: منابع اطالعات
         ضمیمه پنج: موضوعات روش شنا تی

         ضمیمه شش: کیفیت برآوردها
     ارتباط با دیگر سری های اطالعاتی اداره آمار استرالیا ضمیمه هفت:

             واژه نامه
 

 ها پرسش
ها، با خدمات ملی اطالعات و راهنمایی به  آن برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این آمارها و آمارهای مرتبط با

 ا  حاصل فرمایید. در کانبرا تم 0232525381یا پیتر کمیساری به شماره  1300135070شماره 
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 پیشگفتار
 اطالعات و ارتباطات  فناوری اار ا ماری 

اقتصادی ما دارند. توجه بسیاری به  هایفعالیتهای اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در شیوه زندگی و انجام  فناوری
 فناوریمثال نقش  اطالعات و ارتباطات به عنوان عامل محرک پیشرفت اقتصادی و اجتماعی )به عنوان فناورینقش 

اطالعات و ارتباطات در افزایش بهره وری مشاغل وشرکت ها( وجود دارد. آمارشناسان رسمی در سنجش و 
مهم مفهومی و سنجشی مواجه می باشند. بخشی از پاسی اداره آمار استرالیا به  هایچالشبا  فناوریاین  گیریاندازه

بوده است.  2002-3عات و ارتباطات استرالیا برای دوره زمانی اطال فناوریاین چالش ها، توسعه حساب اقماری 
منتشر  1228-22 هایسالاطالعات و ارتباطات برای  فناوریقبل از این امر، گزارش طرح آزمایشی حساب اقماری 

 شده بود. 
ه از آن درک و بیان گردیده است تا با استفاد 1223ی ملی هاحسابمفهوم حساب اقماری همانگونه که در نظام 

ی ملی گسترش پیدا نماید. هاحسابی ملی اصلی، در زمینه های منتخب دلخواه هاحسابمفاهیم و ساختارهای 
اطالعات و ارتباطات  فناوری هایفعالیتاطالعات و ارتباطات شامل شناسایی محصوالت و  فناوریحساب اقماری 

اقتصادی جامع و منسجم را در مورد  یهادادهاز  ای مجموعهدر چارچوب حسابداری ملی است، به گونه ای که بتوان 
 اطالعات و ارتباطات تولید کرد.  فناوریعرضه و تقاضای 

موارد مثال ها و موارد اندکی وجود دارد.  المللیبیناطالعات و ارتباطات در سطح  فناوریبرای حساب اقماری  
ی هاحسابموجود در زمینه  المللیبینسا  استانداردهای های مورد استفاده در این راهنما عموماً بر ا -مفاهیم و روش

 سازمانعلی الخصو   المللیبین. در تهیه این راهنما از پیشرفت های حاصله توسط چندین مجمع اندشدهملی تهیه 
درباره سنجش  OECDجامعه اطالعاتی و نیروی کار  هایشاخص(، کارگروه OECDهمکاری اقتصادی و توسعه )

 ی ملی نیز بهره گرفته شده است.هاحسابدر  افزارنرم
اطالعات و ارتباطات و نقش مستقیم آن در اقتصاد  فناوریاین راهنما اولین نشریه حساب اقماری رسمی در زمینه 

اطالعات و ارتباطات در متغیرهای عمده کالن اقتصادی همانند  فناوریاسترالیا است. در این راهنما در زمینه نقش 
، و صادرات و واردات، اطالعاتی ارائه گردیده است. از آنجا که در این گذاریسرمایه(، GDPص داخلی )تولید ناخال

اطالعات و ارتباطات در چارچوب نظام  فناوریحساب اقماری بخش مهمی از آمارهای محصوالت و خدمات 
ردیده است  لذا ابزاری مناسب گ اوریجمعنیز شناخته شده است،  المللیبینی ملی استرالیا، که در سطح هاحساب

 . گذاردمیبرای تحقیق و سیاستگذاری با کاربردهای وسیع و متنوع در اختیار 
این حساب اقماری نتیجه یک کار پژوهشی وتوسعه ای است که برای بعضی از بخش های آن، از فرضیه ها و برآوردها 

ن برآوردها را باید به عنوان یک امر تجربی در نظر ایلهمرحاستفاده شده است و در نتیجه باید اذعان داشت که در این 
 گرفت.

 . این نظرات باید به نشانی زیر ارسال شوند:کندمیاداره آمار استرالیا از نظرات استفاده کنندگان از این راهنما استقبال 
 پیتر کمیساری

 دستیار مدیرپژوهشهای حسابهای ملی
 اداره آمار استرالیا 
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 10الکد بگ 
 .2313اطالعات و ارتباطات  فناورین، بلکان

 پیتر هارپر 
 )قائم مقام رئی  اداره آمار استرالیا( قائم مقام آمار شنا  ارشد استرالیا

 عالئم ا تصاری
ABR     آمارهای ببتی کسب وکار استرالیا    
ABS     اداره آمار استرالیا 
ACS      خدمات گمرکی استرالیا اداره 

ANZSIC    استاندارد صنعتی استرالیا و نیوزیلند یبندطبقه 
ANZSPC    استاندارد محصوالت استرالیا و نیوزیلند بندیطبقه 

ASCO     استاندارد مشاغل استرالیا بندیطبقه 
ASNA      ی ملی استرالیاهاحسابنظام 

ATO     اداره مالیات استرالیا 
BOP     ها تراز پرداخت 
EAS      اقتصادی هایلیتفعاطرح آمارگیری از 
GDP     تولید ناخالص داخلی 

GFCE     هزینه مصرف نهایی دولت 
GST     مالیات کاال ها و خدمات 
HES      خانوار هایهزینهطرح آمارگیری 

HFCE     هزینه نهایی مصرف خانوار 
HUIT      های اطالعاتی فناوریاستفاده خانوارها از 

IAS      اینترنتی های فعالیتطرح آمارگیری از 
ICT     اطالعات و ارتباطات  فناوری 
ISP     تامین کننده خدمات اینترنتی 

LFS     طرح آمارگیری از نیروی کار 
OECD     همکاری اقتصادی و توسعه سازمان 

SMS     خدمات پیام کوتاه 
SNA93     1223ی ملی هاحسابنظام 
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 مقدمه

 ات و ارتباطات اطالع فناوری اار ا ماری  یهپیشین
 فنداوریاخیر در کشور استرالیا و دیگر کشورها محصوالت و خددماتی کده بدا عندوان محصدوالت و خددمات  هایسالدر 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریدر این متن، محصوالت  هاآن) و از این پ  به  شوندمیاطالعات و ارتباطات شناخته 
و همهندین  شدوندمیایدن محصدوالت وارد، تولیدد و یدا توزیدع  هداآنکده در ی هدایفعالیت( و همهنین رشته شودمیگفته 

اطالعدات و ارتباطدات بدا  فنداوریمورد توجه قرار گرفتده اندد. محصدوالت  کنندمیافرادی که از این محصوالت استفاده 
صدی سدازی تدامین پدیده هایی مانند اقتصاد نوین و دیگر رویدادهای مانند روندق دامنده هدا و مشداغل اینترنتدی و خصو

کنندگان خدمات ارتباطاتی که در خالل دو دهه گذشته در چنددین کشدور مشداهده شدده اسدت، ارتبداط تنگداتنگی دارندد. 
اطالعات و ارتباطدات بده سدبب عالقد   فناوریبیشتر درخواست ها برای دریافت اطالعات اقتصادی درباره محصوالت 

اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریو نقش احتمالی  فناوریبرای شناخت روزافزون اقتصاددانان و مشاورین سیاستگذاری 
 ایجاد گردیده است.  1220در گسترش و شکوفایی بهره وری در دهه 

ی ملی را در هاحسابگسترش  مکان( اSNA23) 1223ی ملی هاحسابحساب اقماری طبق مفاد ذکر شده در نظام 
. حساب اقماری کندمیی اصلی ملی فراهم هاحسابپایه و ساختار زمینه های منتخب، در عین حفظ ارتباط با مفاهیم 

اطالعات و ارتباطات که توسط اداره آمار استرالیا تهیه شده است  از سوی آن اداره برای ارائه مشخصات ارزش  فناوری
شده اسدت.  ی ملی استفادههاحساباطالعات و ارتباطات در اقتصاد استرالیا در چارچوب  فناوریمبادالت محصوالت 

در تحلیدل هدا  هدادادهی ملی موجب ارتقای سدودمندی هاحساباطالعات و  فناوریوجود ارتباط میان حساب اقماری 
با مفداهیم مهدم اقتصدادی همانندد تولیدد ناخدالص  هاآنمقایسه و یکپارچگی  مکانبه دلیل این که بدین ترتیب ا گرددمی

اطالعدات  فناوریتحلیلی درباره میزان نقش  تواندمیکه حساب اقماری نه . اما باید در نظر داشت شودمیداخلی فراهم 
 فناوریاز تمام اطالعات موجود در زمینه  ایمجموعهآنرا به مثابه  توانمیو ارتباطات در رشد بهره وری ارائه نماید و نه 

 ستیابی هستند. اطالعات و ارتباطات دانست که توسط اداره آمار استرالیا و یا از طرق دیگر قابل د
. این کندمیاطالعات و ارتباطات خود، اطالعات مختلفی را تولید  فناوریاداره آمار استرالیا از طریق طرح های آماری 

اطالعدات و  فناوریاطالعات و ارتباطات ) فناوری هایفعالیتطرح های آمارگیری عبارتند از طرح آمارگیری از رشته 
(، طدرح آمدارگیری اسدتفاده خانوارهدا از BUITاطالعدات ) فنداوریز کداربری تجداری (، طرح آمدارگیری اISارتباطات 
(. پیوسدت شدماره یدک چدارچوب مدورد اسدتفاده در GTSدولتدی ) فنداوری(، و طرح آماری HUITاطالعات ) فناوری

 اوریجمعاد اطالعات و ارتباطات را که در آن این اطالعات و سایر اطالعات مرتبط باکل اقتص فناوریحساب اقماری 
 .نمایدمی، توصیف شوندمی

جانبی، قطعدات و  هایدستگاهه و رایاناطالعات و ارتباطات در گستره ای وسیع شامل سخت افزار  فناوریمحصوالت 
، خددمات ارتباطداتی  و خدرده فروشدی و عمدده ایرایاندهارتباطاتی ، خددمات  هایداراییه، رایان افزارنرملوازم مصرفی، 

 فنداوری. محصدوالت و خددمات گیرنددمیاطالعدات و ارتباطدات قدرار  فنداورینتهدای فهرسدت محصدوالت فروشی در ا
در گدروه  شدوندمیاطالعات و ارتباطات که در طی فرآیند تولید دیگر محصوالت و خدمات دیگر در خانه تولید و مصرف 

اطالعات و ارتباطات با اشاره  فناوری . در عوا رشته فعالیتگیرندمیاطالعات و ارتباطات قرار ن فناوریمحصوالت 
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. پیوسدت شدماره دو دربداره گدرددمی، تعریدف باشددمیبه محصوالت ذکر شده که شامل عمده فروشی و خرده فروشی نیز 
مفصدل  طوربدهی مدورد اسدتفاده هابندیطبقهاطالعات و ارتباطات و  فناوریموضوعات مرتبط با حوزه حساب اقماری 

اداره آمدار اسدترالیا از  بندیطبقهاطالعات و ارتباطات در این نشریه مطابق با  فناوریمحصوالت . تعریف کندمیبحث 
 . شودمیاطالعات و ارتباطات است و در پیوست شماره سه ارائه  فناوریمحصوالت 

 ( در محاسدباتASNAی ملدی اسدترالیا )هاحسداباطالعات و ارتباطات در نظام  فناوریارزش اقتصادی محصوالت 
ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت، تشکیل سرمایه ناخالص بابدت  (GDP)مهم اقتصادی همانندتولید ناخالص داخلی

و منابع اطالعاتی مورد  هابندیطبقه( لحا  شده است. بهرحال، HFCE( و هزینه مصرف نهایی خانوار )گذاریسرمایه)
 فنداوریه اسدت کده بخدش مجزایدی را در آن بده محصدوالت کلی به گونه ای تهیه نشد طوربهی ملی هاحساباستفاده در 

اختصدا  داد. همهندین  کننددمیی که این محصدوالت را تولیدد و یدا توزیدع هایفعالیتاطالعات و ارتباطات و یا رشته 
اطالعات و ارتباطات توسط خانوارها، بخدش دولتدی و یدا  فناورینظام مند مصرف محصوالت  طوربهی ملی هاحساب

از  ایرایانده افزارهاینرمگذاری تجاری در بخش  اگرچه برخی از آمارهای مهم همانند سرمایه کنندمیمشخص ن تجاری را
 مجزا قابل دستیابی و تهیه بوده است. طوربهقبل 

ی ملدی هاحسداباطالعدات و ارتباطدات نظدام عرضده و تقاضدا  فنداوریحساب اقمداری  اوریجمعچارچوب اصلی در 
که این محصوالت را تولیدد  هایفعالیتاطالعات و ارتباطات و رشته  فناوریی تمرکز بر محصوالت است. این نظام برا

، تعدیل شده است. پایه ایدن سیسدتم متشدکل از جددول عرضده ) بدرای مشدخص نمدودن عرضده ایدن کنندمیو یا توزیع 
نشان دادن مصرف این محصوالت  محصوالت از طریق واردات و تولید کنندگان استرالیایی( و یک جدول تقاضا ) برای

( است. این جداول بایدد دارای پوشدش جدامعی هاآن، بخش های دولتی، خانوارها و یا صادرات هافعالیتتوسط رشته 
باشند. برای ورود اطالعات به این جداول از منابع مختلف اطالعداتی کده دارای کیفیدت هدای مختلفدی هسدتند اسدتفاده 

. شودمیار توضیحاتی درباره منابع اطالعاتی مختلف مورد استفاده اداره آمار استرالیا ارائه . در پیوست شماره چهشودمی
به منظور حصول اطمیندان از یکسدان بدودن عرضده و تقاضدای محصدوالت ، هرگونده اخدتالف و نقدص موجدود در مندابع 

ودن عمل مقایسه بین اطالعدات اطالعاتی شناسایی و برطرف گردیده است. یکی از مزایای مهم این چارچوب تسهیل نم
است و همهنین در صورت وجود خالء و نقصان در پوشش اطالعاتی ، پایه و مبنایی را برای بهبود کیفیدت بدرآورد کلدی 

 . کندمیفراهم 
اطالعدات و ارتباطدات  فناورییکی از نقش های حساب اقماری بازنگری و در صورت لزوم بهبود سری های اطالعاتی 

ی ملی در هاحساب« بازنگری تاریخی» ( است. این بهبودها در ASNAدر نظام حسابهای ملی استرالیا ) مورد استفاده
 منتشرشده است.  2005در ماه نوامبر  2003-2005 هایسالی ملی استرالیا در هاحسابنشریه نظام 

 المللدیبینقیقات و مباحثات ی توصیه شده و چارچوب های توسعه یافت  تحهابندیطبقهدر برخی از حساب اقماری از 
بودند، برای چندین سال استفاده می شدد. بده عندوان مثدال زمدانی کده اداره آمدار  هاآنمتولی  المللیبینهای  سازمانکه 

استرالیا حساب اقماری خود را برای بخش گردشگری و موسسات غیرانتفاعی توسعه می داد، برای بهبود فرآیندد کدار و 
 فنداوریوجود داشت اما در مورد حساب اقماری  المللیبینالزم در این زمینه ،چندین دستور العمل  ارائه راهنمایی های

گدر چده بدرای برخدی از بخدش هدای مهدم ایدن  اطالعات و ارتباطات مستنداتی از این قبیل برای راهنمایی وجود ندارد  ا
 موجود است.  المللیبینفعالیت، چندین دستور العمل 
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اطالعات و ارتباطات بدا در نظدر  فناوریو سنجش تعامالت در حوزه  گیریاندازهکی از این است که تجارب کشورها حا
اطالعدات  فناوریها، تمهیدات مربوط به مجوز و اجاره و همهنین مونتاژ محصوالت افزارنرمگرفتن ماهیت غیرملمو  
گسدتره ای از اطالعدات مهدم و سدایر موضدوعات پذیر نیست. بنابراین در تهیه این نشریه  مکانو ارتباطات، به سادگی ا

مرتبط، به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. در پیوست شماره پنج درباره روش های مورد بحث اطالعداتی ارائده شدده 
وجود نداشت ، برای ادغدام اطالعدات و مشدخص   هاآنبرای  المللیبیناست. برای موضوعاتی که هیچ گونه استاندارد 

هایی انجام شد. در نتیجه باید اذعان داشت که نتدایج ارائده شدده در  -گیریتصمیمدر قبال این موضوعات نمودن موضع 
و  کنددمیاین نشریه یک موضوع تجربی است. پیوست شماره شش اطالعاتی درباره کیفیت برآوردهای انجام شده ارائده 

اطالعدات و  فنداوریی اداره آمدار اسدترالیا دربداره در پیوست شماره هفت ارتباط بین این برآوردها و سری های اطالعات
 . شودمیارتباطات توضیح داده 

اطالعات و ارتباطات، در ایدن نشدریه بده تبیدین اقددام اداره  فناوریبا توجه به جنبه وسیع توسعه ای در حساب اقماری 
ی شده است. اداره ملی آمدار اسدترالیا پیش روی تولید جداول اطالعاتی آن توجه ویژه ا هایچالشآمار استرالیا در برابر 

امیدوار است که این نشریه مشوقی برای ارائه بازخوردهدای سدازنده نسدبت بده موضدوعات مطدرح شدده باشدد و باعدث 
 شود.  المللیبینگسترش عملکرد بهتر در زمینه سنجش آماری در سطح 

-1222 هایسدالاطالعات و ارتباطات برای  فناوریقبل از )انتشار(  این نشریه یک طرح آزمایشی حساب اقماری  
در مداه دسدامبر « اطالعات و ارتباطدات  فناوریحساب اقماری » انجام شد که نتایج آن در یک مقاله با عنوان  1228
( بده چداپ رسدید. اداره cat. no. 5203.0ی ملی استرالیا: درآمد ملی، هزینه و تولیدد )هاحسابدر نشریه  2002سال 

اطالعات بیشدتری از بخدش هدای  اوریجمعبر اسا  اطالعات به دست آمده از طریق این طرح، اقدام به  آمار استرالیا
 ی ارائه شده در این نشریه گردآوری شوند.هاحسابتجاری و دولتی نمود تا اطالعات الزم برای 
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 تحلیل نتایج
___________________________________________________________________________

_ 
 نتایج اصلی

اطالعات و ارتباطات قرار  فناوریدامنه این حساب اقماری با توجه به این موضوع که چه کاالها و خدماتی در حوزه 
مخابراتی،  هایداراییه، رایان افزارنرمه، رایان، تعیین شده است. این محصوالت در حقیقت شامل سخت افزار گیرندمی

ت ارتباطاتی  است. یک حساب اقماری در بردارنده جزئیاتی در موردعرضه و تقاضای این و خدما ایرایانهخدمات 
های افزوده های مستقیمی را که این محصوالت از طریق ارزش افزوده ناخالص  -محصوالت است و همهنین ارزش

افزایند مورد بررسی  اطالعات و ارتباطات به اقتصاد می فناوریاطالعات و ارتباطات و تولید ناخالص ملی  فناوری
 . دهدمیقرار 

اطالعات و ارتباطات در  فناوریاطالعات و ارتباطات ارائه دهنده ارزش نهایی محصوالت  فناوریتولید ناخالص ملی 
اطالعات و  فناوریست. سهم هاآناسترالیا به قیمت بازار بعد از کسر هزینه کاالها و خدمات مورد استفاده در تولید 

درصد از  3/3میلیارد دالر ) 2/33در حدود  2002-2003 هایسالتولید ناخالص داخلی استرالیا در ارتباطات در 
 تولید ناخالص داخلی این کشور ( بوده است. 

اطالعات و ارتباطات تحت تابیر تغییرات در مالیات و یارانه  فناوریارزش افزوده ناخالص رشته فعالیت محصوالت 
مختلف و در زمان های گوناگون متفاوت باشد،( نیست و در  هایفعالیتین رشته محصوالت )که ممکن است در ب
سهم صنعت در ارزش تولیدات است. ارزش افزوده  گیریاندازهی ملی برای هاحسابنتیجه این ارزش، روش ترجیحی 

رصد کل ارزش د 2/3میلیارد دالر ) 8/33در حدود  2002-2003 هایسالاطالعات و ارتباطات در  فناوریناخالص 
 افزوده ناخالص این کشور ( است.

اطالعات و ارتباطات در ارزش افزوده ناخالص از سهم آن در تولید ناخالص داخلی بیشتر است. از آنجا که  فناوریسهم 
تولید ناخالص داخلی معادل حاصل جمع ارزش افزوده ناخالص و مالیات منهای یارانه تولیدات است  این نتیجه 

 اطالعات و ارتباطات منهای یارانه محصوالت را نشان دهد.  فناوریه سادگی سهم نسبی مالیات ب تواندمی
 2112-2113اطالعات و ارتباطات در ا تصاد استرالیا، سال  فناوریسهم 

 

 
 تولید ناخالص داخلی
 ارزش افزوده ناخالص

 صادرات 
 گذاری سرمایه
 شاغلین

 رتباطات اطالعات و ا فناوریارزش افزوده نا الص 
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 فناوریرشته فعالیت » برای  بندیطبقه( هیچ گونه ANZSICاستاندارد صنایع استرالیا و نیوزیلند ) بندیطبقهدر 
اطالعات و ارتباطات در طبقات  فناوریوجود ندارد. در عوا تولید کنندگان محصوالت « اطالعات و ارتباطات 

درصدی ارزش  2/3اطالعات و ارتباطات در مجموع سهم  فناوریهم صنایع قرار گرفته اند. س بندیطبقهمختلفی از این 
اطالعات و  فناوریدرصد، عمده فروشی  3/1 ایرایانهدرصد، خدمات  2/2افزوده کل، سهم خدمات مخابراتی 

درصد  5/0مرتبط  هایفعالیتدرصد، و دیگر رشته  1/0اطالعات و ارتباطات  فناوریدرصد، ساخت  7/0ارتباطات 
 است. 

اطالعات و ارتباطات  فناوریا وجود دیدگاه های متفاوت، بخش هایی که بیشترین سهم را در ارزش افزوده ناخالص ب
اطالعات و  فناوریدرصد، و عمده فروشی  28 ایرایانهدرصد، خدمات  3/33دارند عبارتند از: خدمات مخابراتی 

 درصد.  8/13ارتباطات 
 2112-2113هایسالاطالعات و ارتباطات  فناوریلص سهم رشته فعالیت در ارزش افزوده نا ا

ارزش افزوده نا الص  
اطالعات و  فناوری

 ارتباطات )میلیون دالر(

سهم ارزش افزوده نا الص 
اطالعات و ارتباطات  فناوری
 )درصد(

اطالعات  فناوریساخت تخصصی 
 و ارتباطات 

702 2 

 8/13 5135 عمده فروشی
 3/33 15327 خدمات مخابراتی

 28 2730 ایرایانهخدمات 
تخصصی  هایفعالیتکل رشته 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری

31011 1/82 

 2/10 3781 هافعالیتدیگر رشته 
 111 34792 مجموع

 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریغیر از  هایفعالیتمقایاه با رشته 

درصد  از کل ارزش افزوده  2/3ات باسهم  اطالعاتی و مخابر فناوری، ANZSIC بخش صنعتی 17در مقایسه با 
اطالعات و ارتباطات از  فناوریجایگاه نهم را داراست. ارزش افزوده ناخالص  2002-2003 هایسالناخالص در 

درصد(، و  8/3درصد(، آموزش ) 3/3درصد(، اداره عمومی و دفاعی ) 3/3سهم کشاورزی، جنگلداری و شیالت )
 5، بخش های صنعت ) هافعالیتدرصد( بیشتر است. در میان دیگر رشته  2خدمات شخصی و دیگر خدمات )

درصد( دارای سهم بیشتری در ارزش افزوده ناخالص کل  3/7درصد( و بخش مالی و بیمه ) 3/3درصد( ، ساختمان )
 اطالعات و ارتباطات هستند.  فناورینسبت به 
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 رتباطات اطالعات و ا فناوریاجزای درآمد ارزش افزوده نا الص 
ارزش افزوده ناخالص عبارت است از درآمدها که شامل جبران خدمات کارکنان، مازاد عملیاتی ناخالص، درآمد مختلط 

اطالعات و ارتباطات ، جبران  فناوریتخصصی  هایفعالیتناخالص و دیگر مالیات های بخش تولید است. در رشته 
میلیارد دالر( در حدود  1/13لیاتی ناخالص و درآمد مختلط ناخالص )میلیارد دالر(، و مازاد عم 1/17خدمات کارکنان )

اطالعات و  فناوریتخصصی  هایفعالیت. در میان رشته دهندمیدرصد ارزش افزوده ناخالص را تشکیل  5/27
 داشتند و  ایرایانهسهم بیشتری در بخش جبران خدمات کارکنان و خدمات  ایرایانهارتباطات ، بخش های خدمات 

 دارای بیشترین مازاد عملیاتی ناخالص/درآمد مختلط ناخالص بودند.

 2112-2113 هایسال -اطالعات و ارتباطات  فناوریاجزای درآمد ارزش افزوده نا الص 
ارزش افزوده نا الص  

اطالعات و  فناوری
ارتباطات )میلیون 

 دالر(

سهم ارزش افزوده 
 فناورینا الص 

اطالعات و ارتباطات 
 )درصد(

یگر مالیات های د
 الص بر تولید )میلیون 

 دالر(

ارزش افزوده نا الص 
اطالعات و  فناوری

ارتباطات )میلیون 
 دالر(

 هایفعالیتساخت رشته 
اطالعات و  فناوریتخصصی 
 ارتباطات 

322 188 22 702 

 5135 171 1023 3270 عمده فروشی
 15327 233 10220 3213 خدمات مخابراتی

 2730 312 1388 7730 ایرایانهخدمات 
 هایفعالیتکل رشته 
اطالعات و  فناوریتخصصی 
 ارتباطات 

17115 13120 773 31011 

 3781 ناموجود ناموجود ناموجود هافعالیتدیگر رشته 
 34792 ناموجود ناموجود ناموجود مجموع

 اطالعات و ارتباطات در استرالیا فناوریتولید محصوالت 
میلیارد  1/35اطالعات و ارتباطات در استرالیا در حدود  فناوریارزش تولید محصوالت  2002-2003 هایسالدر 

اطالعات و ارتباطات ایجاد گردید.  فناوریتخصصی  هایفعالیتدرصد از این تولید در رشته  20دالر بود. بیش از 
یشترین سهم را در کل تولید میلیارد دالر ب 5/15با  ایرایانهمیلیارد دالر و خدمات  7/32خدمات مخابراتی با 

« دیگر  هایفعالیترشته » اطالعات و ارتباطات استرالیا داشتند. تجارت خرده فروشی در بخش  فناوریمحصوالت 
 میلیارد دالر دارا بود. 3/3بیشترین سهم را با 
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 اطالعات و ارتباطات بر  اب رشته فعالیت فناوریتولید 
 2113-2112 

اطالعات و  فناوریتخصصی  هایفعالیتساخت رشته 
 ارتباطات 

1813 

 8831 عمده فروشی
 32350 خدمات مخابراتی

 15528 ایرایانهخدمات 
 58852 اطالعات و ارتباطات  فناوریتخصصی  هایفعالیتکل رشته 
 3227 هافعالیتدیگر رشته 

 35072 مجموع
 
اطالعات و  فناوریارد دالر در محصوالت میلی 7/23دولت و بخش تجاری در حدود  2002-2003 هایسالدر 

درصد(  2/30میلیارد دالر ) 7/10در حدود  ایرایانهدر بخش سخت افزار  گذاریسرمایهکردند.  گذاریسرمایهارتباطات 
درصد( بود. رشته  8/30میلیارد دالر ) 2/8شده در حدود  بندیبستهشخصی سازی شده و  افزارهاینرمو در بخش 

درصد ( در  3/12صورت گرفته دارای بیشترین سهم ) گذاریسرمایهمیلیارد دالر  1/5ارتباطاتی  با فعالیت خدمات 
 فناوریصورت گرفته در  گذاریسرمایهبود. دیگر بخش های صنعتی که سهم عمده ای در  هافعالیتمیان دیگر رشته 

درصد(،  1/12درصد(، بیمه و مالی ) 1/13اطالعات و ارتباطات داشتند عبارت بودند از خدمات تجاری و دارایی )
 درصد(. 3/8درصد( و ساختمان ) 3/11امور دفاعی و عمومی )

 هایسالاطالعات و ارتباطات در  فناوریصورت گرفته در بخش  گذاریسرمایهدر  هافعالیتسهم رشته 
2113-2112 

ی و تجاری خصوصی در دولت هایشرکتصورت گرفته از سوی  گذاریسرمایهسهم  2002-2003 هایسالدر 
درصد( بود در حالی که این رقم  3/83میلیارد دالر ) 3/22اطالعات و ارتباطات توسط در حدود  فناوریمحصوالت 

 درصد( بود.  3/13میلیارد دالر ) 5/3برای دولت در حدود 
صورت گرفته در  ذاریگسرمایهدرصد از سهم دولت را در اختیار داشت. بیشترین  5/52دولت مشترک المنافع در حدود 

میلیارد دالر( و  2/2) افزارنرمبخش خصوصی در حوزه  گذاریسرمایهاطالعات و ارتباطات ،  فناوریبخش محصوالت 
میلیارد دالر در  1/2میلیارد دالر بوده است. دولت نیز در حدود  8/8با  ایرایانهدر حوزه سخت افزارهای  گذاریسرمایه
 گذاریسرمایهمیلیارد دالر در تجهیزات مخابراتی  3/0ه و رایاندالر در بخش سخت افزار  میلیارد 2، افزارنرمبخش 
 نمود.
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 2002-2003سال  اطالعات و ارتباطات بر  اب بخش ومحصول فناوریدر  گذاریسرمایه

 
 گذاریهسرمایدرصد از کل  8/13اطالعات و ارتباطات در حدود  فناوریدر  گذاریسرمایه 2002-2003در سال 

اطالعات و  فناوریبیشتری در بخش  گذاریسرمایهدارای  هایفعالیتصورت گرفته در استرالیا بود. برخی از رشته 
ارتباطات بودند که این موضوع از طریق تفاوت های مشخص یک رشته فعالیت به رشته فعالیت دیگر و سهم 

قابل مشاهده است. رشته فعالیت خدمات  گذارییهسرمااطالعات و ارتباطات نسبت به کل  فناوری گذاریسرمایه
اطالعات و ارتباطات نسبت به کل  فناوریبخش  گذاریسرمایهدرصد( را در  7/80ارتباطی بیشترین سهم )

درصد، مالی و  2/58های انجام شده دارا بود. سهم دیگر بخش ها عبارت است از امور عمومی و دفاعی  گذاریسرمایه
 درصد.  1/27درصد، و خدمات تجاری و دارایی  3/30جارت عمده فروشی درصد، ت 2/38بیمه 

منتخب در سال  هایفعالیتبر  اب رشته  گذاریسرمایهاطالعات و ارتباطات نابت به کل  فناوریدر  گذاریسرمایه
2113-2112 

اطالعات و ارتباطات به  فناوریدر  گذاریسرمایه 
 گذاریسرمایهعنوان بخشی از کل 

 3/30 عمده فروشی تجارت
 7/80 خدمات ارتباطاتی 

 2/38 مالی و بیمه
 1/27 خدمات تجاری و دارایی
 2/58 امور عمومی و دفاعی

 3/11 (1دیگر ) هایفعالیتتمامی رشته 
 8/13 کل

 جابجایی نیست. هایهزینهشامل مالکیت ساختمان و  (1)
 2003-2005و  1227-1228 هایساله طی رایانفزار و سخت ا افزارنرمدر بخش های  گذاریسرمایهرشد ساالنه  

 گذاریسرمایهدرصدی در  3/18مثبت بوده است. رشد  گذاریسرمایهدر نوسان بود، اما در این دوره زمانی میزان رشد 
)اختالل Y2Kنشانگر مخار  هزینه شده برای رفع اختالل 1222-2000و  1228-1222 هایسالطی  افزارنرم

 است. افزارنرممیالدی( در حوزه  2000در آغار سال  اهرایانهتاریی 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریدر  گذاریسرمایه
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 2114-2115و  1997-1998 هایساله، رشد ساالنه در رایاندر  گذاریسرمایه

 
نشان  تجاری را هایفعالیته و اینترنت در تجارت، و وجود صفحات وب در رایانجدول بعدی میزان استفاده از 

ها به خصو  استفاده از صفحات وب و اینترنت در  فناوریسال گذشته استفاده تجاری از  5. د طی دهدمی
 هایفعالیته در رایانمیزان استفاده از  2002-2003 هایسالتجاری افزایش چشمگیری یافته است. در  هایفعالیت

 درصد بوده است.  23ستفاده از صفحات وب حدود درصد و ا 71درصد، استفاده از اینترنت حدود  83تجاری حدود 
 های منتخب فناوریاستفاده تجاری از 

 1999-2111 )درصد( 1998-1997 
 )درصد(

2111-2111 
 )درصد(

2112-2111 
 )درصد(

2113-2112 
 )درصد(

 83 83 83 73 33 هرایاناستفاده تجاری از 
 71 72 32 53 22 استفاده تجاری از اینترنت

 23 23 22 13 3 ری از صفحات وراستفاده تجا

 (cat.no.8122.0) 2002-2003های اطالعات ،  فناوریماخذ: استفاده تجاری از 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریمصرف 
مصرف واسطه عبارت است از ارزش کاالهدا و خددمات مدورد اسدتفاده )داده( در فرآیندد تولیدد. در اصدطالحات تجداری 

 2002-2003 تجداری ) در مقایسده بدا مخدار  سدرمایه( اسدت. در سدال هایهزینده عبارت مصرف واسدطه معدادل بدا
میلیدارد دالر بدود. بزرگتدرین  5/33اطالعات و ارتباطدات دولتدی و تجداری در حددود  فناوریمصرف واسطه محصوالت 

ر و میلیددارد دال 2/18اطالعددات و ارتباطدات مربوطده بدده خددمات بدا ارزش  فنداوریبخدش مصدرف واسددطه محصدوالت 
 میلیارد دالر بود. 11با ارزش  ایرایانهخدمات 

اطالعات و ارتباطدات بدا  فناوریمصرفی خانوار برای محصوالت  هایهزینهی ملی تمام هاحساببه دنبال شکل گیری 
میلیددارد دالر بددرای  13در حدددود  2002-2003. خانوارهددا در سددال شددوندمیعنددوان مخددار  مصددرفی در نظددر گرفتدده 

مربوطه به خدمات گوشی تلفدن  هاهزینهاطالعات و ارتباطات مصرف نمودند. بزرگترین سهم در این  وریفنامحصوالت 
درصدد( بدرای سدخت  3/11میلیدارد دالر ) 8/1درصد( بوده اسدت. خانوارهدا همهندین  37میلیارد دالر ) 8/10با ارزش 
درصدد ( بدرای  8/3میلیدارد دالر ) 1/1راتی و درصدد( بدرای تجهیدزات مخداب 5/7میلیارد دالر ) 2/1، ایرایانهافزارهای 

 خدمات اینترنتی هزینه کردند.
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درصد از هزینه  5/3اطالعات و ارتباطات معادل  فناوریهزینه خانوارها برای محصوالت  2002-2003در سال  
و پوشاک و ( بود. این مقدار با میزان هزینه خانوارها درباره خدمات آموزشی، لبا  HFCEنهایی مصرفی خانوار )

 .کندمینوشیدنی های الکلی و دخانیات برابری 
 

 2112-3هزینه نابی به کل مصرف نهایی  انوار:  -هزینه مصرف نهایی  انوار، اجزای منتخب

 اطالعات و ارتباطات  فناوریدر  المللیبینتجارت 
اطالعات و ارتباطات تجربه کرد.  فناوریمیلیون دالر کسری تجاری را در محصوالت  7/2، 2002-3استرالیا در سال 

میلیارد دالر بیشتر از صادرات  7/2میلیارد دالر(،  0/13اطالعات و ارتباطات ) ریفناویعنی سطح واردات محصوالت 
 3/8اطالعات و ارتباطات  فناوریمیلیارد دالر( بوده است. واردات  2/3اطالعات و ارتباطات ) فناوریمحصوالت 

 مل درصد از کل صادرات را شا 8/2اطالعات و ارتباطات  فناوریدرصد از کل واردات و صادرات 
اطالعات و ارتباطات را تشکیل می  فناوریمیلیارد دالر از کل صادرات و واردات  2/1می شد. صادرات مجدد نیز 

. شوندمیداد. صادرات مجدد، وارداتی هستند با حفظ شرایط ، یا پ  از تغییراتی اندک و بدون تغییرات اساسی صادر 
. دهندمیاطالعات و ارتباطات را تشکیل  فناوریاز واردات درصد  5/73ه و تجهیرات مخابراتی، رایانسخت افزار 

ه و خدمات مخابراتی به ترتیب به رایاناطالعات و ارتباطات به ترتیب سخت افزار  فناوریبیشترین اقالم صادرات 

 

 اطالعات و ارتباطات  فناوری

 غذا

 نوشیدنی های الکلی و تنباکو

 لبا  و کفش

 اجاره

 ابابیه و لوازم منزل

 تسالمت وبهداش

 حمل و نقل

 خدمات آموزشی

 ها رستورانها و  ها، کافه هتل

 کل محصوالت دیگر
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ات اطالع فناوریدرصد از کل صادرات  2/55میلیارد دالر بوده است. این دو قلم به صورت ترکیبی  1/1و  3/1میزان 
 . دهندمیتشکیل  2002-3و ارتباطات را در سال 

 اطالعات و ارتباطات فناوریواردات و صادرات محصوالت 

 
 میلیون دالر، صادرات مجدد است. 213/1الف. از این میزان، 

 ماخذ: تراز پرداخت ها و تجارت بین الملل اداره آمار استرالیا.
 اطالعات و ارتباطات  فناوریاشتغال در 

که  شودمی ایرایانهرتباطات ، شامل متخصصان و تکنسین های اطالعات و ا فناوریبرای مقاصد تحلیلی، اشتغال در 
 فناوری. اشتغال در کنندمیاطالعات و ارتباطات فعالیت  فناوریمرتبط یا غیر مرتبط با  هایفعالیتدر رشته 

ایی اطالعات و ارتباطات ، در زمینه ه فناوریمرتبط با  هایفعالیتاطالعات و ارتباطات ، افرادی را که در رشته 
 . شودمیشامل ن کنندمی، مرکز تما  و امور اجرایی و مدیریت عمومی فعالیت هادادههمهون ورود 

را در بر  2002-3نفر( از کل افراد شاغل در سال  233700درصد )یا  5/2ه، رایانمتخصصان و تکنسین های 
نفر را شامل می شدند.  173800یا  درصد 73ه در این زمینه دارای بیشترین تعداد بوده رایان. متخصصان گیردمی

، و برنامه نویسان تحلیل افزارنرمه، مدیران، طراحان، برنامه نویسان و حسابرسان، طراحان رایانمنظور از متخصصان 
 کاربردی است. هایبرنامهگر و 
  جمع

  کل افراد شاغل

 03-2002  
 میلیون دالر

 )الف(3230 اطالعات و ارتباطات  فناوریصادرات محصوالت 
 13235 اطالعات و ارتباطات  فناوریواردات محصوالت 

 -2735 ات اطالعات و ارتباط فناوریتجارت خالص 
  صادرات کل

   

132321 

 137170 واردات کل
  

 03-2002  
 هزار نفر

 2/30 اطالعات فناوریمدیران 
 8/173 هرایانمتخصصان 

 7/22 هرایانپشتیبانی تکنسین امور خدمات 
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 2005ماخذ: طرح نیروی کار اداره آمار استرالیا، منتشر شده در نشریه آمار بازار نیروی کار استرالیا، ژانویه 
 هرایانافراد شاغل، متخصصان و تکناین های 

 2002-3ه را در سال رایاندرصد از متخصصان و تکنسین های  1/32رشته فعالیت خدمات دارایی و تجاری،  
ه را به کار گرفت، شامل امور عمومی و دفاعی رایاناستخدام کرد. دومین رشته فعالیتی که متخصصان و تکنسین های 

 نفر( بود.  12100درصد معادل  1/8نفر( و مالی و بیمه ) 21100)نه درصد معادل 
 2002-3ه بر حسب رشته فعالیت ، رایانافراد شاغل، متخصصان و تکنسین های 

 

 
 خدمات دارایی و تجاری
 امور عمومی و دفاعی

 مالی و بیمه
 خدمات مخابراتی

 صنعت
 آموزش

 تجارت عمده فروشی
 تجارت خرده فروشی

 دمات اجتماعی و سالمتخ
 حمل و نقل و انبارداری
 تأمین برق، گاز و آب

 معدن
 خدمات فرهنگی و تفریحی

 خدمات شخصی وغیره
 دیگر هایفعالیترشته 

 
 2005منبع: طرح نیروی کار اداره آمار استرالیا، منتشر شده در نشریه آمار بازار نیروی کار استرالیا، ژانویه 

 پولیمجموعه های 
 اطالعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی فناوریسهم  .1
 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب رشته فعالیت  فناوریستانده داخلی محصوالت  .2

  کل افراد شاغل
   

5/2377 

و متخصصان و تکنسین ها  کنندمیه کار رایاننسبت کل افراد شاغل که با 
 )درصد(

5/2 



319 

 

 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب رشته فعالیت تولید کننده فناوریستانده داخلی محصوالت  .3
منتخب تولیدکننده  هایفعالیتر حسب رشته اطالعات و ارتباطات ، ب فناوریستانده داخلی محصوالت  .3

 اطالعات و ارتباطات  فناوری
 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب رشته فعالیت  فناوریاجزای درآمدی ارزش افزوده ناخالص  .5
 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب نوع محصول فناوریواردات و صادرات محصوالت  .3
 اطات اطالعات و ارتب فناوریعرضه و مصرف محصوالت  .7
 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب بخش فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه .8
 اطالعات و ارتباطات ، بر حسب رشته فعالیت  فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه .2

 اطالعات و ارتباطات  فناوریهزینه مصرف نهایی خانوار در زمینه محصوالت  .10
 طات ، بر حسب رشته فعالیت اطالعات و ارتبا فناوریمصرف واسطه محصوالت منتخب  .11
 قیمت های کنونی -، بر حسب رشته فعالیت ایرایانهو سخت افزار  افزارنرمدر  گذاریسرمایه .12
 هرایانو سخت افزار  افزارنرمارزیابی های )مقیا  های( مرتبط با سرمایه،  .13

  اطالعات و ارتباطات  فناوریدیگر مجموعه های 
 خانگی هایرایانهتعداد  .13
 منتخب هایفعالیتهای اطالعات و ارتباطات ، بر حسب رشته  فناوریتجاری از استفاده  .15
 اطالعات و ارتباطات  فناوریتحقیق و توسعه، بر حسب زمینه تحقیقاتی  هایهزینه .13
 ه، بر حسب رشته فعالیترایانافراد شاغل، متخصصان و تکنسین های  .17

 2112-3ی )الف(، اطالعات و ارتباطات از تولید نا الص دا ل فناوریسهم -1
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 فناوریفعالیت مرتبا با 
 اطالعات و ارتباطات 

     

181/01/0 رشته فعالیت 
 تجارت عمده فروشی

 خدمات مخابراتی

 ایرایانهخدمات 

 هایفعالیتکل رشته 

2/33/3 کل

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف. 
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 اطالعات و ارتباطات )الف(، بر  اب رشته فعالیت فناوریستانده دا لی محصوالت -2

 )میلیون دالر( 3-2112  
اطالعات و  فناوریتخصصی  هایفعالیترشته 

 ارتباطات 


 صنعت

 تجارت عمده فروشی

 خدمات مخابراتی

 )ب( ایرایانهخدمات 

اطالعات و  فناوریتخصصی  هایفعالیتکل رشته 
 ارتباطات 



 دیگر هایفعالیترشته 

 کشاورزی، جنگلداری، و ماهیگیری

 معدن

 دیگر هایفعالیترشته 

 ب تأمین برق، گاز و آ

 ساختمان

 تجارت های عمده فروشی دیگر 

 تجارت خرده فروشی

 هارستوراناقامتگاه، کافه ها و 

 حمل و نقل و انبارداری

 مالی و بیمه

 دیگر خدمات دارایی و تجاری

 امور عمومی و دفاعی

 آموزش

 خدمات اجتماعی و سالمت 

 و تفریحیخدمات فرهنگی 

 خدمات شخصی وغیره

 دیگر هایفعالیتکل رشته 

 کل

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف( 
 ب( بخشی از رشته فعالیت خدمات دارایی و تجاری
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 2112-3تولید کننده،  اطالعات و ارتباطات )الف(، بر  اب رشته فعالیت فناوریستانده دا لی از محصوالت -3

 
صنعت )میلیون 

 دالر(
 تجارت عمده فروشی

 )میلیون دالر(

خدمات 
مخابراتی 

 )میلیون دالر(

 ایرایانهخدمات 
 )میلیون دالر(

 هایفعالیتکل رشته 
 دیگر )میلیون دالر(

)میلیون   کل
 دالر(

محصوال
ت 

 فناوری
اطالعات 

و 
 ارتباطات 

      

سخت 
افزار 
 هرایان

772 132 — 357 — 1238 

 هایدارایی
 مخابراتی

225 117 
3308 

— — 
3320 

 افزارنرم
 هرایان

 

 
 بندیبسته
 شده

--
- 71 

— — 
238 302 

 5352 — 5332 — — 20 سفارشی 
حساب  

 خود
13 130 135 337 2322 3070 

 2038 2330 3003 135 201 33 کل 
دیگر 

خدمات 
 ایرایانه

— 2538 125 8730 — 1130
3 

 خدمات
 حمل 

— 350 23523 27 — 27
133 

تهیه 
خدمات 
 اینترنتی

— — 2 183 — — 2 
18
3 

سود 
ناخالص 

عمده 
فروشی و 

خرده 
 فروشی

10 5313 273 328 3 527 2 
32
3 
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 35072 3227 528 15 32350 8831 1813 کل

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف( (صفر یا گرد شده به صفر  -

منتخب تولید  هایفعالیتاطالعات و ارتباطات )الف(، بر  اب رشته  فناورینده دا لی محصوالت ستا -3
 اطالعات و ارتباطات فناوریکننده 

 )میلیون دالر( 3-2002 
  ایرایانهرشته فعالیت  دمات  

 357 هرایانسخت افزار 
  هرایان افزارنرم
 332 5 سفارشی 
 337 حساب خود 
 003 3 هرایان هایافزارنرمکل  

 ایرایانهدیگر خدمات 
 733 1 افزارنرمخدمات نگهداری 

 523 3 هرایانمشاوره های دیگر در زمینه 
 121 1 هادادهخدمات پردازش 
 713 1 ایرایانهدیگر خدمات 

 121 ذخیره سازی و بازیابی اطالعات
 357 نصب، تعمیر و نگهداری سخت افزار

 8730 ایرایانهکل خدمات دیگر 

 حامل تلفنخدمات 
27 
27 

 328 سود ناخالص
 528 15 ایرایانهستانده کل  دمات 

 صنعت مخابرات
 308 3 مخابراتی هایدارایی
 135 حساب خود -هرایان افزارنرم

 125 ایرایانهدیگر خدمات 
 حامل تلفنخدمات 

 233 10 خدمات اصلی تلفن
 818 خدمات پیام کوتاه

 333 7 موبایل و پیج کردندیگر خدمات 
 355 2 و متنی ایدادهخدمات 
مبادله شده میان حامل های تلفن ،  هایهزینه

خطوط اجاره ای، و زیر ساختهای دیگر و فروش 
 هرفیت های موجود به دیگر اپراتورهای مخابرات

1828 

 327 خدمات ماهواره ای 
 313 2 دیگر خدمات مخابراتی
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 523 23 حامل تلفنکل خدمات 
 183 2 ارائه خدمات اینترنتی

 273 سود ناخالص
 32651 کل ستانده رشته فعالیت مخابرات

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف(  
 

-3اطالعات و ارتباطات )الف(، بر  اب رشته فعالیت ،  فناوریاجزای درآمدی ارزش افزوده نا الص  -5
2112 

 
 پاداش کارکنان

 میلیون دالر()

مازاد عملیاتی ناخالص/ 
 درآمد ترکیبی ناخالص

 )میلیون دالر(

دیگر مالیات های 
 خالص در زمینه تولید

 )میلیون دالر(

ارزش افزوده ناخالص 
اطالعات و  فناوری

 ارتباطات 
 )میلیون دالر(

تخصصی در زمینه  هایفعالیترشته 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری

 

 702 22 188 322 صنعت
 135 5 171 023 1 270 3 تجارت عمده فروشی
 327 15 233 220 10 213 3 خدمات مخابراتی

 730 2 312 388 1 730 7 ایرایانهخدمات 
تخصصی در زمینه  هایفعالیتکل رشته 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری

17 115 13 120 773 31 011 

 3781 موجود نیست. موجود نیست. موجود نیست. دیگر هایفعالیترشته 
 34792 موجود نیست. موجود نیست. موجود نیست. کل

 اطالعات موجود نیست. 
 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف( 
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 اطالعات و ارتباطات ، بر  اب نوع محصول فناوریواردات و صادرات محصوالت  -6
 3-2002 

  تباطات اطالعات و ار فناوریواردات محصوالت 
 710 3 ه )میلیون دالر(رایانسخت افزار 

 558 3 تجهیزات مخابراتی )میلیون دالر(
 331 1 ی )میلیون دالر(افزارنرمبسته های 

 373 سفارشی )میلیون دالر( افزارهاینرم
 253 )میلیون دالر( ایرایانهدیگر خدمات 

 307 1 خدمات مخابراتی )میلیون دالر(
 235 13 ر(جمع )میلیون دال

اطالعات و ارتباطات از کل واردات  فناوریسهم واردات 
 )درصد(

 

  اطالعات و ارتباطات  فناوریصادرات محصوالت 
 252 1 ه )میلیون دالر(رایانسخت افزار 

 352 تجهیزات مخابراتی )میلیون دالر(
 172 ی )میلیون دالر(افزارنرمبسته های 

 737 دالر(سفارشی )میلیون  افزارهاینرم
 323 )میلیون دالر(  ایرایانهدیگر خدمات 

 083 1 خدمات مخابراتی )میلیون دالر(
 230 3 جمع )میلیون دالر(

اطالعات و ارتباطات از کل صادرات  فناوریسهم صادرات 
 )درصد(

2.8 
 

اطالعات و ارتباطات )میلیون  فناوریمازاد/ کسری تجارت 
 دالر(

2735- 

  اطالعات و ارتباطات  فناوریوالت صادرات مجدد محص
 001 1 )میلیون دالر( ایرایانهسخت افزار 

 210 تجهیزات مخابراتی )میلیون دالر(
 5 ی )میلیون دالر(افزارنرمبسته های 

 213 1 جمع )میلیون دالر( 
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 2112-3 -اطالعات و ارتباطات )الف( فناوریعرضه و مصرف محصوالت -7
سخت  

افزار 
 هرایان

)میلیون  
 دالر(

 هایدارایی
 ارتباطی

)میلیون  
 دالر(

 افزارنرم
 هرایان

)میلیون  
 دالر(

دیگر 
خدمات 

 ایرایانه
)میلیون 

 دالر(

حامل خدمات 
)میلیون تلفن 
 دالر(

تهیه خدمات 
 اینترنت

)میلیون  
 دالر(

سود 
ناخالص 
)میلیون 

 دالر(

 جمع
 )میلیون دالر( 

  اطالعات و ارتباطات فناوریعرضه 
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 اطالعات و ارتباطات  فناوریمصرف 
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 فکل مصر

13
 2
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10
 0
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12
22

7
 11
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2 
35

3
 

. . 80
52 0 

این جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهاداده: موجود نیست.                                               الف(  . .
 .شوندمی
 صفر یا گرد شده به صفر -

 2112-3خش، اطالعات و ارتباطات ، بر  اب ب فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه -8
 دولت مرکزی

 
 هایشرکت

 خصوصی و دولتی
 کل ایالتی و محلی مشترک اامنافع

 گذاریسرمایهکل 
در محصوالت 

اطالعات  فناوری
 و ارتباطات 

 فناوریدر  گذاریسرمایه
 اطالعات و ارتباطات 

     

سخت افزار کامپیوتری 
 )میلیون دالر(

8 750 1 272 702 1 288 10 738 

مخابراتی )میلیون  هایدارایی
 دالر(

3 227 212 181 323 3 320 

      افزارنرم
شده یا سفارشی  بندیبسته

 )میلیون دالر(
موجود  .موجود نیست 032 7

  .نیست
1 128 8 237 

موجود   .موجود نیست 128 2 حساب خود )میلیون دالر( 
  .نیست

872 3 070 

 307 11 070 2 211 152 1 237 2 )میلیون دالر( افزارنرمکل 
      

 735 23 351 3 801 1 350 2 283 22 )میلیون دالر( کل 
      

در  گذاریسرمایهنسبت کل 
اطالعات و ارتباطات  فناوری
 )درصد(

     

 موجود نیست.  . .
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 2112-3اطالعات و ارتباطات )الف(، بر  اب رشته فعالیت ،  فناوریدر محصوالت  گذاریسرمایه -9

 
سخت 

فزار ا
 هرایان

 هایدارایی
 ارتباطی

 افزارنرم
کل 

 گذاریسرمایه
 فناوریدر 

اطالعات و 
 ارتباطات 

کل 
 گذاریسرمایه

سهم صنعت 
از کل 
 گذاریسرمایه

 فناوریدر 
اطالعات و 
 ارتباطات 

 گذاریسرمایه
 فناوریدر 

اطالعات و 
ارتباطات به 
عنوان سهمی 

از کل 
 گذاریسرمایه

بسته یا 
 سفارشی

ساب ح
 خود

کشاورزی، جنگلداری و 
 ماهیگیری

81 10 38 3 133 3 823 0 /3 2 /3 

 3/ 3 7/ 2 818 15 728 37 322 38 313 معدن
 2/ 13 3/ 8 305 13 303 2 273 382 58 223 1 صنعت

 1/ 10 1/ 3 217 8 830 52 303 31 323 تأمین برق، گاز و آب
 2/ 13 8/ 1 705 3 320 12 211 21 232 ساختمان

 3/ 30 3/ 3 073 3 235 1 150 338 33 301 تجارت عمده فروشی
 8/ 23 2/ 5 872 5 328 1 120 322 30 753 تجارت خرده فروشی
اقامتگاه، کافه ها و 

 هارستوران
21 15 33 3 158 3 130 0 /3 5 /0 

 2/ 7 2/ 3 522 15 118 1 32 338 35 553 حمل و نقل و انبارداری
 7/ 80 3/ 12 378 3 132 5 135 807 537 3 330 خدمات ارتباطی

 2/ 38 1/ 12 735 3 235 3 353 381 1 52 358 1 مالی و بیمه
 1/ 27 1/ 13 237 13 772 3 328 272 1 103 733 1 خدمات دارایی و تجاری
 2/ 58 3/ 11 228 5 030 3 330 233 212 238 1 امور عمومی و دفاعی

 7/ 22 3/ 3 211 5 185 1 237 221 105 522 آموزش
خدمات اجتماعی و 

 سالمت
358 27 225 77 757 3 725 2 /8 15 /8 

 3/ 20 5/ 2 235 3 373 32 128 203 230 خدمات فرهنگی و تفریحی
 7/ 20 0/ 2 320 2 380 35 131 53 201 خدمات شخصی وغیره
   125 52 .. .. .. .. .. مالکیت و سکونتگاه 

   003 13 .. .. .. .. .. انتقال مالکیت هایهزینه

 کل
10 
738 
 

3 320 
 

0 337 
 

3 070 
 

23 735 123 788  
13.8 
 

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهموجود نیست. الف(  . .
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 اطالعات و ارتباطات )الف( فناوریهزینه مصرف نهایی  انوار در ارتباط با محصوالت  -11

 3-2002 
  اطالعات و ارتباطات )میلیون دالر( یفناورمحصوالت 
 833 1 ه )میلیون دالر(رایانسخت افزار 

 125 1 تجهیزات مخابراتی )میلیون دالر(
 771 ه )میلیون دالر(رایان افزارنرم

 387 )میلیون دالر( ایرایانهدیگر خدمات 
 751 10 )میلیون دالر(حامل تلفن خدمات 

 025 1 الر(تهیه خدمات اینترنتی )میلیون د
 035 13 کل )میلیون دالر(

 025 332 کل هزینه مصرف نهایی  انوار
  

 025 332 اطالعات و ارتباطات از کل هزینه مصرف نهایی خانوار فناوریسهم 

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهالف( 

 2002-3)الف(، بر حسب رشته فعالیت ، اطالعات و ارتباطات  فناوریمصرف میانگین محصوالت منتخب  -11

 
بخشهای سخت 

 هرایانافزار 
 )میلیون دالر(  

تجهیزات مخابراتی 
 )میلیون دالر(

دیگر خدمات 
 ایرایانه

 )میلیون دالر( 

خدمات مخابراتی 
 )میلیون دالر(

 کل
 )میلیون دالر( 

سهم صنعت 
 )درصد(

کشاورزی، 
جنگلداری و 
 ماهیگیری

— 15 130 308 382 1 /3 

 معدن

— 8 23 132 271 0 /8 

 صنعت

125 82 203 1733 2835 8 /5 

تأمین برق، 
 گاز و آب

— 11 523 231 735 2 /3 

 ساختمان

— 33 217 725 273 2 /2 
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تجارت عمده 
 فروشی

— 33 327 233 1373 5 /0 

تجارت خرده 
 فروشی

— 31 521 830 1321 3 /2 

اقامتگاه، 
کافه ها و 
 هارستوران

— 11 133 223 322 1 /2 

حمل و نقل و 
 انبارداری

— 32 307 822 1532 3 /3 

خدمات 
 ارتباطی

— 2252 231 3713 10323 31 
/7 

 2/ 3 2320 221 1353 33 — مالی و بیمه
خدمات 
دارایی و 
 تجاری

— 111 2307 2332 3750 13/2 

امور عمومی 
 و دفاعی

— 33 273 202 1222 5 /7 

 0/ 3 1013 358 533 22 — آموزش
خدمات 

اجتماعی و 
 سالمت

— 25 338 527 220 3 /0 

خدمات 
فرهنگی و 

 تفریحی

— 25 253 528 803 2 /3 

خدمات 
شخصی 
 وغیره

— 20 273 323 717 2 /1 

 کل
125 3530 10 283 18 882 33 520 100 

/0 

 .شوندمیاین جدول تجربی )آزمایشی( محسوب  یهادادهصفر یا گرد شده به صفر الف(  -

 قیمت جاری –ه، بر حسب رشته فعالیت رایانو سخت افزار  افزارنرمدر زمینه  گذاریسرمایه-12
 27-

1223 
28-

1227 
22-

1228 
00-

1222 
1-

2000 
2-

2001 
3-2002 

)میلیون 
3-2003 

)میلیون 
5-

2003 
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)میلیون 
 دالر(

)میلیون 
 دالر(

)میلیون 
 دالر(

)میلیون 
 دالر(

)میلیون 
 دالر(

)میلیون 
 دالر(

)میلیون  دالر( دالر(
 دالر(

 هرایانسخت افزار 

کشاورزی، جنگلداری 
 88 81 27 78 23 87 88 35 و ماهیگیری

21 

13 73 معدن
5

 11
2

 11
3

 17
5

 23
3

 31
3

 33
7

 30
3

 

23 صنعت
7

 1 
32

5
 1 

23
3

 1 
25

0
 1 

18
3

 1 
23

2
 1 

22
3

 1 
23

3
 1 

20
2

 

35 تأمین برق، گاز و آب
2

 23
5

 38
8

 33
2

 30
8

 38
8

 32
3

 33
1

 33
7

 

23 تمانساخ
3

 27
8

 23
8

 23
3

 22
3

 25
7

 23
2

 22
2

 27
3

 

31 تجارت عمده فروشی
0

 33
7

 50
1

 37
0

 35
0

 32
3

 30
1

 32
2

 77
3

 

35 تجارت خرده فروشی
2

 33
8

 52
7

 52
3

 53
1

 53
3

 75
3

 72
8

 22
8

 

اقامتگاه، کافه ها و 
13 هارستوران

2
 13

7
 17

8
 13

3
 12

2
 10

7
 21 10

3
 

27 

حمل و نقل و 
33 انبارداری

8
 38

3
 35

8
 53

2
 53

7
 53

2
 55

3
 53

5
 38

3
 

25 خدمات ارتباطی
0

 33
7

 38
5

 33
2

 52
3

 53
1

 33
0

 32
0

 37
2

 

21 مالی و بیمه
2

 23
5

 1 
03

3
 1 

03
5

 1 
23

3
 1 

30
3

 1 
35

8
 1 

32
2

 1 
72

3
 



331 

 

خدمات دارایی و 
 1 تجاری

21
3

 1 
33

1
 1 

31
3

 1 
31

0
 1 

33
5

 1 
33

0
 1 

73
3

 1 
82

5
 2 

11
3

 

82 امور عمومی و دفاعی
0

 1 
00

3
 1 

03
2

 1 
20

7
 1 

08
8

 1 
13

8
 1 

23
8

 1 
23

3
 1 

03
8

 

32 آموزش
3

 30
2

 31
5

 35
7

 33
3

 32
7

 52
2

 30
3

 58
3

 

خدمات اجتماعی و 
22 سالمت

8
 22

3
 31

3
 31

3
 33

3
 33

2
 35

8
 37

8
 33

5
 

خدمات فرهنگی و 
15 تفریحی

8
 18

1
 12

7
 12

5
 22

1
 22

3
 23

0
 21

2
 20

8
 

خدمات شخصی 
13 22 وغیره

2
 17

1
 17

2
 13

1
 17

3
 20

1
 12

2
 20

2
 

 7 کل
01

7
 8 

32
1

 8 
23

1
 2 

38
5

 2 
32

2
 2 

87
1

 10
 7
38

 10
 7
83

 11
 3
13

 

رم
ن


زار

اف
 

یان
را

 ه

کشاورزی، جنگلداری 
11 87 25 83 و ماهیگیری

2
 10

3
 11

3
 72 73 

78 

13 87 32 معدن
2

 23
3
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 33
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 32
7

 30
3

 

72 صنعت
3

 72
5

 85
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 88
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0

 1 
03
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0
 22

2
 

27 تأمین برق، گاز و آب
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 21
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 35
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 31
2

 32
3

 33
5

 31
8

 33
5
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17 ساختمان
2

 21
7
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 22
3

 23
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 23
3

 23
0

 12
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 20
5

 

23 تجارت عمده فروشی
3

 22
5

 32
8

 38
2

 33
8
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7

 52
8

 32
3

 33
7

 

37 تجارت خرده فروشی
7

 32
2

 33
5

 38
2

 53
1

 55
3

 31
2

 32
5

 33
7

 

اقامتگاه، کافه ها و 
 53 52 32 38 31 35 31 28 هارستوران

53 

حمل و نقل و 
33 انبارداری

3
 33

5
 33

3
 52

2
 38

1
 50

2
 51

7
 53

1
 52

0
 

33 خدمات ارتباطی
1

 38
0

 52
3

 73
2

 23
3

 88
7

 27
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 83
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 73
2

 

87 مالی و بیمه
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 1 
07

8
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18
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33

0
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70
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72
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 1 

83
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خدمات دارایی و 
23 تجاری
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7
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13
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52

2
 1 

53
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73 امور عمومی و دفاعی
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 23
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31
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32
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 1 

57
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 1 
32

0
 1 

30
3

 

23 آموزش
3

 27
1

 31
0

 38
0
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3

 35
1

 38
8

 38
3

 35
5

 

خدمات اجتماعی و 
22 سالمت

1
 23

5
 27

7
 27

7
 33

7
 33

7
 30

2
 32

0
 35

8
 

خدمات فرهنگی و 
13 تفریحی

2
 12

0
 13

2
 15

3
 25

5
 23

2
 23

7
 21

2
 21

3
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خدمات شخصی 
10 وغیره

3
 13

7
 20

1
 12

3
 22

3
 22

1
 22

3
 21

2
 23

1
 

 3 کل
17

3
 3 

81
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 7 
53

1
 8 

21
1

 10
 3
10

 10
 5
35
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07
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22
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 5
38

 

 

 ایرایانه افزارنرمارزیابی های مبتنی بر سرمایه، سخت افزار و  -13
 27-

1223 
)میلیون 

 دالر(

28-
1227 

)میلیون 
 دالر(

22-
1228 

)میلیون 
 دالر(

00-
1222 

)میلیون 
 دالر(

1-
2000 

)میلیون 
 دالر(

2-
2001 

)میلیون 
 دالر(

3-2002 
)میلیون 

 دالر(

3-2003 
)میلیون 

 دالر(

5-
2003 

)میلیون 
 دالر(

  یمت جاری
          هرایانسخت افزار 

 7 گذاریسرمایه
01
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 8 

32
1

 8 
23

1
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38

5
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32
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87
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 10
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38

 10
 7
83

 11
 3
13

 

11 ذخیره سرمایه خالص
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 هرایان افزارنرم
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13 ذخیره سرمایه خالص
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 های  جم  زنجیره سنجه
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  هرایانافزار  سخت

ایه
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          هرایان افزارنرم
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 خانگی هایرایانهتعداد  -14

 تعداد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت ه خانگیرایانتعداد خانوارهای دارای دسترسی به  
 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

 )هزار( تعداد
  انوارها

فاقد بهه های 
 سال 15زیر 

2333 2832 3172 1233 2153 2537 

های  دارای بهه
 سال  15زیر 

1375 1713 1830 1178 1222 1502 

 ایالت
 1335 1123 1088 1353 1528 1335 ولز جنوبی جدید

 1012 852 780 1278 1133 1108 ویکتوریا
 757 302 533 257 822 773 کوئینزلند

 300 231 222 320 355 333 جنوب استرالیا
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 303 333 300 512 372 327 غرب استرالیا
 78 37 52 111 28 23 تاسمانی

 موجود نیست 23 21 موجود نیست 33 28 منطقه شمالی
 82 73 73 22 23 23 پایتخت استرالیا

 منطقه
 2737 2328 2203 3332 3021 2228 پایتخت

 1303 1037 208 1382 1335 1383 تراز ایالتی
 3032 3335 3113 5038 3553 3311 جمع

 رصد(نسبت)د
  انوارها

فاقد بهه های 
 سال 15زیر 

51 53 58 37 30 37 

دارای بهه های 
 سال  15زیر 

77 72 85 53 52 38 

 ایالت
 53 38 35 35 31 52 ولز جنوبی جدید

 53 33 33 38 32 31 ویکتوریا
 52 32 30 35 57 55 کوئینزلند

 38 33 37 32 58 53 جنوب استرالیا
 53 38 31 37 33 58 غرب استرالیا

 31 35 31 57 51 50 تاسمانی
 موجود نیست 38 38 موجود نیست 32 52 منطقه شمالی

 33 30 30 80 78 77 پایتخت استرالیا
 منطقه
 53 50 37 32 35 32 پایتخت

 37 32 33 31 53 52 تراز کشور
 53 33 32 33 31 58 جمع

 موجود نیست= اطالعات موجود نیست. 
 اطالعات"  فناوری( در زمینه "استفاده خانوار از ABSاره آمار استرالیا)ماخذ: طرح آماری اد

 

 منتخب هایفعالیتاطالعات و ارتباطات بر حسب رشته  فناوریهای منتخب  فناوریاستفاده کسب و کار از  -15
نسبت کسب و کار با وب گاه یا صفحه اصلی)صفحه  نسبت کسب و کار با دسترسی اینترنتی)درصد( 

 درصد(خانه()
 1228-1227  2000-1222 2003-2002 1228-1227 2000-1222 2003-2002 

 31 30 12 78 70 33 معدن
 22 23 8 73 30 31 صنعت

 35 53 منشر نشده 72 72 منشر نشده برق، گاز و آب
 11 3 3 31 33 17 ساختمان
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 33 22 10 32 32 38 عمده فروشی
 12 15 2 30 32 17 خرده فروشی

، کافه ها و اقامتگاه
 رستوران ها

13 30 58 5 12 22 

 20 13 5 37 33 20 حمل و نقل و انبار
 22 17 13 33 32 35 خدمات ارتباطی
 23 12 12 77 71 32 دارایی و بیمه

خدمات کسب و 
 کار و اموال

33 73 82 8 12 28 

خدمات اجتماعی و 
 سالمت

33 57 72 5 2 13 

خدمات فرهنگی و 
 تفریحی

33 33 81 13 23 37 

خدمات شخصی 
 وغیره

20 32 58 2 12 25 

 23 13 3 71 53 22 جمع 

 منشر نشده : آمار برای انتشار موجود نبوده ولی در جمع مقادیر بکار رفته است مگر اینکه عک  آن گفته شده باشد.
 ات" اطالع فناوریاز  ( در زمینه "استفاده کسب و کارABSماخذ: طرح آماری اداره آمار استرالیا)

 2002 - 2003اطالعات و ارتباطات برای سال  فناوریهزینه تحقیق و توسعه برحسب تحقیقات در زمینه  -16
غیر انتفاعی  دولت آموزش عالی کسب و کار 

 خصوصی 
 جمع

 اطالعات و ارتباطات  فناوریتحقیقات در زمینه 
ها و  فناوری
 اطالعاتی هایسیستم

711 23 37 3 877 

 25 ___ 1 2 22 هانرایسخت افزار 
 موجود نیست موجود نیست 78 25 720 هرایان افزارنرم

 موجود نیست موجود نیست 23 35 332 های ارتباطی فناوری
های  فناوریدیگر 

و  ایرایانهارتباطی و 
 اطالعاتی 

 موجود نیست موجود نیست 37 23 332

مجموع زمینه های 
اطالعات و  فناوری

 ارتباطات 

2257 181 203 5 2332 

 10123 355 2273 3232 3313 زمینه های دیگر
 12833 330 2382 3330 3571 جمع

سهم زمینه های  
اطالعات و  فناوری

 ارتباطات )درصد(

33/3 5/3 
 

8/3 1/3  20/3 
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 ___ : صفر یا گرد شده با عدد صفر
 موجود نیست. = اطالعات موجود نیست. 

. در صورت نیاز 2002 – 2003ه تحقیق و توسعه تجربی برای دوره زمانی در زمین ABSماخذ: طرح آماری گوناگون 
 موجود هستند.  هاداده
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 2002 – 2003ه، بر حسب رشته فعالیت برای سال رایانافراد شاغل :کارشناسان و تکنسین های  -17

محاسبه افراد حرفه ای و  
 تکنسین ها )درصد(

اطالعات  فناوریسهم اشتغال در   افراد شاغل)درصد(
و ارتباطات بعنوان نسبت کل 

 اشتغال)درصد(
کشاورزی، 

جنگلداری و 
 شیالت

0 /3 377 / 3 0 / 1 

 3 / 2 2 / 88 2/ 2 معدن
 3 / 1 1 / 113 1 7/ 15 صنعت

برق، گاز و ذخیره 
 آب

3 /3 72 / 5 3 / 7 

 1 / 0 2 / 718 1/ 1 ساختمان
 2 / 1 7 / 333 3/ 8 عمده فروشی
 5 / 0 2 / 332 1 2/ 3 خرده فروشی

ات اقامتی، مکانا
کافه ها و 
 رستوران ها

0 /3 352 / 2 0 / 1 

حمل و نقل و 
 انبار

3 /2 308 / 0 1 / 0 

 3 / 2 2 / 171 5/ 13 خدمات ارتباطی
 5 / 5 0 / 338 1/ 12 دارایی و بیمه

خدمات کسب و 
 کار و اموال

115 /2 1 085 / 5 10 / 3 

امور دفاعی و 
 لتاداره دو

21 /1 331 / 0 3 / 2 

 7 / 1 2 / 338 3/ 11 آموزش
خدمات اجتماعی 

 و سالمت
3 /3 238 / 2 0 / 5 

خدمات فرهنگی 
 و تفریحی

2 /1 230 / 3 0 / 2 

خدمات شخصی 
 وغیره

2 /1 380 / 7 0 / 3 

 5 / 2 5 / 377 2 7/ 233 جمع 

 2231اطالعات  فناوریمدیران  1223:دشومیزیر   ASCOه شامل کدهایرایانکارشناسان و تکنسین های 
  ایرایانههای پشتیبانی  تکنسین 3223ه و رایانکارشناسان 

 آمار بازار کار استرالیا. 2005منتشر شده در ژانویه  ABSماخذ: طرح آماری نیروی کار 
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 ضمیمه یک: چارچور و مفاهیم
 اطالعات و ارتباطات  فناوریچارچور برای  اابهای ا ماری 

را برای توسعه  هادادهی ملی ساالنه و فصلی هستند، چارچوب هاحسابعرضه و مصرف که هسته اصلی  جداول
اطالعات و ارتباطات مهیا می سازند. جدول عرضه، ببت کننده ی کل عرضه محصوالت در  فناوریحساب اقماری 

است. منظور از محصوالت  اقتصاد و جدول مصرف ببت کننده ی کل مصرف هر محصول در اقتصاد داخلی و صادرات
 اطالعات و ارتباطات است.  فناوریاطالعات و ارتباطات ، محصوالت  فناوریمرتبط در یک حساب اقماری 

 :شودمیعرضه هر محصول)به ارزش قیمت خریداران( موارد زیر را شامل 
 تولید داخلی توسط رشته فعالیت )به ارزش قیمت های اصلی( -
 واردات -
 ود ناخالص عمد ه فروشی و خرده فروشی حمل و نقل، س -
 مالیات منهای یارانه ی محصوالت -
 :شودمیمصرف هر محصول)به ارزش قیمت خریداران( موارد زیر را شامل  
به  هافعالیت)محصوالتی که در فرآیند تولید محصوالت دیگر از طریق رشته هافعالیتمصرف واسطه توسط رشته  - 

 مصرف می رسند(.
هایی بر حسب نوع هزینه. مصرف نهایی عبارت است از : مصرف خانوارها و دولت، محصوالتی که برای مصرف ن -

 . شوندمی. تغییر در موجودی انبار و کاال ها و خدماتی که صادر اندشده گذاریسرمایهتولید نهایی آینده 
اولیه برای تولید یعنی جبران  یهاداده :گیردمییک جدول مصرف کامل، برای هر رشته فعالیت موارد زیر را نیز در بر

 ( و دیگر مالیات منهای یارانه محصوالت.GMIخدمات شاغالن، مازاد عملیات ناخالص، درآمد مختلط نا خالص)
کلی، از دیدگاه اقتصادی جداول مصرف و عرضه، برآوردهای ساالنه رشد ناخالص داخلی و اجزای آن را فراهم  طوربه

 می سازند.
)متدولوژی( مصرف و عرضه، برمبنای هویت اصلی اقتصادی است که در آن عرضه برابر با تقاضا) روش شناسی

 مکانمصرف است(. یکی از مشخصه های نظام مصرف و عرضه اینست که عرضه و تقاضای هر محصول حتی اال
آیند رسمی و منظم مواجهه . به منظور از بین بردن تفاوت های بین عرضه و تقاضا، از فرشوندمیمستقل محاسبه  طوربه

. این امر، عموما" شامل انتخاب بر این مبناست که چه اجزایی مبتنی بر مناسب ترین و شودمیاستفاده  هاداده
 هستند.  هادادهمعتبرترین 

 فناوری. در یک  اار ا ماری دهندمیجداول زیر، سا تار اصلی جداول استفاده و تقاضا را نمایش 
اطالعات و ارتباطات هستندولی الزاماً  فناوریمشخص شده محصوالت ICTمحصوالت ت ،اطالعات و ارتباطا

 ICTتولید کننده این محصوالت در فرآیند تولید خود نیازمند محصوالت غیر هایفعالیتهمیشه چنین نیست. زیرا رشته 
اطالعات و ارتباطات به  فناوری( GDPنیز هستند. همین امر، عنصرالزمی برای بدست آوردن تولید ناخالص داخلی)

اطالعات و  فناوریتخصصی  هایفعالیتمشخص شده، رشته  هایفعالیتشمار می رود. به همین ترتیب رشته 
اطالعات و ارتباطات را هم  فناوری، عمال" برخی از محصوالت هایفعالیتارتباطات هستند اما همانطور که همه رشته 
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( نیز در آن گنجانده ANZSICصنعتی استاندارد نیوزیلند و استرالیا") بندیقهطبلذا فهرست کاملی از " کنندمیتولید 
 (.ANZSICدر سطحی کلی تر است)تقسیم بندی  بندیطبقهشده است اگرچه این 

 عرضه محصوالت
 در قیمت پایه هافعالیتستانده رشته  

(1) 
کل  ( 2واردات)

 عرضه
به  

قیمت 
 اصلی

1+2 =
(3) 
  

سود ناخالص 
و حمل و نقل 

 تجارت
(3 ) 

مالیات منهای  
یارانه 

 (5محصوالت)

کل عرضه 
به قیمت 
 خریدار
(3)= 

3+3+5 

رشته   
فعالیت 

A 

رشته  
فعالیت 

B 

  
 رشته فعالیت 

     

اطالعات و  فناوریمحصول 
  Aارتباطات 

        

اطالعات و  فناوریمحصول 
 Bارتباطات 

        

اطالعات و  فناوریمحصول 
 Cارتباطات 

        

اطالعات و  فناوریمحصول 
 …ارتباطات 

        

اطالعات و  فناوریمحصول 
 Sارتباطات 

        

         کل عرضه 
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 مصرف محصوالت
کل   هافعالیتمصرف واسطه توسط رشته  

مصرفواسطه 
 ای 

 
هزینه 

مصرف 
 نهایی 

تشکیل 
سرمایه 
 ناخالص 

  صادرات
کل مصرف 
به قیمت 
 خریدار

رشته   
 Aفعالیت 

رشته  
 Bفعالیت 

رشته  
 فعالیت ...

  

     

محصول 
 فناوری

اطالعات و 
 ارتباطات 

A  

        

محصول 
 فناوری

اطالعات و 
 Bارتباطات 

        

محصول 
 فناوری

اطالعات و 
 Cارتباطات 

        

محصول 
 فناوری

اطالعات و 
ارتباطات 

… 

        

محصول 
 فناوری

اطالعات و 
 Sارتباطات 

        

کل عرضه  
به قیمت 
 خریدار
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         جبران شاغالن
مازاد عملیات 
ناخالص/درآمد 

مختلط 
 (GMI)ناخالص

        

مالیات منهای 
 یارانه محصوالت

        
 

 
ستانده 
رشته 

فعالیت با 
قیمت های 

 اصلی

        

 
مورد نیاز و به منظور تهیه برآوردهای مجموعه های اقتصادی  یها دادهجداول مصرف و تقاضا برای یکپارچه سازی تمام 

اطالعات و ارتباطات و تولیدد ناخدالص  فناوریاطالعات و ارتباطات از جمله ارزش افزوده ناخالص  فناوریمربوط به 
 . گیرندمیاطالعات و ارتباطات مورد استفاده قرار  فناوریداخلی 

باید کلمدات بصدورت مخفدف بکدار روندد. سدتون " هزینده مصدرف نهدایی "  در جدول مصرف فوق بدلیل محدودیت جا
. ستون تشدکیل سدرمایه ناخدالص شودمینشان داده  GFCEو " هزینه مصرف نهایی دولت" بصورت  HFCEبصورت 

( و تغییر در فهرست موجودی انبار است. جدول مصرف، گذاریسرمایهنشاندهنده ترکیب تشکیل سرمایه بابت ناخالص)
. ایدن مدوارد در جدداول تکمیلدی کندمیه فعالیت یا جزئیات بخش مربوط به تشکیل سرمایه بابت ناخالص را ببت نرشت
 . شوندمیتهیه 

 شامل موارد زیر بود: 2002 – 2003اطالعات و ارتباطات  فناوریتولید حساب اقماری 
کده  کنددمی، محصدوالتی را شناسدایی بنددی طبقدهاطالعات و ارتباطات. این نوع  فناوریمحصوالت  بندیطبقهایجاد  -

 اطالعات و ارتباطات تعلق دارند فناوریذاتا" به 
اطالعات و ارتباطات که در طرح های آماری استرالیا بکار می روند در ضمیمه سده  فناوری)فهرست جاری اقالم کاالیی 

 در  شده است(.
ضه بدرای لحدا  کدردن جزئیدات بیشدتر بدرای رشدته در جداول اصلی مصرف و عر هافعالیتگسترش شماری از رشته  -

 اطالعات و ارتباطات  فناوریخا  از دیدگاه  هایفعالیت
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریتهیه جدول تشکیل سرمایه بابت ناخالص از طریق صنعت بدا اسدتفاده از محصدوالت  -

 بندی های صنعتی مانند جداول مصرف و عرضه. -یکسان و طبقه
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 اطالعات و ارتباطات فناوریر ا ماری مفاهیم  اا
 اطالعات و ارتباطات  فناوریستانده) روجی( 

 ایسرمایهتعریف ستانده از این قرار است: ارزش کل فروش یا استفاده های دیگر از خدمات و کاالها)از جمله فعالیت 
بعنوان ستانده. بنابراین، ارزش ستانده مستقل انجام شده( بعالوه ارزش تغییر در موجودی انبارهای تولید شده  طوربهکه 

اطالعات و  فناوریاطالعات و ارتباطات تولید شده در استرالیا. ستانده  فناورییعنی ارزش بازاری کاالها و خدمات 
 هایفعالیتارتباطات ممکن است در هر واحد صنعتی تولید شود اگرچه در عمل، بیشتر این ستانده توسط رشته 

 .شودمیانگشت شمار تولید 
، بر طبق ارزش تخمین زده بازار خود ارزش شوندمیمستقل و برای استفاده خود تولید  طوربهکه  ایسرمایهکاالهای 
غیرکار و مصرف  هایهزینهتولید یعنی ارزش کار و  هایهزینهیا اگر این امر مقدور نباشد بر مبنای  شوندمیگذاری 

مرتبط با  ایسرمایه. دو نوع اقالم کار شوندمیه بکار می روند ارزش گذاری سرمایه بابت که برای تولید کاالی سرمای
مستقل و  ایرایانه افزارنرم، وجود دارد که عبارتند از: شودمیمستقل تولید  طوربهاطالعات و ارتباطات که  فناوری

نندگان خدمات مخابراتی است و " مربوط به فراهم ککامالًتولید مستقل دارا یی های مخابراتی. این نوع دارایی ها 
شامل زیر ساختی فیزیکی مورد نیاز برای استقرار تجهیزات مخابراتی گوناگون است)مثال" ساخت بر  های مخابراتی(. 

 اند.  ایرایانه افزارنرم، دست اندر کار تولید مستقل هافعالیتهمه رشته 
 ت و ارتباطات اطالعا فناوریارزش افزوده نا الص و تولید نا الص دا لی 

از متغیر های مهم اقتصادی اند  اطالعات و ارتباطات فناوریافزوده ناخالص و تولید ناخالص داخلی  ارزشدو مورد 
 که از حساب اقماری بدست می آیند.

که یک تولید کننده به کاالها و خدمات خریداری شده در فرآیند تولید  دهدمیارزش افزوده ناخالص "ارزشی" را نشان 
اطالعات و ارتباطات به عنوان ارزش ستانده کاالها و خدمات  فناوریتانده خود می افزاید. ارزش افزوده ناخالص س

 ICTاطالعات و ارتباطات منهای ارزش مصرف واسطه نهاده ها ی استفاده شده در تولید این محصوالت  فناوری
تباطات با برآوردهای ارزش افزوده ناخالص رشته اطالعات و ار فناوری. ارزش افزوده ناخالص شودمی گیریاندازه

( ارائه شده ، قابل مقایسه ASNAمتعارفی مانند صنعت و معدن که در نظام حسابهای ملی استرالیا ) هایفعالیت
  گیریاندازهاست. ستانده و ارزش افزوده برحسب قیمت پایه 

 فناورییا اعمال هر گونه کسر یارانه بر محصوالت  ، یعنی قبل از اضافه کردن هر گونه مالیات محصوالت )وشوندمی
 .شودمی GSTاطالعات و ارتباطات تقریبا شامل  فناوریاطالعات و ارتباطات (. در عمل، مالیات محصوالت 

 SNA23  و بخش ها و کشورها بکار می رود  هافعالیتکه سنجه های قیمت برای مقایسه بین رشته  سازدمیمشخص
)و کشدورها(  هدافعالیتاز تدابیرات مالیدات و یارانده هدا بدر محصدوالت کده ممکدن اسدت بدین رشدته  زیرا این سنجه ها

متفاوت باشد برکنار هستند. جزء مالیات و یارانه قیمت فروش محصول بیانگر ارزش افزوده رشته فعالیت  تولید کنندده 
تباطدات ، ارزش افدزوده ناخدالص رشدته اطالعدات و ار فناوریاز سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی  آن محصول نیست.

و لدذا شدامل مالیدات هدا منهدای یارانده  کنددمی گیریانددازهاطالعات و ارتباطات بده قیمدت خریددار را  فناوریفعالیت 
. زیدرا ایدن مالیدات هدا برقیمدت هدایی کده خریددار پرداخدت شودمیاطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت مربوط به 

 فناوریاطالعات و ارتباطات در مقایسه با ارزش افزوده ناخالص  فناوری. تولید ناخالص داخلی شوندمیاعمال  کندمی
بدا شدناخته شدده  تواندمیاطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات و ارتباطات ارزش باالتری دارد. تولید ناخالص داخلی 
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الی که در این مقاله بهتر است که ارزش افزوده ترین متغیر حسابداری ملی یعنی تولید ناخالص داخلی مقایسه شود. در ح
و بدین کشدورها بکدار گرفتده شدود، هدیچ راه  هدافعالیتاطالعات و ارتباطات در مقایسه بدا دیگررشدته  فناوریناخالص 

وجدود نددارد و اساسدا" بدا توجده بده  هافعالیتبه رشته  GST" قابل قبولی برای اختصا  معافیت مالیاتی مانند کامالً
. همین امر، دلیل دیگدری بدرای آیدمینتخابی، نتایج متفاوتی برای تولید ناخالص داخلی در رشته فعالیت بدست روش ا

 در اولویت قرار دادن ارزش افزوده ناخالص برای مقایسات صنعتی به شمار می رود.
 

 اطالعات و ارتباطات  فناوری گذاریسرمایه
 تغییددرات در عددالوه بده ناخددالص سددرمایه بابدت ارت اسددت از تشدکیلاطالعدات و ارتباطددات عبد فندداوری گذاریسدرمایه

بدست آمدده از  ناخالص، ارزش تشکیل سرمایه بابت اطالعات و ارتباطات. فناوری محصوالت به مربوط موجودی انبار
تولیدد  ایفرآینده مشهود یا نامشهودی است که از هایداراییدارایی نیز ، شامل . موجود یا جدید است بابت هایدارایی
یدک سدال مدورد اسدتفاده  از بدیش وره هدای زمدانیو در د تولیدد فرآینددهای دیگدر اند و یا اینکده مکدررا" در آمده بوجود
 . گیرندمیقرار
  ICTدولتی برای  مصرف نهایی هزینه
می نظدم و امنیدت عمدو، دفداع مانندد جتمداعیا خددماتنهادهای دولتدی بدرای  یجار هزینهدولتی،  صرف نهاییم هزینه
مصدرف کنندده  دولدت، بعندوان، بندابر ایدن  کننددمیکمی را طلب  هایهزینه رایگان اند و یاخدمات یا  این. چون است

 . شودمیخود تلقی  ستانده)خروجی(
ی ملدی ارزش بده انددازه هاحسداباین ستانده)خروجی( دارای هیهگونه ارزش بازاری قابل مشاهده ای نیست و لدذا در 

، نهادهای دولتی در اسدترالیا هدیچ  محصدول بدازاری کده  2002-2003. در سال شودمیرزش گذاری تولید ا هایهزینه
مصدرف نهدایی  هایهزیندهاطالعات و ارتباطات تلقی شود، تولید نکردند و بده همدین دلیدل  فناوریبتواند واقعاً از نوع 

جاری خود را  هایهزینهدهای دولتی نها اطالعات و ارتباطات، صفر محاسبه شد. فناوریدولت در خصو  محصوالت 
 ، بعنوان مصرف واسطه تلقی کرده اند. ایرایانهبرای خدمات مخابراتی و خدمات 

 هاآنو محدوده  هابندیطبقهضمیمه دو: 
 مقدمه
ی هابنددیطبقه( بدا ASNAی مورد استفاده در جدداول عرضده و مصدرف نظدام حسدابهای ملدی اسدترالیا )هابندیطبقه

محصوالت  بندیطبقهو یا  هافعالیت( برای رشته ANZSIC)یعنی  ABSد مورد استفاده در سراسر انتشارات استاندار
" بدرای حسداب کدامالً هابنددیطبقه( بدرای محصدوالت سدازگاری دارندد.این ANZSPCاستاندارد استرالیا و نیوزیلندد )

)مورد استفاده در حسداب  ANZSIC 1223ل اطالعات و ارتباطات مناسب نیستند و بویژه نسخه سا فناوریاقماری 
"اقتصداد جدیدد" در مقایسده بدا امدروز  هدایفعالیتاقماری( در زمانی توسعه یافتده اسدت کده توجده و تمرکدز کمتدری بده 

اطالعات و ارتباطات وجود نددارد و در زمدان توسدعه  فناوری هایفعالیتی برای بندیگروهمعطوف بود. در نتیجه، هیچ 
جدیدی کده اخیراًپدیدد آمدده اندد، وجدود نداشدتند و یدا  هایفعالیت، برخی محصوالت و رشته  ANZSICاین نسخه از 

فوریده  28به تازگی بازنگری شده ویدک نسدخه بده روز رسدانی شدده از آن در تداریی  ANZSICنسبتا بی اهمیت بودند. 
 منتشر شده است. 2003
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ی هابنددیطبقهاطالعدات و ارتباطدات بودندد ،  فنداوریی که مربوط به آمدار هدا ABSبرای مجموعه های کسب و کار 
اطالعات و  فناوری هایفعالیتبا "دیدگاه رشته فعالیتی جایگزین" برای رشته  ANZSICمرتبط  با  هایفعالیترشته 

 .دهدمیارتباطات با هم ترکیب شدند. حساب اقماری این مفهوم، "دیدگاه رشته فعالیت جایگزین" را بسط 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریمحصوالت 

کداال و خددمات( کده مشخصدا" )طیدف وسدیعی از محصدوالت اطالعدات و ارتباطدات بدا فنداوری حساب اقماریگستره 
جامعده . کدارگروه تشدکیل شدده در زمینده" شداخص شدودمیتعریدف اطالعدات و ارتباطدات هسدتند  فنداوریمحصوالت 
اطالعدات و  فنداوریکاالهدای  بنددیطبقه" نوی پیش (OECDهمکاری اقتصادی وتوسعه) سازمان توسط اطالعات "
اطالعدات و  فنداوری خددمات بنددیطبقه" حدال حاضدر مشدغول فعالیدت بدر روی در تهیه کدرده اسدت و راارتباطات " 

در زمینده  ABS استفاده شدده توسدط بندیطبقهقابل توجهی داشت و این در این کار فعالیت  ABS. ارتباطات " است
ICTIS  بندیطبقهبا  شودمیکاالها مربوط به  آنجا کهتا OECD  بنددیطبقهیکسدان نیسدت. سازگار است ولدی بدا آن 
OECD  اسدترالیایی کاالهدای . تعریدف گیردمیرا در بر  کاالها از تریوسیعاسترالیا یی محدوده  بندیطبقهدر مقایسه با

ICT به هاآناجزای و یا آن کاالها  در صورتی که  فنداوریکاالهدای به عندوان  د شبکه یا سامانه ارتیاطی باشندایجا قادر 
بدر ، علمی و پزشکی تجهیزات طیف وسیعی ازتعریف،  این .کندمیاطالعات و ارتباطات تلقی  صوتی و تصدویری را در 

 ه ویدژهامدر بد و به روز ماندن آن اسدت. ایدن تداوم حفظ آماری بندیطبقههر  برانگیز چالش هایجنبهیکی از  .گیردمین
هدر  ABSبه سرعت ههور  می یابند مصداق دارد. کاالها و خدمات جدید  آن در اطالعات و ارتباطات که فناوری برای

انجدام بدرای بده روز مانددن  را اطالعدات و ارتباطدات خدود فنداوریتعریدف محصدوالت  از بررسی کداملیدو سال یکبار 
 المللدیبیناجمداع ( بدرای نیدل بده OECD طریدقاز ) المللدیبین معه آماریکاری با جاهم استرالیا همهنان به. دهدمی

حسداب  حدوزه در. محصدوالت دهددمیادامده اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریمحصدوالت  بنددیطبقهمسائل درخصو  
اطالعدات و ارتباطدات  فناوری محصوالت تعریف بابا برخی ازاستثنائات، است و  شده داده نشان 3 ضمیمه در اقماری

برخدی از باشدد، بندابراین  تدر جامعحساب اقماری این است که مطابقت دارد. هدف  ICTIS 2002 – 2003ه حوز در
مخدابراتی ات مکاندبه حساب خود، سداخت ا شده تولید ایرایانه افزارنرماز جمله اضافه شده  دیگر هم  به آن محصوالت

 (.اطالعات و ارتباطات  فناوریخرده فروشی کاالهای  و سود ناخالص مربوط به به حساب خود
،تجهیزات ارتبداطی ، و هارایانهکه لزوما"  اندشدهذکر  3اطالعات و ارتباطات در ضمیمه  فناوریفهرستی از محصوالت 

و دیگدر تجهیدزات کنتدرل فرآیندد  هارایانده.با این حال، شوندمیخدمات تسهیل کننده استفاده از این تجهیزات را شامل 
" برای کنترل یا عمدتاً هاآنزیرا حضور ریزپردازنده ها در  اندشدهیزات بهداشتی و علمی ار آن حذف مانند روباتها و تجه

رادیدویی نیدز در ایدن فهرسدت منظدور  هایگیرنددهمحاسدبه سداده همانندد تلویزیدون و  هایدسدتگاهتنظیم عملکردهاست. 
ائه دهندگان خدمات مخابراتی است. بخدش قابدل . یکی از موارد محتمل ، انجام فعالیت ساخت وساز توسط اراندشدهن

مخابراتی به کدار  هایشبکهتوجهی از تجهیزات مخابراتی خریداری شده در سازه های مخابراتی مانند بر  های انتقال و 
ازتجهیدزات مخدابراتی الزامدی  بدرداریبهرهساخت و ساز را که برای  هایفعالیتمی روند. حساب اقماری ، هزینه برای 

، ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ناخالص بابت به حساب می آورد. در عمل، ایدن ICTبه عنوان بخشی از ستانده  است
 :گیرندمیبدان معنی است که موارد زیر در ذیل آن قرار 

  ،زیرزمینددی، هددای و کابددل،خطددوط تلفددن رادار انتقددال بددر  هددای مددایکروویو و رادیددو، تلویزیددون،تلفددن همددراه 
 سیال )هم محور(کواک های کابل
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  عندوان بده خرید تجهیزاتدی کده جمله ازمخابراتی  هایشبکه طراحی و ساخت انجام شده بر روی کارارزش کل 
اطالعدات و  فنداوری تجهیدزاتیک راه جایگزین آن است کده فقدط  .شوندمیشبکه نصب  بخش جدایی ناپذیر

 فنداوری حدوزه در خدار  از ساختمانتولید  به عنوان ساز و ساخت هایفعالیتارتباطات لحا  شوند و انجام 
 این امر یعنی حفدظ. تشکیل سرمایه بابت ناخالص در نظر گرفته شوند ارزش افزوده واطالعات و ارتباطات ، 

دشدوار باشدد  تواندمیاطالعات و ارتباطات. مرزبندی در این خصو   فناوری محصوالت ترایج ماهی مفهوم
کده  کنددمیسداز، سداختاری را ایجداد  و سداخت هدایفعالیتاین اسدت کده عامل تعیین کننده و دراین حالت، 

، (ASNAدر نظدام حسدابهای ملدی اسدترالیا ).شدود اسدتفادهمخابراتی  اهداف برای تواندمی معمول تنهاطوربه
 محصدوالت تی ازدر حدالی کده فهرسد رشته فعالیت خدمات ارتباطی گنجانده شده اسدت.در  این فعالیتارزش 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوریدامنه حساب اقماری  نشان دهنده 3 ضمیمه العات و ارتباطات دراط فناوری
دسدته بنددی هدای کلدی،  طوربه نبوده است.ممکن  از جزئیات این سطح در ارائه اطالعاتیا  اوریجمع است،
 عبارتند از: در حساب اقماری ICT محصوالت اصلی

   هرایانسخت افزار 
 تیمخابرا هایدارایی 
 بندیبسته -ه رایان افزارنرم 
  سفارشی  –ه رایان افزارنرم 
 برای خود -هرایان افزارنرم 
   هرایانخدمات 
 خدمات مخابراتی 

 کاربرد سود ناخالص توزیع -ارزش گذاری محصوالت
اطالعات و ارتباطات ، تدابع عملکدرد خاصدی  فناوری( عمده فروشی و خرده فروشی محصوالت marginسود ناخالص)

 گیرنددمیمحصوالت خددماتی قدرار  بندیطبقهدر روش شناسی عرضه ومصرف است. در حالی که سود های ناخالص در 
. جدداول عرضدده و مصدرف بددین قیمدت پایدده و قیمددت دهندددمیایدن سددود هدا همهنددین بخشدی از ارزش کدداال را تشدکیل 

مربدوط اسدت و نشدان  ICTوارد کنندده کداالی  . قیمت پایه به تولید کننده و یاشوندمیخریداران محصوالت تمایز قائل 
ه اسدت. سدود ناخدالص رایاندمانندد  ICT( محصدوالت landed valueدهنده  ارزش در  در کارخانه و یا ارزش گمرکی )

( نیز باید اضافه شوند تا به ارزش پرداخت شده توسط خریددار GSTتجارت و حمل و نقل و مالیات محصوالت )مانند 
اطالعددات و  فندداوریاقمدداری مربددوط بدده تولیددد، ارزش افددزوده ناخددالص و واردات محصددوالت  جددداول حسدداب برسددند.

گانده در نظدر گرفتده  شوندمیارتباطات به قیمت های پایه)مبنا( بیان  و سدود ناخدالص توزیدع بده عندوان محصدوالتی جدا
العدات و ارتباطدات بده قیمدت اط فناوریو یا مصرف محصوالت  گذاریسرمایه. با این حال، جداول مربوط به شوندمی

 .)همراه با مالیات محصول(.شودمیبنابراین سود ناخالص توزیع در ارزش کلی محصول ادغام  شوندمیخریداربیان 
 اطالعات و ارتباطات  فناوری هایفعالیترشته 
تعریدف  قدبالًه اطالعات و ارتباطدات اسدت کد فناوری محصوالت از ایمجموعه به مربوط ICT هایفعالیترشته دامنه 
بدر  بنددیطبقه یدک ( اسدتASNAرشته فعالیت در نظام حسابهای ملدی اسدترالیا ) بندیطبقهکه  ANZSIC. اندشده

 یدک مقولده( بصدورت غیر انتفداعی نهادهایو )شامل ادارات دولتی  های  منفرد سازمان مبنای واحدهای آماری است.
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کسدب و کدار ارائده دهندده یدک  بده عندوان مثدال،. شدوندمییدین خدود تع غالدبفعالیت  بر اسا  مناسب رشته فعالیتی
ممکدن اسدت کسدب و کدار همهندین یدک  .شدودمی بنددیطبقه ارتبداطی رشدته فعالیدت خددماتخدمات ارتباطی برای 

 سدتانده رشدته فعالیدت خددمات تولیدد کندد کده ایدن خددمات در خددمات ارتبداطیبه غیر از دیگری را  بانویه محصوالت
در که  بانویه به عنوان فعالیتیرا  خدمات ارتباطی ممکن است کارها و کسب ازبرخی همهنین ،  .گیرندمی ارتباطی قرار

گدر چده اطالعدات بندی شدده اسدت.  -طبقه آن اولیه فعالیت تولید کنند که شودمیرشته فعالیت منعک  ستانده  رشدته ا
 دنیای واقعی اصلی آن نیز این است که بامزیت  دارای برخی معایب تحلیلی است واحد، یک رویکرد فعالیت بر اسا 

 آماری ارائه کنند مطابقت دارد. های سازمانبه  ندتوانمیاطالعاتی که  کسب و کار و
 ICTIS هایفعالیترشته 
2003-2002 ICTIS توزیدع در تولید و درگیر اصلی هایفعالیتورشته  است حساب اقماری برای هاداده منبع عمده 
، دیددگاهی واحدد محدور اسدت و هداداده. این منبدع دهدمیاطالعات و ارتباطات در استرالیا را پوشش  ریفناو کاالهای

اطالعدات و  فناوری بخش تعریفبا  اما است سازگار OECDهمکاری اقتصادی و توسعه  سازماندامنه آن با تعاریف 
اطالعدات و ارتباطدات ذکدر  فنداوری محصدوالت در بخش مربدوط بده که همانطور. یکسان نیست سازمانآن  ارتباطات

قدادر  هداآناجدزای و یا آن کاالها  اطالعات و ارتباطاتی است که فناوری محصوالت شامل تنها استرالیاییکردیم تعریف 
 در کننددمیصنعتی را تولیدد یدا توزیدع  های تجهیزات فرایند از قبیلمحصوالتی  واحدهایی کهمی باشند.  شبکه سازی به

شرایط استرالیا را مد  ABS بندیطبقه. شوندمیواقع ن ABS بندیطبقهولی در ذیل  گیرندمیقرار  OECD بندیطبقه
در طدرح هدای آمداری  بنددیطبقهاسدترالیا توافدق کدرده اندد کده از ایدن های صنعتی وسیاستگذار در  سازماننظر دارد و 
 .کنددمیتوصدیف را  ICTIS مجموعده دودهدر محد ANZSICی هابنددیطبقهفهرست زیدر  استفاده کنند. ICTمعمولی 

 اسدتفاده ICTIS که در -( ANZSIC کال توسط اطالعات و ارتباطات ) فناوری هایفعالیترشته  ABS بندیطبقه
 شودمی

 ماشین کسب و کار  تولید و هرایان 2831کال  
  تجهیزات دریافت و پخشتولید  مخابرات، 2832کال  

 رونیکیتجهیزات الکتساخت  2832 کال  
 برق کابلساخت سیم و  2852کال  
 هرایانعمده فروشی  3313کال  
 عمده فروشی ماشین های اداری 3313کال  
  برقی و الکترونیکی تجهیزات عمده فروشی 3315کال  
 خدمات مخابراتی  7120کال  
 هاداده خدمات پردازش 7831کال  
 بازیابی و خدمات اطالعات سازی ذخیره 7832کال  
 هرایانخدمات تعمیر و نگهداری  7833 کال 
 .ایرایانهخدمات مشاوره  7833کال  

 فنداوری هدایفعالیترشدته  بنددیطبقهاز  (ANZSIC 2330) شدده ضدبط یهارسدانه و انتشدار سداخترشته فعالیت 
تولیدد  مخدابراتی مسدیولپدردازی و انجدام وهدایف داده بده جدای اطالعات و ارتباطات کنار گذاشدته شدده اسدت ، زیدرا 
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ای اسدت و لدذا  بسدته افزارهاینرم تولیددر زمینه درآمد قابل توجهی این رشته فعالیت ، دارای  محتواست. با این حال،
 . شوندمیاطالعات و ارتباطات نشان داده  فناوری هایفعالیترشته  ازگردآوری و مجزا  ICTISش در قالب یهاداده
 

 و ارتباطات اطالعات  فناوریمتخصصان و غیرمتخصصان 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوری، کسب و کار به صورت متخصصدان یدا غیدر متخصصدان  ICTIS هایفعالیتدر رشته 

اطالعدات و ارتباطدات و  فنداوری، در سداخت هدافعالیت. این امر بر برخی از کسب و کدار در رشدته شودمی بندیطبقه
 هدافعالیت. )صاحبان( کسب و کار هایی در این رشته گذاردمی های رشته فعالیت تجارت عمده فروشی تابیر بندیگروه

از تولیددد  هدداآندرصددد از درآمددد  50کدده بددیش از  شددوندمیاطالعددات و ارتباطددات تعریددف  فندداوریبعنددوان متخصصددان 
صدرف  ANZSICی هابنددیطبقهاطالعات و ارتباطات بدست آمده باشد. کسب و کار ها در دیگر  فناوری هایستانده
 فنداوری. رشدته فعالیدت شدوندمیاطالعدات و ارتباطدات تعریدف  فنداوریاز منبع درآمد خود به عنوان متخصصدان  نظر

 اطالعات و ارتباطات فعالیتی به گستردگی اقتصاد
مشابه با همدیگر به عنوان یک رشته فعالیدت اسدت. بددون اینکده در  هایفعالیتتمام  بندیگروهیک دیدگاه جایگزین، 

کده منتسدب  شوندمیبه عنوان فعالیت اولیه کسب و کاری تولید  ICTدر نظر گرفته شود ، آیا محصوالت  دیبنگروهاین 
بانویده آن کسدب و کداری تولیدد  هدایفعالیتاطالعات و ارتباطات اسدت یدا اینکده بده عندوان  فناوریبه تولید کنندگان 

 فناوریت و ارتباطات تلقی شود. برای مثال، محصوالت اطالعا فناوریکه عموماًنباید به عنوان تولید کنندگان  شوندمی
های دولتدی( خدار  از  سازمانک شرکت )و یا یبانویهتولید شده به عنوان فعالیت  افزارنرماطالعات و ارتباطات مانند 

 اوریفند. به همدین ترتیدب، محصدوالت غیدر گیرندمیاطالعات و ارتباطات در این مقوله قرار  فناوری هایفعالیترشته 
. ایدن شدوندمیاطالعات و ارتباطات نیز کنار گذاشدته  فناوری هایفعالیتاطالعات و ارتباطات تولید شده توسط رشته 

آن اسدت این دیدگاه .نقطه ضعف شودمیاطالعات و ارتباطات منجر  فناوریاز رشته فعالیت  تریگستردهامر به تعریف 
عات و ارتباطات براین اسا ، نیازمند توسل به حدد  وفدرا اسدت اطال فناوریکه برآوردهای ارزش افزوده ناخالص 

اطالعدات و ارتباطدات یدا  فنداوریتولید محصوالت  هایهزینهتمام اطالعات مورد نیاز درخصو   اوریجمعاست زیرا 
 پذیر نیست. مکانارزش ستانده ا

رشته فعالیت مستلزم فروش محصدوالت اطالعات و ارتباطات در مواردی که این  فناوریدرعمل، مفهوم رشته فعالیت  
اطالعات و ارتباطات است واضح تر و شفاف تر است. تعریف مرزبندی در مدواقعی کده محصدوالت و خددمات  فناوری
. بده شدودمی، بسیار پیهیده تر شوندمیاطالعات و ارتباطات برای مصارف شخصی در خود شرکت)خانه( تولید  فناوری

شده در رشته فعالیت خدمات مالی( ممکدن اسدت از کارکندان خدود کمدک بگیدرد تدا  ندیبطبقهعنوان مثال،یک بانک )
، و غیره را فراهم کنندد افزارنرم، تعمیر و نگهداری سیستم و توسعه هادادهمواردی مانند خدمات میز راهنمایی، پردازش 

و  شدوندمیخددمات خریدداری  یا ممکن است این خدمات را از کسب و کارهای دیگر خریدداری کندد. از جدایی کده ایدن
 فنداوریصرفنظر از منبع خرید، این خدمات برای قدرار گدرفتن در حسداب اقمداری تبددیل بده بخشدی از رشدته فعالیدت 

ی ملی، کاالها و خدمات تولید شده برای استفاده شخصدی، هاحساب. در شوندمیاطالعات و ارتباطات اقتصاد گسترده 
به منزلده بخشدی از سدتانده بده شدمار  شوندمیایند تولید کاالها و خدمات دیگر مصرف در جایی که به عنوان بخشی از فر
دیگری از کسب و کار )در این مثال،خددمات مدالی( مدنعک  شدده  هایستاندهدر  هاآننمی آیند. در آن صورت، ارزش 

یل سدرمایه بابدت ناخدالص اطالعات و ارتباطات خانگی ماهیتاً تشک فناوریاست. با این حال، در جایی که محصوالت 
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در اصدل، دامنده حسداب  .شدوندمیی ملی به عنوان محصول لحدا  هاحساب(در افزارنرمهستند )برای مثال در توسعه 
اطالعدات و ارتباطدات  فنداوری هایفعالیتاینگونه تعریف شود که تمام  تواندمیاطالعات و ارتباطات  فناوریاقماری 
تدامین راهنمدایی را  هدایفعالیتیز در بر گیرد. با استفاده از مثال فدوق از یدک باندک، خانگی را ن هایفعالیتاز جمله 

گانه ارزش گذاری و به عندوان بخشدی از سدتانده  توانمی اطالعدات و ارتباطدات و ارزش افدزوده  فنداوریبه صورت جدا
باندک بدرای ورودی تولیدد تحت عنوان "فروختده شدده" و "خریدداری شدده" توسدط  توانمیلحا  نمود. این خدمات را 

. کسددب و کارهددا شددودمیخدددمات مددالی فددرا نمددود. بددا ایددن حددال، ایددن امددر بدده زودی تبدددیل بدده سدداختاری مصددنوعی 
: درباره اینکه چه عملکردهایی را برون سپاری کنیم واینکه چه شوندمیهای مختلفی را در موارد ذیل موجب  گیریتصمیم

دیگر از جمله حسابداری، حقوق و دستمزد، حمل و نقدل،  هایفعالیتوسیعی از  عملکردهایی را درخانه و در بین طیف
اطالعات مورد نیاز یا ارزش گذاری رضدایت بخدش  اوریجمعذخیره سازی، استخدام و امثال آن فراهم سازیم. در عمل، 

 پذیر نیست.مکانارائه شده در خانه ا هایفعالیتدر زمینه 
اطالعدات و  فنداوری. بدا ایدن حدال، محصدوالت شدودمیصاد در حساب اقماری اتخداذ رویکردی به گستردگی دامنه اقت 

 ایسرمایهارتباطات تولید شده در خانه برای مصرف شخصی)مصرف به حساب خود ( صرفنظر از تولید خانگی کاالهای 
اطالعدات و  فنداوریصوالت مخابراتی( از ستانده و استفاده از مح هایداراییو  افزارنرماطالعات و ارتباطات ) فناوری

 . نمای شماتیک این مطلب در زیر نشان داده شده است.شوندمیارتباطات کنار کذاشته 
 اطالعات و ارتباطات فناوریتولید کننده  هایفعالیتبرنامه رشته 

 اطالعات و ارتباطات ( فناوریاطالعات و ارتباطات گاترده ا تصادی) اار ا ماری  فناوریرشته فعالیت 
 اطالعات و ارتباطات است. فناوریمل همه اشخاص  قیقی و  قو ی دست اندرکار تولید شا

 گیرندمی رار  ICTIS ANZSICیی که در ذیل هاآننه فقا 
 

 ICTIS هایفعالیترشته 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریمتخصصان 
 
 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریغیرمتخصصان 
  

 اطالعات و ارتباطات فناوریولید کننده دیگر ت هایفعالیترشته 
 اطالعات و ارتباطات فناوری ایسرمایهتولید  انگی کاالهای 

 اطالعات و ارتباطات فناوریدیگر تولیدات ثانویه محصوالت  
 تعلق نداشته باشد ICTIS ANZSICبه  -

 

صرفنظر از  ANZSICبعضی از طبقه بندی های 

 آنها درآمد

درصد یا بیشتر از محصوالت فناوری اطالعات و  50درآمد 

 ANZSICارتباطات و تعلق به بعضی از طبقه بندی های 
 

کمتر از پنجاه درصد از درآمد از طریق محصوالت  کسب

 با تعلق به طبقه بندی هایارتباطات فناوری اطالعات و 

ANZSIC ICTIS 



351 

 

 ABSتباطات در زمینه طرح های آماری اطالعات و ار فناوریتولید کننده  هایفعالیتاین نمودار، سلسله مراتب رشته 
اطالعات و ارتباطات به گستره اقتصاد" بکار رفته در حساب  فناوری.و طبق دیدگاه " رشته فعالیت دهدمیرانشان 

. با این حال، تنها تولید محصوالت شودمیاطالعات و ارتباطات را شامل  فناوریاقماری، همه اشخا  درگیر در تولید 
اطالعات و  فناوریو تولید محصوالت غیر  گیردمیو ارتباطات در دامنه حساب اقماری قرار  اطالعات فناوری

 .شودمیارتباطات لحا  ن
 اشتغال

(. LFSو طرح آماری نیروی کار) ICTIS: دهدمیدو منبع مورد استفاده قرار  از اشتغال را یهادادهحساب اقماری 
اطالعات و ارتباطات  فناوریکه در مقاله ای تحت عنوان "اشتغال در  ی استیهادادهاین طرح آماری شامل  یهاداده

 یک طرح آماری خانوار محور LFSاسترالیا" بکار رفته اند.  بازار کار آمارنشریه "  2005" که در چاپ ژانویه سال 
برای خود  افزارمنر تولید برآورد برایمدل مورد استفاده اشتغال است  یهادادهمطلوب  منبع LFS که حالی در. است

. این نیاز است رفعبرای  هادادهبهترین منبع  ICTISسفارشی است و  افزارنرم در تولید کارگران دخیلبرآورد  نیازمند
 مربوط به ICTIS و LFS یهاداده کرده است. استفاده ICTIS و LFSاشتغال  یهادادهاقماری از  حساب در نتیجه،

خود اشتغال است که این مورد دوم شامل کارمندان و افراد  شامل شاغل اغل است. افرادبرابر با افراد شتعداد اشتغال 
بر  مشاغل بندیطبقهبرای  ABS. مجموعه های شودمیخانواده و کارگران کمک کننده به  مستقل کارگران، کارفرمایان

 . کنندمی( استفاده ASCO) استرالیا" مشاغل استاندارد بندیطبقهاز چاپ دوم " حسب سطح مهارت و تخصص ،
 عبارتند از : ICT اشتغال برای ASCO طبقات مربوط به LFS بر مبتنیشماره های 

 اطالعات فناوری مدیران 1223
 ه رایانحرفه ای متخصصان  2231
  هرایان پشتیبانی تکنسین های 3223
 یر است:( در بر گیرندۀ کارکنان زASCOاستاندارد مشاغل استرالیا ) بندیطبقه 2231طبق 

 مدیران سیستم
 طراحان سیستم

 افزارنرمطراحان 
 کاربردی و برنامه نویسان تحلیلگر هایبرنامه

 سیستم  برنامه نویسان
 ایرایانه هایسیستم حسابرسان

 ه، تحلیلگر پایگاه داده، کنترل کنندگان شبکه(رایانه )به عنوان مثال، تحلیلگر رایانکارشناسان حرفه ای 
، که شامل اقسام کارکنان ICTIS03 -2002شده در  اوریجمعاطالعات و ارتباطات '  فناوریال در اطالعات ' اشتغ

 : گیردمیو کارکنان مرکز تما  را در بر ن هادادهزیر بوده اما کارکنان ورود 
 اطالعات فناوریمدیران 

 مهندسان الکترونیک
 اداره کنندگان و مدیران سیستم
 برنامه نویسانتحلیلگران سیستم، طراحان و 
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 کاربردی و برنامه نویسان تحلیلگر هایبرنامهبرنامه نویسان 
 ه و ارتباطات رایانتکنسین های 

 کارکنان راهنمایی و امداد 
به  LFSو اطالعات طرح نیروی کار  ICTIS" در طرح ICTکلی، مفاهیم نسبتاً مشابهی با مفهوم "اشتغال در  طوربه

 کار رفته است.
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 ICTآمار استرالیا درمورد محصوالت یهی ادارهابندیطبقه 3 یهضمیم
 هرایانسخت افزار 

 و ایرایاندههدای  فایدلسرور  هارایانهو ابر کوچک  هایرایانهبزر  ،  هایرایانه :کاربره چند هایرایانه
ران دسدتیالپ تاپ هدا ، ندوت بدوک هدا ،  :شخصی هایرایانه کاربره ه چندرایانسخت افزار های  دیگر

قابدل  هایرایاندهو دیگر (دسدتی هایرایاندهشخصی دیجیتال و دفترچه یادداشت وسررسید الکترونیکدی 
 ولدوازم جدانبی  شخصدی هایرایاندهسدایر  مشدابه رومیزی هایرایانه و شخصی هایرایانه مشابه( حمل

از ) دیگدرنبی ترسدیم لدوازم جدا / چداپ و دیگدر ابزارهدایلیزری  چاپ هایسیستم :ه رایان مواد مصرفی
سدایر و جوی اسدتیک() ، موشواره)ماو (، دست  بازیمانیتور(، صفحه کلید )کیبورد( جمله نمایشگر )

 میکروفن، بلندگو و دوربین های شبکه ) وب(،  هاآنبارکد خو)اسکنر(،  ابزار های اشاره گر ، پویشگر
از نوری مواد و ابزارهای مصدرفی ، ابزارهای نگارش )رایت ( لوح های ها( درایوه ،دیسکها) رایان های
 ه و لوازم جانبیرایان قطعاتدیگر ی قابل جابجایی برای ذخیره اطالعات هارسانه جمله
 تجهیزات مخابراتی

تجهیزات تلفن و تلگراف ) از جمله خط الکتریکی، تابلوها وصفحه کلیدهای الکترونیکی ، سرور های ارتباطی ، 
 چاپ از راه دور و دستگاهای تلفن و نمابر ( :تجهیزات مودم ، تلفن ، چاپگرهای 

 تلفن حامل و تجهیزات تلگراف
 تجهیزات اصلی سوئیهینگ

 تابلوها وصفحه کلیدهای الکترونیکی:
 پردازنده یا ریز پردازنده

 شده بندیطبقهدیگر تابلوها وصفحه کلیدهای الکترونیکی 
 ها و تجهیزات مودم / ابزارها و مدارات تسهیم کننده هاداده

همراه، تلفن همراه ماهواره ای و  هایتلفنتلفن، نمابر، صدای الکترونیکی ) به استثنای تجهیزات تلفنی رادیویی مانند 
 تلفن خودرو (

 تلفن همراه و ماشین
 تلفن و نمابر  هایدستگاهچاپگر های چاپ از راه دور و  

 تلفن و تجهیزات تلگراف ) به جز قطعات (
CB ادیویی همراه جهت دریافت و انتقال اموا  و سایر تجهیزات ر 

 های بابت تجهیزات  مکاندستگاه دریافت اموا  رادیویی و دیگر تجهیزات رادیویی دریافت و انتقال اموا  در 
 تقویت )رله ( و مجموعه های تقویت کننده برای تجهیزات رادیو ، تلفن و تلگراف  

 تجهیزات ماهواره ای
 قطعات سایر تجهیزات ارتباطات و

 کابل و سیم ارتباطی
 / و مقاصد ارتباطی : هارایانهسیم ، کابل و فیبر نوری عایق برای 

 کابل هم محور)کواکسیال(
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 کابل زو  تاب خورده 
 کابل فیبر نوری

 سایر اقسام سیم / کابل 
 های ضبا شده رسانه

 لوح های فشرده )نوری(
 ایرایانهسایر اقسام نوار یا لوح های ضبط شده  
  ایرایانهو سایر  دمات  ایرایانه افزاررمن
  افزارهاینرمبسته های  

 ی سفارشی افزارنرمخدمات و راه حل های 
 طراحی وب گاه

 کاربردی اینترنتی هایبرنامهسایر 
 سفارشی افزارنرمسایر خدمات 

 افزارنرمخدمات تعمیر و نگهداری 
 ایرایانهسایر خدمات مشاوره 
 ندازی ، تعمیر و نگهداری سخت افزارخدمات نصب و راه ا

 هادادهخدمات پردازش 
 ذخیره سازی اطالعات و خدمات بازیابی

 هایرایانهسایر خدمات 
 اطالعات و ارتباطات ) مجموعه خدمات همراه ( فناوریکل عملکرد های کسب و کار  

  دمات مخابراتی
 خدمات تلفنی پایه 

 پیجینگ( خدمات تلفن همراه و فراخوان )پی جو یا 
 (SMSخدمات پیام کوتاه )

 دیگر خدمات تلفن همراه و فراخوان )پی جو یا پیجینگ(  
 و خدمات متنی هاداده

 سایر خدمات ارتباط از راه دور
 بین شرکتهای مخابراتی)اپراتورها( هایهزینه

 خدمات ماهواره ای
 خدمات دیگر 

 ارائه دهنده  دمات اینترنتی
 خدمات اینترنتی

 ترنتی پهن باند خدمات این
 سایر خدمات اینترنتی
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  اطالعات و ارتباطات فناوریاطالعات و ارتباطات در  وزه  اار ا ماری  فناوریسایر محصوالت 
 اطالعات و ارتباطات  فناوریسودهای ناخالص مربوط به عمده فروشی و خرده فروشی کاالهای  

 ، قطعات ، اجزا و مواد مصرفی هایرایانهسخت افزار 
 ت افزار ارتباطی ، قطعات ، اجزا و مواد مصرفی سخ

 بندیبسته افزارهاینرمفروش و صدور مجوز استفاده از 
 به حساب خود ایرایانه افزارنرم
 .شودمیی که به حساب خود و برای استفاده خود تولید  افزارنرم

 های مخابراتی دارایی
بیل بر  ها و سازه های دیگر پشتیبان تلفن همراه و سایر سازه های ضروری برای عملکرد تجهیزات مخابراتی از ق

 ارتباطات مخابراتی.
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 ایدادهضمیمه چهار منابع 
 مقدمه

 فنداوریاداره آمار استرالیا منابع قابل توجهی را بدرای ایجداد ونگهدداری یدک مجموعده جدامع و بدا کیفیدت از آمارهدای 
 فنداوریکرده است. این آمار هدا فدراهم کنندده مبندای اصدلی بدرای حسداب اقمداری  ریگذاسرمایهاطالعات و ارتباطات 

آمداری  یهداداده( و BOPاطالعات و ارتباطات هستند. این آمارها تحدت حمایدت تدراز پرداخدت اداره آمدار اسدترالیا )
 EASدارد که این طدرح  ( قرارEASفعالیت اقتصادی ساالنه ) ، و نیز تحت پشتیبانی طرح آمارگیریالمللیبینتجارت 

را گدردآوری 2003تدا2002اطالعدات و ارتباطدات را بدرای سدال مرجدع  فناوریمرتبط با  ایدادهطیف وسیعی از اقالم 
 .کندمی

اطالعدات و  فنداوریدر حساب اقماری  هاآنکه از  دهدمینمودار زیر نمایی کلی از آمارهای اداره آمار استرالیا آمارارائه 
که آیا منبع در وهله اول بده ارائده اطالعدات مدالی مدی پدردازد و یدا  کندمی.این شکل توصیف شودمیاده ارتباطات استف

که آیا منبع مزبور برآوردهای طرف عرضه و طرف تقاضا )یدا  سازدمی، و نیز مشخص  کندمیاطالعات غیر مالی عرضه 
 یر.یا خ کندمیاطالعات و ارتباطات را پشتیبانی  فناوریهر دو طرف( 

اصلی مورد استفاده در حساب اقماری همراه با جزئیاتی در مورد استفاده خا   ایدادهادامه این بخش به توصیف منابع 
 از هر منبع می پردازد.
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 آمارهای اصلی اداره آمار استرالیا -اطالعات و ارتباطات  فناورینمودار: عرضه و مصرف 

 

 ( ICTISاطالعات و ارتباطات ) ریفناو هایفعالیتطرح آمارگیری از رشته 

اطالعدات و  فنداوریی مربدوط بده تولیدد و توزیدع کاالهدا و خددمات  هادادههای های دوساالنه برای گردآوری  این طرح
از  ایمجموعده. دامنده ایدن طدرح شدامل گیدردمیارتباطات توسط شرکتها و کسب و کار های موجود در استرالیاصدورت 

' می باشند. دامن  این محصوالت مدورد  ICTاطالعات و ارتباطات '  فناوریماهیتاً از جن   کاالها و خدماتی است که
 3و  2دخیل در این زمینه در استرالیا بوده است کده در ضدمائم  هایفعالیتی عمده سیاستگذار و رشته هاسازمانتوافق 
تولیدد قابدل تدوجهی در عرصده  هداآنکده در گیردمیداده شد. این طرح، مشاغل و کسب و کار هایی را هدف  هاآنشرح 
، این مشاغل همان کسب و کارهایی هستند که در)نظام ببدت( کسدب و کدار  دهدمیاطالعات و ارتباطات رخ  فناوری

. با هدف قدرار شوندمی بندیطبقه ANZSICاشاره شد، ذیل گروه طبقات  2( همانگونه که در ضمیمه ABRاسترالیا )
 فنداوریاطالعات و ارتباطات ، عمده فروشان محصوالت  فناوری) تولید کنندگان محصوالت  هافعالیتدادن این رشته 
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خددمات و خددمات  ایرایانده افزارهداینرمو  اطالعات و ارتباطات و ارائده دهنددگان خددمات مربدوط بده سدخت افدزار
اطالعدات و ارتباطدات در  نداوریفتولیدد کننددگان محصدوالت  ترینمهماطالعاتی را در مورد  ICTIS مخابراتی (، طرح
. با این حال ، با محددود کدردن دامنده پوشدش طدرح بده یدک دامنده نسدبتا محددودی از رشدته کندمیاسترالیا گرد آوری 

 آن دسته از ICTIS، طرح  هافعالیت

یدت بانویده ، یدک فعالهدافعالیتاطالعات و ارتباطات را کده در پدرداختن بده ایدن قبیدل  فناوریمرتبط با  هایفعالیت 
 .دهدمیکسب و کار است، تحت پوشش قرار ن

 ( EASا تصادی )  هایفعالیتطرح آمارگیری  
( را در مقیا  کل نظام اقتصادی کشور به اجرا در مدی آورد EASاداره آمار استرالیا ، طرح آمارگیری ساالن  اقتصادی )

بده شدیوه مسدتقیم بدا  ABSردآوری شدده توسدط گد یهداداده. دهددمیکه واحدهای غیر دولتی را هم تحت پوشدش قدرار 
، شدوندمی( گدزارش ATOمالیات درآمد کسب و کار هایی که توسط این شرکت ها به اداره مالیدات اسدترالیا ) یهاداده

 تا یک منبع  گرددمیترکیب 
ت مربدوط بده درآمدد ، از جملده جزئیدا هدادادهایجاد شود. این طرح به گدردآوری طیدف وسدیعی از  هاآنجامع از  ایداده

 ANZSICو تشکیل سرمایه می پردازد. نتدایجی کده توسدط رشدته فعالیدت منددر  در  هاهزینهحاصل از کسب و کار ، 
 ی ملی اصلی به شمار می آیند.هاحسابیک ورودی یا منبع مهم اطالعات برای  شوندمیتولید 
EAS اطالعدات و ارتباطدات ارائده  فنداوریت مرتبط بدا همهنین اطالعاتی در مورد استفاده کسب و کار ها از محصوال
 .نمایدمی
03-2002 EAS  گرد آوری نموده اسدت:  هادادهاطالعات و ارتباطات  فناوریموارد زیر را درخصو  موارد مرتبط با

 افددزارنرماطالعددات و ارتباطددات پیمانکدداران و مشدداوران ، خریددد  فندداوریمربددوط بدده  هایهزینددهمخددابراتی،  هایهزیندده
گانده،  طوربهتهیه شده  افزارهاینرمشده )از جمله  گذاریسرمایه ایرایانه افزارنرم، خرید ایرایانه  افدزارنرممسدتقل وجدا
و تجهیدزات  ایرایاندهانجام شدده در زمینده سدخت افدزار هدای  ایسرمایه هایهزینهشده به حساب خود و  گذاریسرمایه

 ه (.انرایمخابراتی ) از جمله لوازم جانبی 
 (GTS)دولت فناوریطرح آمارگیری  

اطالعات و ارتباطات را  فناوریاسترالیا یکی از معدود کشورهایی است که استفاده واحدهای دولت مرکزی خود از 
ی در خصو  استفاده از یهاداده( به ارائه  8112.0دولت )شماره کاتالو   فناوری. طرح دهدمیمورد سنجش قرار 

عمومی و دولتی محلی  سازمانارتباطات توسط دولت فدرال)مرکزی( ، دولت ایالتی / منطقه ای و  اطالعات و فناوری
است که در مقایسه با طرح ها و مطالعات قبلی اداره آمار استرالیا در مورد  ایمجموعه GTS 2002 -03می پردازد. 
 فناوری یهادادهو طیف مشابهی از  قابل توجهی بهبود و ارتقا یافته است طوربهتوسط دولت  ICTاستفاده از 

 طوربه GTS 2002-03را گرد آوری نموده است. دامنه پوشش طرح  EAS 2002-03اطالعات و ارتباطات طرح 
 های آموزشی دولتی را نیز در بر بگیرد. سازمانقابل مالحظه ای گسترش یافته است تا 

 فناوریتباطات مورد استفاده قرار گرفته اند : اشتغال در اطالعات و ار فناوریزیر در حساب اقماری  ایدادهاقالم 
اطالعات و ارتباطات  فناوریمربوط به پیمانکاران و مشاوران  هایهزینهمخابراتی،  هایهزینهاطالعات و ارتباطات ، 

 افزارنرم)از جمله  گذاریسرمایهتوام با  ایرایانه افزارنرمخریداری شده، خرید  ایرایانه افزارهاینرم، هزینه خرید 
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گانه به حساب خود( ،  گذاریسرمایه، دارای  ایرایانه  هایهزینهدر زمینه تجهیزات ارتباطی و  ایسرمایه هایهزینهجدا
 (. ایرایانه) مشتمل بر لوازم جانبی  ایرایانهانجام شده بر روی سخت افزار  ایسرمایه

 (HUIT)اطالعات فناوریطرح آماری استفاده  انوار از 
به ارائه طیفی از اطالعات  2003و  2002اطالعات )شماره کاتالو  ( در سال  فناورینشریات "استفاده خانوار از  

های دیگر می پردازد. این اطالعات برای تایید فرضیات ارائه شده  فناوریه، اینترنت و رایاندر زمینه استفاده خانوار از 
برای تایید  هاآن. همهنین از گیردمیآوری حساب اقماری مورد استفاده قرار در مدل سازی های مختلف در زمینه گرد 

استفاده  (HES ) خانوار اداره آمار استرالیا هایهزینهدر طرح  ICTخانوار بر روی محصوالت  هایهزینهاعتبار برآورد 
 فناوریخانوار در  هایهزینهد در مور هادادهاطالعات به گردآوری  فناوری. طرح آماری استفاده خانوار از شودمی

 ، بنابراین کاربرد محدودی در حساب اقماری دارد. کندمیاطالعات و ارتباطات مبادرت ن
 (BUIT )اطالعات  فناوریطرح استفاده کاب و کار از 
-1222، 1227- 1228هایسال( منتشرشده در  cat no. 8122.0اطالعات ) فناوریطرح استفاده کسب و کار از 

ه ، اینترنت و رایانبه ارائه طیف وسیعی از اطالعات استفاده کسب و کار ها و شرکت ها از 2002-03 و 2000
برای نشان دادن  BUITاطالعات  فناوریهای دیگر می پردازد. از اطالعات طرح استفاده کسب و کارها از  فناوری

. طرح شودمیعالیت درخالل سالیان استفاده های منتخب بر حسب هر رشته ف فناوریتغییرات پیش آمده در استفاده از 
BUIT  اطالعات و ارتباطات  فناوریکسب و کار ها و شرکت ها در زمینه  هایهزینهبه گردآوری اطالعات در مورد

 نمی پردازد ، بنابراین کاربرد محدودی در حساب اقماری دارد.
یک سرشماری از ارائه دهندگان خدمات  طرح آماری فعالیت اینترنتی ( IASطرح آماری فعالیت اینترنتی ) 

 هایجنبهو اطالعات مبسوطی را در مورد  شودمیها(است که در حال حاضر به صورت ساالنه انجام  ISPاینترنتی )
مشترکان  هایویژگی. این طرح، اطالعاتی نیز در مورد تعداد و کندمیمختلف خدمات دسترسی به اینترنت گردآوری 

. نمایدمیدسترسی اینتر نتی و نیز نوع مشترکان ارائه  فناوریبر حسب  -دریافت شده آنان  یهادادهاینترنت و حجم 
واین مسیله کاربرد آن را در حساب اقماری  کندمی( اطالعات مالی گردآوری ن IASطرح آماری فعالیت اینترنتی ) 

 ISP هایهزینهی را در مورد ریز برآورد یها داده. با این حال، این طرح سازدمیاطالعات و ارتباطات محدود  فناوری
  در بین واحدهای خانواری و واحدهای غیر خانواری ارائه نموده است.

 المللیبینتراز پردا ت ها و تجارت 
اداره آمار استرالیا گردآورندۀ آمار واردات و صادرات کاال با استفاده از اطالعاتی است که توسط صادرکنندگان و 

. اطالعات در مورد واردات گرددمی( ارائه ACS( به اداره خدمات گمرکی استرالیا ) هاآنو یا کارگزاران  واردکنندگان )
. برای واردات و گرددمیاستخرا   المللیبینو صادرات خدمات از طرح آماری اداره آمار استرالیا در زمینه تجارت 

اطالعات و  فناوریو خدماتی که ماهیتاً از جن   اطالعات و ارتباطات ، طیف کاالها فناوریصادرات محصوالت 
اطالعات و ارتباطات و  فناوری، حساب اقماری ICTIS. در همه طرحهای شوندمیارتباطات در نظر گرفته و احصا 

 اداره آمار استرالیا با یکدیگر همخوان هستند. المللیبینتراز پرداخت و تجارت 
 (R&D)طرح آماری تحقیق و توسعه تجربی

کسب و کار ها و شرکتها و بخش دولتی در زمینه های عمده تحقیق  هایهزینهاره آمار استرالیا به گردآوری اطالعات اد
 فناوریو توسعه تجربی در سراسرکشور می پردازد. زمینه های تحقیق و توسعه تجربی مرتبط با حساب اقماری 



359 

 

 اطالعات و ارتباطات 
 و علوم ارتباطات. ایرایانههای ارتباطات ، و اطالعات دیگر ، محاسبات  فناوری ،ایرایانه افزارهاینرمعبارتند از: 

 ( HESطرح آماری هزینه  انوار ) 
( به ارائه  .cat no 3535.0.55.001). 20032003-،  هایسالطرح آماری هزینه خانوار: اقالم مبسوط هزینه ای 

های ساکن در مسکن های خصوصی در سراسر استرالیا طی خانوار  هایویژگیاطالعاتی در مورد هزینه ، درآمد و 
تایید کننده برآوردهای ذیل در زمینه حساب  HESطرح آماری هزینه خانوار  یهادادهپردازد.  می 2003-03 هایسال

شده ، ارائه دهندگان خدمات  بندیبسته ایرایانه افزارنرمه تجهیزات مخابراتی   رایاناقماری است: سخت افزار 
و حساب اقماری آن، مربوط به دوره های مرجع مختلف است ، با این حال  HESینترنت و سایر خدمات مخابراتی.ا

به سبب تابیرات احتمالی ناشی از قیمت و حجم اعمال نشده است. توصیف دقیق  هاحسابهیچ تعدیلی در مورد این 
 قیمت و مقدار نسبتاً اندک خواهد بود. این ابرات مشکل است و تصور بر این است که تابیر مجموع ناشی از

طرح آماری نیروی کار تامین کننده اطالعات مهم و کلیدی در زمینه اشتغال های  ( LFSطرح آماری نیروی کار ) 
اشتغال بر اسا  نوع شغل و رشته  یهادادهاطالعات و ارتباطات است. این طرح به گردآوری  فناوریمرتبط با 

خا  خود مورد عالقه هستند و هم از  هایویژگیهم به سبب  هادادهل مبادرت می ورزد. این فعالیت مربوط به اشتغا
در  ایرایانه افزارنرمآن جهت که مدل سازی های مورد استفاده برای برآورد میزان تولید به حساب خود در بخش تولید 

 ، مورد توجه قرار دارند.کنندمیزمینه حساب اقماری را پشتیبانی 
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 ماائل روش شنا تی 5یمه ضم
 یا هرایان افزارنرم

از سوی تولید کنندگان به عنوان  افزارنرمصرف شده برای  هایهزینهو توصیه های آن مبنی بر اینکه  SNA23انتشار 
تشکیل سرمایه بابت ناخالص در نظر گرفته شود نه هزبنه مصرفی واسطه، موجب شد که توجهات به سوی درک و 

، شیوه های تولید وتکثیر آن تحت مجوز)تحت افزارنرمماهیت ناملمو   معطوف گردد. ایرایانه رهایافزانرمسنجش 
لیسان ( ، و خالء های موجود در نظام حسابداری کسب و کارها )و شرکت ها( در زمینه نحوه برخورد با مقوله 

 .یش آورده استمفهومی و سنجشی قابل توجهی را برای آمارهای رسمی پ هایچالش، افزارنرم
اخیرا اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه و شکل دهی یک درک صحیح، توافق و اجماع در مورد چگونگی تولید و 

، ایدادهی ملی و نیز چگونگی غلبه بر برخی از مشکالت عملی هاحسابو نحوه برخورد با این مقوله در  افزارنرمتوزیع 
 سازمانکلیدی و حائز اهمیت در پیشبرد این اقدامات عبارتند از : کارگروه  المللیبینانجام گردیده است. مجامع 
ی ملی ) که ازاین پ  در این سند هاحسابدر  افزارنرمدر زمینه سنجش مقوله  OECD همکاری اقتصادی و توسعه

 Canbera) وکانبرای دهمکاری اقتصادی و توسعه به آن اشاره خواهد شد ( و گروه  سازمانتحت عنوان کارگروه 
II) این ضمیمه به توصیف مفاهیم و روش های مورد استفاده برای برآورد  غیر مالی. هایدارایی گیریاندازهدر زمینه

.این ضمیمه اندشدهمی پردازد که تحت مقوله حساب اقماری گنجانده  افزارنرممیزان عرضه و مصرف انواع مختلفی از 
 شده پرداخته است. بندیبسته افزارهاینرمصل" در قالب مبحث گسترده تر تولید ا افزارنرمهمهنین به توصیف مفهوم "

و مشکالت پیش رو  ایرایانهشده عبارتند از مقوله بازی های  بندیبسته افزارهاینرمدو زمینه مورد عالقه در ارتباط با 
به عنوان  افزارنرمه و رایانم سخت افزارگسترده موجود در زمینه فروش توا هایفعالیتدر زمینه گردآوری داده در مورد 

تولید  .شرح مختصری از مسائل مربوطه نیزدر این متن ارائه شده است است. ( bundle) " واحدایرایانهیک "بست  
 گیریاندازه به حساب خود است. افزارنرمسفارشی و تولید  افزارهاینرمعبارت از تولید  عمدتاً در استرالیا  افزارنرم
قابل توجهی برای حسابداران حسابهای ملی است و توجهات زیادی هم در این ضمیمه به  هایچالشدوم متضمن  شیوه

در نهایت، این ضمیمه چگونگی  موضوع روش های ارزیابی مورد استفاده در حساب اقماری معطوف شده است.
موازنه میان عرضه وکاربرد یا مصرف راتشریح ه را از دل فرایند رایان افزارهاینرماستخرا  و سرمایه بابت ناخالص در 

که برآوردهای مبتنی بررشته فعالیت در زمینه تشکیل سرمایه بابت ناخالص چگونه تولید  دهدمی. و توضیح نمایدمی
 .شوندمی
 اصلی افزارهاینرم
 اصلی را  افزارنرمکثیر شده تقسیم کرد ت افزارنرماصلی و  افزارنرمبه دو دست   توانمیرا  توانمیرا  افزارنرمکلی ،  طوربه
کلی  طوربهآن را  توانمیشده ( تولید نمود، و یا  بندیبستهبه اصطالح  افزارنرمبه منظور تکثیر برای فروش ) توانمی

ته شد همانطور که گف .ها به کار گرفت.افزارنرمبرای ایجاد ورودی مستقیم در تولید کاال و خدمات و از جمله تولید سایر 
این ویژگی علت نهفته در بسیاری از  به آسانی با حداقل هزینه تکثیر نمود و به دیگران فروخت. توانمیرا  افزارنرم، 

 ی ملی است.هاحسابمباحث مطرح در مورد نحوه برخورد با این مقوله در 
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  افهههههزاررمنمجهههههوز  ههههههایپردا تشهههههده : فرآینهههههد تولیهههههد و  اهههههابداری بهههههرای  بندیباهههههته افهههههزارنرم
ی هاحسدابدر تعیین چگونگی برخورد با فرایند تولیدآن در چارچوب  بندیبسته افزارنرمتوصیف چگونگی فرایند تولید 

فرآیندد  به دست خریدار خود مدی رسدد. ایمرحلهکلی از طریق یک فرایند سه  طوربه بندیبسته افزارنرمملی مفید است.
که به وضوح یک دارایی است و تدا زمدانی کده از آن  شودمیشروع  افزارنرماصلی" از با ایجاد یک جزء " افزارنرمتولید 

. مرحلده دوم گدرددمی، به عنوان تشکیل سرمایه بابت ناخالص تلقدی شودمیدر تولید به مدتی بیش از یک سال استفاده 
کثددر  افددزارنرممددرتبط بدا تکثیدر  افدزارنرمتولیدد  خریددداری شدده در اسددترالیا از  بندیبسدته افزارهداینرم"اصدلی" اسدت. ا
"  بندیبسدتهتکثیر شدده ممکدن اسدت درقالدب "  افزارنرم .اندشدهاصلی تولید شده در خار  از کشور کپی  افزارهاینرم

فزاینده ای یک نسخه از  طوربه( وارد کشور شوند.هر چند که بندیبسته)یعنی مشتمل بر دیسک )ها(، دفترچه راهنما و 
در اسدترالیا «اصدلی  افدزارنرم»و تکثیدر ایدن  شدودمیق اینترنت یا بر روی لوح فشرده هم به استرالیا فرسدتاده آن از طری

« اصدلی  افدزارنرم» اخذ مجدوز و یدا حدق امتیداز بدرای تسدهیل و انجدام کپدی از  هایهزینهدر مورد دوم،  .شودمیانجام 
معمددول توسددط یددک عمددده فددروش  طوربدده« اصددلی» افددزارنرمر )' مجددوز تکثیددر'(. در اسددترالیا ، تکثیدد شددودمیپرداخددت 
اسدتفاده کداربران از  کنددمیشدامل عملیداتی اسدت کده تضدمین  افدزارنرممرحله سوم در فرایند تولید  .شودمیدهی سازمان

ی ملددی و حسدداب اقمدداری، هاحسددابدر  .گیددردمیتحددت پرداخددت هزیندده بددرای " مجددوز کدداربری" صددورت  افددزارنرم
کده  کنددمیتوصدیه  SNA23 .شدودمیمربوط به اخذ مجوز تکثیر و مجوز استفاده به نحدو متفداوتی انجدام  های  پرداخت

پرداخت برای اخذ " مجوز برای تکثیر " به عنوان مصرف واسطه ای دریافت کننده مجدوز و بده مثابده درآمدد حاصدل از 
نشان دهنده پرداختهای صورت گرفتده بدرای  هاآن (. 133.3تلقی شود. ) پاراگراف  افزارنرمخدمات توسط مالک اصل 

 .شدددوندمیتلقدددی ن گذاریسدددرمایه هایهزیندددهاصدددلی هسدددتند و بددده منزلددده  افدددزارنرمتوسدددط  ایسدددرمایهخددددمات 
به شیوه هدای  توانمیرا  افزارنرم مطرح است. افزارنرممسائل به مراتب سخت تری در نحوه برخورد با مجوز استفاده از 

حفدظ  افدزارنرمحقدوق خاصدی در زمینده اسدتفاده از  افدزارنرمری نمدود ولدی عمومداً بدرای صداحب اصدلی مختلفی خریدا
هم به صورت آشکار در اشکال پرداخت منفدرد بدرای هزیند   تواندمی افزارنرمبا وجود این شرایط ، نسخه های  .شودمی

ود ممکدن اسدت ارائده بده روز رسدانی هدا و منظمی صدورت گیدرد کده خد هایپرداختمجوز خریداری شده، ویا از طریق 
 افدزارنرمتوسدط کدار گدروه  المللیبینمباحث  خدمات دیگر از قبیل خدمات امداد وراهنمایی کاربران را نیز شامل شود.

بده ایدن نتیجده رسدید کده در اسدتفاده از  SNA23همکاری اقتصادی و توسعه نیروی کار با توجه به روز رسدانی  سازمان
توسط کاربر نهایی، در صورتی که این کاربر بده یدک واحدد کسدب و کدار و یدا دولدت تعلدق داشدته و  افزارمنرنسخه های 
تلقی شدود ولدی  گذاریسرمایهبه مدت طوالنی تر از یک سال صورت گیرد، این کاربرد باید به عنوان  افزارنرماستفاده از 

گر آن را یک خانوار خریداری کرده باشد، باید آن را به ع مصدرف نهدایی در نظدر گرفدت. البتده در همده  هایهزیندهندوان ا
 .شودمیمجزا از نسخه اصلی در نظر گرفته  افزارنرمموارد، نسخه کپی شده 

به منزله تشکیل سرمایه بابت ناخدالص، در مدواردی کده فقدط یدک پرداخدت یکبداره  بندیبسته افزارهاینرمببت ارزش  
ارزش بدازاری ایدن  تدوانمیامری واضح و آشکار است ، چراکه ایدن پرداخدت را  شودیمانجام  افزارنرمبرای استفاده از 

با این حال، در مواردی که قرارداد مستلزم پرداخدت مدنظم بدرای مجدوز اسدت شدرایط پیهیدده تدر  .دارایی در نظر گرفت.
ا بده شدرح ذیدل شناسدایی همکاری اقتصادی و توسعه سه حالدت مختلدف ر سازمانی افزارنرمگزارش کار گروه  .شودمی

 : کرده است
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   در  .افزارنرمپرداخت اولیه و متعاقب آن پرداخت با مبالغ کمتربرای به روز رسانی های مربوط به نگهداری
کوچک تر  هایپرداختهزینه تملک اولیه در نظر گرفت و مجموعه  توانمیاین مورد، پرداخت مقدماتی را 

هر دو قسم این پرداختها به عنوان تشکیل سرمایه  .تلقی کرد افزارنرمرسانی بعدی را برای تحصیل حقوق به روز 
 شوندمیبابت ناخالص در نظر گرفته 

  قرارداد مستلزم پرداختهای منظم در طول عمر مورد انتظار دارایی  هاآنمنظم. که در  طوربهپرداخت ساالنه
تشکیل سرمایه بابت ناخالص اجاره  افزارنرمخذ اجاره نامه مالی است بنابر این ا هایویژگیاست که واجد 

ساالنه برای  هایپرداختلذا در مواردی که قرارداد فقط به مدت یک سال است اما  گرددمیتلقی  افزارنرمکننده 
تمدید مجوز ضرورت داشته باشند مجوز ، وضعیت بیشتر شبیه اجاره عملیاتی است که در آن اجاره کننده 

گر  ..کندمیره دهنده دریافت خدماتی را از اجا با این حال ، کارگروه مزبور چنین نتیجه گیری کرده است که ا
قصد اجاره کننده آن باشد که از این دارایی برای مدتی بیش از یک سال استفاده کند )یعنی تمدید مجوز ( باید 

  آن را باید به عنوان تشکیل سرمایه بابت ناخالص کاربر نهایی در نظر گرفت
   ،به منزله هزینه مصرفی نگهداری مجوز به حسب  افزارنرمدر مجوزهایی با طول عمر کمتر از یک سال

  .آیدمی
 شده بندیباته افزارنرمسا ت/تولید 

  تحت  هاآناقدام به فروش توام  ایرایانه افزارهاینرمدر بسیاری از موارد ، فروشندگان سخت افزارها و
و خریدار لزوما نخواهد دانست که چه میزان از مبلغ قیمت خرید مربوط به جزء  کنندمی ایرایانهعنوان "یک بسته" 

پرداختی بابت  هایهزینهه است. در هنگام گزارش رایانی است و در مقابل چه مبلغی مربوط به سخت افزارافزارنرم
  افزارنرمسخت افزار و 

تا برآورد خود را در مورد  شودمیرالیا، از پاسی دهندگان خواسته در قالب سیواالت طرح آماری اداره آمار است ایرایانه
با این حال ، در برخی موارد پاسی دهندگان قادر به انجام این برآورد نیستند  نسبتهای هر یک از این دوجزء بیان کنند.

ه رایان افزارهاینرمدر مورد  توام به گزارش کمتر از میزان واقعی هزینه صرف شده ایرایانهو در کل ارائه این بسته های 
 .ه منجر شودرایانمربوط به سخت افزار هایهزینهو گزارش بیش از واقعیت 

 ایرایانهبازی های 
باید در ذیل تعریف '  ایرایانهو یا دستورالعمل خاصی در مورد اینکه آیا بازی های  المللیبینهیچ استانداردهای 

در حالی که استدالل هایی برای هریک از این دوحالت مطرح است،  یر وجود ندارد.ه ' گنجانده شوند یا خرایانافزارنرم
اطالعات و ارتباطات کنار بگذاریم، اگر چه در عمل  فناوریرا از حساب اقماری  هاآناساساً ترجیح می دهیم است که 

سی" این است که همان یکی از دالیل این "تصمیم اسا فقط به صورتی محدود محقق شود. تواندمیاین امر فقط 
کاربردی برروی طیف وسیعی از دستگاه ها و سیستم عامل های مختلف  هایبرنامهموجب اجرای  تواندمی افزارنرم

نیستند ،  ایرایانهقابل قبول، به وضوح سخت افزار المللیبینبا توجه به تعاریف محصول  هاآنشود ، که برخی از 
تحت شبکه بازی کرد، بسیاری از بازی های دیگر، این گونه  توانمیز بازی ها را عالوه بر این در حالی که برخی ا

 .نیستند
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 در استرالیا افزارنرمتولید 
در حالی که بسیاری از این  .دهدمیو صنایع ، از جمله در بخش دولتی رخ  هایفعالیتدر تمام رشته  افزارنرمتولید 

 طوربه عمدتاً افزارنرماطالعات و ارتباطات ) که در آن ها تولید  فناوریتخصصی  هایفعالیتموارد حول رشته 
نیز در دیگر رشته فعالیتها بویژه در  افزارنرم. با وجود این میزان قابل توجهی اندشده( متمرکز  گیردمیسفارشی صورت 

 .شودمیاز مشکالت و همین بخش اخیر است که موجب بسیاری  شودمیبه حساب خود تولید  افزارنرمبخش تولید 
ICTIS  ست که هافعالیترشته  بندیگروهو  ایرایانهبر حسب نوع خدمات  افزارنرممنبع اطالعات در زمینه تولید

ی است. این طرح همهنین اطالعاتی را در مورد افزارنرممتکی بر برآوردهایی مبتنی بر درآمد حاصل از ارائه خدمات 
 تولید  تولیدی منجر به هایفعالیترشته 
 .نمایدمیارائه  افزارنرم بندیبستهاز طریق تکثیر و  افزارنرم
 سفارشی  افزارنرم
سفارشی عموماً تحت قراردادی معین به جای مد نظر بودن برای تکثیر، اغلب برای یک مشتری خا  تولید  افزارنرم
ه ارائه رایانر خدمات رشته فعالیت دخیل د هایشرکتکلی توسط کسب و کار ها و  طوربه. این محصوالت شودمی
در  ایرایانهو خدمات  افزارنرمو یکی از مسائل عملی مطرح در این عرصه، ترسیم وتعیین مرز بین تولید  شوندمی

 : شوندمیارائه  ایرایانهمعمول، خدمات زیر در رشته فعالیت خدمات  طوربه مفهومی کلی تر است..
 هایبرنامهی سفارشی )از جمله طراحی وبگاه و دیگر افزارنرمو راه حل های  هایبرنامهی و افزارنرم. خدمات 1

 کاربردی اینترنت(
 ایرایانه هایسیستم. تجزیه و تحلیل 2 
 افزارنرم. تعمیر و نگهداری 3 
 هرایان. مشاوره در زمینه سخت افزار 3 
 هرایان. نگهداری سخت افزار و تعمیر5 
 ایرایانهاز سوانح  . بازیابی)اطالعات( پ 3 
 هاداده. خدمات مرتبط با پردازش 7 
 هرایان. اشتراک در زمان 8 
 . ذخیره و بازیابی اطالعات2 

شامل مواردی از قبیل تجزیه و تحلیل عملکردی و تجزیه و تحلیل  2مجموعه  سفارشی است. افزارنرممربوط به  1گروه 
 هدایفعالیتبسدیاری از  .شدودمیسفارشدی تلقدی  افدزارنرممربوط بده  عمدتاًدقیق و مبسوط ، درنظر گرفته شده است و 

) از آنجدا کده شدودمیموجدود اعمدال  افزارهداینرم( در واقدع بهبدودی اسدت کده در  3) گروه  افزارنرمتعمیر و نگهداری 
سفارشدی  یافدزارنرمآن را یک محصدول  توانمی( همهنین شودمیملمو  مستهلک ن ایسرمایهمانند کاالهای  افزارنرم

 افدزارنرم، بده تولیددو توسدعه دهنددمی" را تشدکیل ایرایاندهدر نظر گرفت گروه های باقی مانده دیگری که "رده خدمات 
گداهی از جزئیدات مربدوط بده درآمدد کسدب و کدار هدا و  .مربوط نیستند اگرچه طرح آماری اداره آمدار اسدترالیا در پدی آ

به ذکر تمام اقدالم رسدید هدای  هاآناست ولی در برخی موارد  ایرایانهات شاغل در رشته فعالیت خدم هایشرکت قادر 
در این موارد ، الزم اسدت نسدبت یدا  ی سفارشی خودشان نیستند. افزارنرمخود به منظور شناسایی دقیق اجزاء خدمات 

،  ICTIS بدرای مثدال طدرح تخمدین زده شدود. . سفارشی افزارنرمه مربوط به رایانسهم این بخش از کل درآمد خدمات 
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کداربردی اینترنتدی و سدایر خددمات  هایبرنامدهاطالعاتی را در خصو  درآمد مربدوط بده طراحدی وبگداه، توسدعه سدایر 
بده گدردآوری  ICTIS. شدوندمیسفارشی در نظر گرفتده  افزارنرمسفارشی ارائه نموده است. همه اینها مربوط به  افزارنرم

بدر اسدا  یدک برداشدت  ." نیز پرداخته استایرایانهصل از "سایر خدمات مشاوره ای اطالعات در خصو  درآمد حا
 سفارشی اختصا  داده شده است افزارنرماز این گروه به تولید  درصد 30کلی از ترکیب این قلم )آماری( ، 

سدط کارکندان خدود ی اسدت کده توافزارنرمبه حساب خود )برای خدود( افزارنرم به  اار  ود )برای  ود( افزارنرم
بدازار  هداآنطبدق ارزش بدرآوردی  افزارهدانرمیک نهاد برای استفاده در آن نهاد توسعه یافته وتهیه گردیده است. ایدن  در 

تولیدد ) از جملده هدردو قسدم  هایهزینهپذیر نباشد ، ارزش بازار با جمع  مکان، و یا اگر این کار اشوندمیارزش گذاری 
 .شدددودمیتقریبدددی بدددرآورد  طوربدددهغیدددر کدددارگری ، و مصدددرف سدددرمایه بابدددت (  هایندددههزیکدددارگری و  هایهزینددده

به حساب خود، به عنوان محصولی که توسط شدخص حقدوقی شدرکت )کسدب و کدار( و یدا نهداد دولتدی بدرای  افزارنرم 
بده  افدزارنرم و بندابراین بخشدی از سدتانده و ارزش افدزوده ناخدالص آن هاسدت. شدودمیاستفاده خودشان در نظر گرفته 

ی گسترده گرفته تدا سداخت هاسازمانمقیا  در -حساب خود طیف گسترده ای از فعالیتها از توسعه سامانه های بزر 
 هدافعالیت. در این معنا همه ایدن رشدته شودمیی را شامل افزارنرمپایگاه های دادهای کوچک مقیا  حول بسته های 

اطالعات و ارتباطات در سطح اقتصاد ملدی اسدترالیا برعهدده دارندد بندابراین  فناوریسهمی در رشته فعالیت گسترده تر 
بده حسداب  افزارنرم. در اصل، هر دو شکل توسعه اندشدهدر حوزه تحت پوشش حساب اقماری گنجانده  هافعالیتاین 

بایدد بده عندوان کدار یدا  و تا زمان اتمام کدار و در دسدتر  قدرار گرفتنشدان هاآنسفارشی در زمان توسعه  افزارنرمخود و
مبدل به بخشی از تشدکیل  هاآنفعالیت در حال پیشرفت در نظر گرفته وببت شوند.همهنین در این مرحله باید هر دوی 

به معنای آن است کده بده احتمدال زیداد تشدکیل سدرمایه  ایدادهدر عمل ، محدودیت های  .سرمایه بابت ناخالص شوند
کاری ببت خواهند شدد. و ایدن رویکدردی اسدت کده در حسداب اقمداری از آن اسدتفاده بابت ناخالص به عنوان پیشرفت 

رشدته  بنددیگروهخدار  از  هدایفعالیتبده حسداب خدود از رشدته  افدزارنرماستخرا  مقادیر ارزشها برای تولید  .شودمی
حداکی از آن  المللدیبینتجربه تجربه اداره آمار استرالیاو  .موضوع سر درگم کننده دیگری است ایرایانهفعالیت خدمات 

بده  افدزارنرمتوسدعه  هایهزیندهبوده است که گدردآوری رضدایت بخدش و مسدتقیم اطالعدات از کسدب و کارهدا در مدورد 
، اسدتانداردهای حسدابداری  GTS 2002-03 و EAS از ایمجموعدهدر طدول گدردآوری  حساب خود نداممکن اسدت.
میت شناختن محصوالت ناملمو  تولید شده داخل را بده عندوان دارایدی فدراهم به رس مکاناسترالیا معتبر در آن زمان، ا

 EASتجربده اداره آمدار اسدترالیا طدی  .می آورد. با این حال ، کار حسابداری این محصوالت چندان منظم نبدوده اسدت
برخوردارنددو  گذاریسدرمایهمستقل قدوی از اقبدال زیداد بدرای  افزارنرمنشان داد که تنها موارد عظیم توسعه  2002-03

از سدوی دیگدر ، احتمدال ایدن کده  به میزان قابل مالحظه ای کمتر از واقعیدت بدود. EASبنابراین ارزش گزارش شده به 
تحت همین عنوان بپردازند بیشتر بدوده  افزارنرمی سازمانکلی به ببت و ضبط تولید درون  طوربهواحدهای بخش دولتی 

نامشددهود تولیددد شددده در  هددایداراییکلددی شناسددایی  طوربددهحسددابداری  المللددیینبجدیدددترین اسددتانداردهای  اسددت.
از  تولیددد هایهزیندده( را منددع کددرده انددد و بنددابراین درحددال حاضددر احتمددال تفکیددک قابددل تشددخیص سددازمانداخل)
 حسددابداری توسددط هییددت المللددیبینتصددویب اسددتانداردهای  کسددب و کددار هددای دیگددر بیشددتر اسددت. هایهزینهسددایر

تولید داخل در اسدترالیا در حدال حاضدر در  افزارنرمبه این معنی است  2005استانداردهای حسابداری استرالیا از سال 
. شودمیی کسب و کار این کشور تنها تحت شرایط بسیار محدود کننده و سختگیرانه به عنوان دارایی شناخته هاحساب

همکداری اقتصدادی و توسدعه توصدیه  سدازمانی افدزارنرم، کار گدروه  هادادهبا شناخت این مشکالت عملی در گردآوری 
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بدا بدرآورد کمتدر از  افدزارنرمدر زمینده  گذاریسرمایهدر عمل ، گزارش کسب و کار و شرکت ها در مورد " ... : که کندمی
ه در مقدررات همدراه اسدت و ممکدن اسدت تحدت تدابیر تغییدرات حاصدل افدزارنرمدر زمینده  گذاریسرمایهمیزان واقعیت 

کده پیداده سدازی و  شدودمیدر نتیجه ، به کشورهای عضو توصیه  .مالیاتی و شیوه های کسب و کار دستخوش تغییر گردد
از برآورد به عمل آمده برمبنای گزارش هدای کسدب و  افزارنرمانجام برآوردی از تشکیل سرمایه بابت ناخالص در زمینه 

کار گروه مزبور عالوه بدرآن ، توصدیه ای هدم مبندی بدر اتخداذ یدک  ستقل صورت گیرد.م افزارنرمدر  گذاریسرمایهکار ها 
ی مربدوط بده تعدداد  هدادادهبده حسداب خدود بدا اسدتفاده از  افدزارنرمرویکرد غیر مسدتقیم کدالن بده بدرآورد هدای تولیدد 

 :و اطالعات دیگر ارائه کرده است که به این شرح است  افزارنرممتخصصان 
ی ) تعدادی متخصصان افزارنرمبه حساب خود=هزینه کار متخصصان  افزارنرمزینه کارگری )تولید(برآورد ه -1
  ( حرفه ای ضربدر میانگین هزینه جبران خدمات افزارنرم

نیدروی  هایهزیندهی که برای فروش است )با این حال ، افزارنرم: کنار گذاشتن هزینه نیروی کار از هزینه تولید 1تعدیل
: کنار گذاشتن هزینه نیروی کار مدرتبط  2تعدیل  (شوندمینسخه اصل برای تکثیر کنار گذاشته ن افزارنرمی تولید کار برا

بده  افدزارنرمغیر کدارگری تولیدد  هایهزینهاضافه کردن  -2 ( دیگر ) تعمیر و نگهداری، مدیریت، و غیره هایفعالیتبا 
 هایهزینه: در اضافه کردن  3تعدیل  و مازاد خالص عملیاتی(. حساب خود ) مصرف واسطه ای ، مصرف سرمایه بابت

اساسداً از ایدن روش نظدام  .اندشددهذیل عنوان خرید ببت  قبالًی که هایهزینهغیر کارگری ، خودداری از احتساب مجدد 
ه ارزش اسدتثناء زمدانی اسدت کده کد . مدوردشدودمی( و در حساب اقمداری آن اسدتفاده ASNAحسابهای ملی استرالیا )

کده ایدن  شدودمیاسدتفاده  هداآن( از ASNA( تخمین زده و در نظام حسابهای ملدی اسدترالیا ) گذاریسرمایهستانده ) و 
اطالعدات موجدود بدرای بدرآورد  .شدودمیمورد جانهی مربوط به مصرف سرمایه بابت و مازاد خالص عملیاتی را شدامل ن

ی نیست بنابراین این ارقام تا حدودی کمتر از معادل قیمدت کامدل بدازار کاف هاآنقابل اعتماد این اجزاء و ارزشگذاری 
در  2005به حساب خدود در حسداب اقمداری ، در اواخدر سدال  افزارنرمدر تولید  گذاریسرمایهاست. برآوردهای میزان 

بطه صدرفا ( در این راASNAبرآوردهای قبلی نظام حسابهای ملی استرالیا ) .گنجانده شدند ASNA 052003-نسخه
به حساب خود در نظدام حسدابهای  افزارنرمروش مورد استفاده برای تخمین  کارگری انجام می شد. هایهزینهبر اسا  

( و در حساب اقماری متضمن بسدیاری از مفروضدات ، تقریبدات وتخمدین هاسدت و آن را بایدد ASNAملی استرالیا )
وش به تفصیل بدا ذکدر برخدی از جزئیدات در زیدر توضدیح داده شدده دهنده" در نظر گرفت. این ر نشان "صرفاً به عنوان 

  .است
ی که در زیر توضیح داده شده، بدرای بدرآورد ایمرحلهمدل پنج  به  اار  ود افزارنرمعملیات الگوی برآورد)تولید( 

 -مده برای دولت ملی برآورد به عمل آ برای تمام بخش ها مورد استفاده قرار گرفته است. افزارنرمتولید به حساب خود 
از این کل کسر شده است تا میزان برآورد شده برای کسب و کارهدای خصوصدی  -تعدیل شده  GTS یهادادهبر اسا  

قابدل تدوجهی بداالتر از آن ارقدامی  طوربدهذکر شد، این مانده بدرآورد شدده  قبالًهمانطور که  / عمومی از آن حاصل گردد.
 .اندشدهگردآوری  EAS 2002-03و کار در طی مستقیم از کسب  طوربهاست که 
 :افزارنرمتعداد متخصصان  . 0مرحله 

بده  LFSدر استرالیا، طرح آماری نیروی کار  . به کار گرفته شده است افزارنرمنقطه شروع کار برآورد تعداد متخصصان 
بده کدار  2002-2003 ایهسدالکده در  (ASCO 2231)" پرداختده اسدت ایرایاندهگردآوری تعدداد کدل "متخصصدان 
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شامل پیمانکارانی است که از لحا  فنی، خویش فرمدا محسدوب  LFSاشتغال داشته اند. ارقام طرح آماری نیروی کار 
 . شوندمی

 : افزارنرمتوسط متخصصان  افزارنرمنسبت زمان صرف شده برای نوشتن  .0مرحله 
، تمام وقدت خدود را صدرف کدار بدر روی تهیده و توسدعه شوندمی بندیطبقه" ایرایانهافرادی که به عنوان " متخصصان 

ی باید بخشی از ارزیابی از محصدول افزارنرمهمهنین، تمام مراحل بکار رفته در توسعه یک محصول  .کنندمین افزارنرم
ا در ایجداد همکاری اقتصادی و توسعه نیدروی کدار مراحدل زیدر ر سازمانی افزارنرمدر نظر گرفته شود. کار گروه  . نهایی
 :توصیف کرده اند افزارنرم
 سنجی مکانتجزیه و تحلیل ا .1
 . تجزیه و تحلیل تابعی2 
 . تجزیه و تحلیل دقیق3 
 . برنامه نویسی 3 
 . آزمون ها5 
 . مستندات ومستندسازی3 
 . آموزش7 
  . نگهداری8 

بایدد در ارزش حسداب دارایدی خدود  3 - -2مدرتبط بدا مراحدل  هایهزینه، فقط آن دسته از  افزارنرمطبق نظر کارگروه 
میدز امدداد وراهنمدایی، امنیدت  هدایفعالیت،  (LAN)ی مانند مدیریت شبکه محلیهایفعالیت گنجانده شوند. افزارنرم

دیگری هم هسدتند کده غیدر مدرتبط بدا  هایفعالیتعالوه بر این،  اطالعات و نظایر آن باید در نظر گرفته نشوند. فناوری
 .شدوندمیه انجام رایانه در زمینه معماری سخت افزار و تعمیر و نگهداری رایانو توسط کار شناسان حرفه ای  ندافزارنرم
ه صدرف رایاندبه حساب خود، نسبت زمدانی اسدت کده کارشناسدان  افزارنرماطالعات ورودی مهم دیگر در الگوی تولید  

های بزر  به منظدور بدرآورد ایدن نسدبت  سازماندی چندین . از نتایج مطالعات مورکنندمیها افزارنرمنوشتن این نوع 
 .استفاده شده است

 : برای ستانده بازار افزارنرمبرآورد ) و حذف ( زمان صرف شده در تولید  . 1مرحله  
تخصصدی  هدایفعالیت، نسدبتی از ایشدان سدهمی در سدتانده بدازار در رشدته  افزارنرمتولید  ایرایانهاز میان متخصصان 

در ذیدل  هداآناطالعات خواهند داشت و به همین دلیل الزم اسدت بده منظدور اجتنداب از احتسداب مجددد کدار  ریفناو
اطالعدات و  فنداوریاقدام به انتشار برآورد تعدداد اشدتغال در  ICTIS سفارشی بایداین تعداد از کل کسر شود. افزارنرم

و ایدن منبدع بده منظدور کسدر مدوارد  نمایددمیرتباطدات اطالعدات و ا فناوریارتباطات برای هر رشته فعالیت تخصصی 
اطالعات و ارتباطدات در ارتبداط بدا تولیدد  فناوریدر  ICT . بنابر این برآورد اشتغالگیردمیمقتضی مورد استفاده قرار 

 .سفارشی ضروری است افزارنرم
 : کهاطالعات و ارتباطات شامل تمام کسانی است  فناوری، اشتغال در ICTIS در تعریف

کثر وقت خود را در " ...  ایدن افدراد شدامل کارکندان میدز  کننددمیاطالعات و ارتباطات صرف  فناوری هایفعالیتکه ا
اطالعات ، مهندسان الکترونیک ، مدیران سیستم ، مدیران، تحلیلگدران، طراحدان و  فناوریامداد و راهنمایی ، مدیران 
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کارکندان شداغل در ورود  شدوندمیه و ارتباطدات رایانده و تکنسدین هدای ایاندرو افدزارنرمبرنامه نویسان، برنامه نویسان 
 .و کارکنان مرکز تما  از این مجموعه مستثنی هستند هاداده
  بنابراین این، سنج ICTIS  گسدترده تدر ازASCO 2231  اسدت ، امدا از آنجدایی کده در آن تنهدا اشدتغال در

سفارشدی مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده  افدزارنرمه در محاسدبه رایاندمات اطالعات و ارتباطات و رشته فعالیت خد فناوری
تعداد کمدی از  ایرایانهمعقول ومنطقی باشد )به عنوان مثال، رشته فعالیت خدمات  کامالًباید  هاآناست ، تناهر میان 

 .(گیردمیتکنسین ها مخابراتی را به کار 
  ایرایاندهی استفاده خود، تحت عنوان "متخصصدان عملیدات برا افزارنرمارقام استخدام و اشتغال در نوشتن "

در رشدته فعالیدت  ICTISمبتندی بدر  ICTو سدپ  اشدتغال در  شدودمیاسدتخرا   LFS از (ASCO 2231)شداغل 
 .گرددمیاز آن کسر  ایرایانهخدمات 

  ر نیسدتند و همدانطور کده درگی افزارنرمانحصاری فقط در نوشتن  طوربهیم مطمین باشیم که این افراد توانمیما
 بده حسداب خدود را تخمدین مدی زندیم افدزارنرمه برای نوشتن رایانگفته شد، نسبت زمان صرف شده توسط متخصصان 

 : به حساب خود افزارنرم.بکارگیری اطالعات درآمد در زمان صرف شده برای تولید  4مرحله .
 دسدتمزد هفتگدی بده دسدت آمدده از طدرح آمداری  ا استفاده از این مفروضدات، و بدا اسدتفاده از متوسدط هزینده

مربدوط  افدزارنرممسدتقیم بدا تولیدد  طوربده، هزینه حقوقی کده  ASCO 2231اشتغال، میزان درآمد و ساعت کار برای 
 .شودمیاست استخرا  

 : مرتبط غیر کار گری هایهزینهبرآورد  .5مرحله 

تبط غیرکارگری هم به منظور ارائه برآوردهای ارزشدگذاری در مدورد" مجمدوع مر هایهزینهکارگری ، الزم است  هایهزینهعالوه بر 
در مورد انجام این کارهم، اطالعات محدودی در دستر  است و بدین منظور مبادرت به تجزیه و تحلیدل  ." گنجانده شوندهاهزینه

مربوط به دستمزد غیر  هایهزینهدستمزد به  ایههزینهتا نسبت  شودمیبه حساب خو  افزارنرمچندین مورد عمده از توسعه وتولید 
 برای این نوع از کار معین گردد.

 واردات و صادرات

را شناسدایی و معرفدی کدرده  افزارنرم المللیبینهمکاری اقتصادی و توسعه تعدادی از راه های تجارت  سازمانی افزارنرمکارگروه 
 است.

 در آن ارزشدگذاری بیشدتر مبتندی بررسدانه اسدت تدانحوه  لوح های فیزیکی )مشدتمل بدر دسدتورالعمل هدا ( کده
 استفاده از آن

 نصب شده بر روی تجهیزات افزارنرم 
  
 الیدن( کده بدرای مجدوز اسدتفاده از یدک یدا چندد نسدخه آن پرداخدت صدورت -کپی فیزیکی یا کپی بر خطی)آن

 . گیردمی
  همراه با سخت افزار( افزارنرمالین( برای تکثیرو فروش ) از جمله -کپی فیزیکی یا بر خط )آن 
  سفارشی شده با فرمت فیزیکی افزارنرم 
  الین(-خریدهای غیر رسمی بر خط)آن 
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   میان کسب و کار های وابسته . المللیبینمعامالت 
معامالت مربوط به صدور مجوزو  هاآناین معامالت ممکن است به عنوان تجارت کاال یا خدمات ببت شوند ، از جمله 

 هداآندر دشدواری هدای سدنجش سدهمی داشدته باشدد و در مدواردی کده در  توانددمیاین امدر  .ز ببت شده استحق امتیا
اداره آمدار اسدترالیا  ، منجر به اعالم کمتر از واقعیدت تدراکنش هدا شدود شودمیاطالعات گمرکی به تنهایی در نظر گرفته 

و بده حسداب مدی آورد.  کندمیگردآوری  المللیبینت اطالعات جریان خدمات وابسته را نیز از طریق طرح آماری تجار
، هر چند کده گدردآوری و اخدذ شودمیخدمات حاصل  المللیبینخدمات مرتبط با جریان از طریق بررسی آن در تجارت 

 این اطالعات آشکار وعلنی نیست.
 افزارنرمعرضه و مصرف 

 یهدادادهوسدیع و متندوع از  ایمجموعدهمبادرت به گدردآوری اگرچه اداره آمار استرالیا در مقایسه با بسیاری از کشورها 
این اسدت کده بدرای ادغدام و یکپارچده سدازی  افزارنرم، اقتضای ماهیت  کندمیاطالعات و ارتباطات  فناوریمرتبط با 

ایدن مشدکل در سدطح  در چارچوب چارچوب عرضه ومصرف، تقریبی بیش از حدد معمدول ضدرورت مدی یابدد. . هاداده
مربدوط بده عرضده  یهدادادهنیز شناخته شده است ، چراکه بسدیاری از کشدورها تفداوت قابدل تدوجهی را بدین  مللیالبین
توسط کسب و کار ها و شرکت ها، دولت و خدانوار هدا مشداهده  افزارنرممربوط به خرید  یهادادهبه اقتصاد و  افزارنرم

واردات و تولیدد  گیریانددازهکه مربدوط بده مشدکل  اندهشدعرصه های مشکل دار خا  دیگری هم شناسایی  . کرده اند
به درک کسب و کار  EAS به حساب خود در جانب عرضه بوده ، و گرایش طرح های آماری کسب و کار نظیر افزارنرم
 .دولت در جانب مصرف بوده است گذاریسرمایهو 

حساب اقماری باید مبتنی بر بررسدی و مقابلده بدا  در افزارنرمدر یک دید کلی تر، رویکرد اتخاذ شده برای ارزش گذاری 
اطالعات موجود از لحا  در دستر  بودن اطالعات از طریق منابع مختلف باشد و پ  از این بررسدی، در مدورد اینکده 

وند تدرجیح داده شد هادادهبر سایر  هادادهی از کیفیت باالتری برخوردارند، قضاوت صورت گیرد و این یهادادهاحتماال  چه 
 هداآنو یدا از  گیرنددمیدیگر که کیفیت کمتری دارند مورد توجه و استفاده قرار  یهادادهو به عنوان معیاری برای تعدیل 
بده اقتصداد بده  افدزارنرمکلی، بدرآورد عرضده  طوربه . شودمیهمهون مانده مصرف  ایدادهبرای استخرا  برخی از اقالم 

 . شودمیکیل سرمایه بابت ناخالص به عنوان یک مانده از آن استخرا  و تش افزارنرمعنوان معیار مصرف 
 تشکیل سرمایه ثابت نا الص ، بر اساع رشته فعالیت

تولیددی بده حسداب خدود و بدرای  افزارنرمبرآورد تشکیل سرمایه بابت ناخالص بر اسا  رشته فعالیت، برای کاربرد در 
برآوردهای این رشته فعالیت برآوردهای برای  .ی ( مشتق و تهیه شده استشده و سفارش بندیبسته)  افزارنرمخریداری 

منهای تعداد برآورد شده کدارگران  LFSه" حاصله از رایانبه حساب خود بر اسا  تعداد اشتغال " متخصصان  افزارنرم
یه ناخدالص ناشدی از . برآوردهای رشته فعالیت در مدورد تشدکیل سدرماگیردمیسفارشی صورت  افزارنرمشاغل در تولید 

) از طریدق  شدوندمیی اسدت کده مسدتقیماً گدرد آوری گذاریسدرمایه هادادهخریداری شده هم لزوماً مبتنی بر  افزارهاینرم
 .GTS )و  EASطرح های 
 ایرایانه دمات 
و شدامل طیدف وسدیعی از  گیدردمیبده عندوان یدک محصدول در حسداب اقمداری تحدت پوشدش قدرار  ایرایاندهخدمات 

اطالعات و ارتباطات ، بازیابی اطالعات پ  از وقوع سوانح  فناوری، از جمله تعمیر و نگهداری محصوالت  هاعالیتف
، ذخیددره سددازی اطالعددات و بازیددابی آن و  هارایاندده، بدده اشددتراک گددذاری زمددان  هدداداده، خدددمات پددردازش  ایرایاندده
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شدامل (ICTIS) ایرایاندهبدرای اطالعدات در خددمات  هداهدادمنبدع نخسدت  اسدت. میز امداد و راهنمدایی هایفعالیت
" در ذیدل حسداب اقمداری  ایرایاندهی سفارشی در قالب توصیفات گسترده تر آن در باب" خددمات افزارنرم هایبرنامه

 نیسدددت. ایرایانددده افزارهددداینرم" شدددامل تولیدددد )از جملددده بهبدددودو ارتقدددای ( ایرایاندددهاسدددت کددده ایدددن "خددددمات 
 افدزارنرمی ملی هاحساب" یک گام ضروری است ، زیرا  ایرایانهسفارشی" از " خدمات  ایرایانه هایامهبرنتفکیک "

را بدده عنددوان مصددرف واسددطه و نهددایی تلقددی مددی  ایرایانددهخدددمات  هایهزینددهو  ایسددرمایهرا بدده عنددوان یددک کدداالی 
گانه ومستقلی هستند. ICT محصوالت هاآننمایند. در ایدن ضدمیمه توضدیح داده  قدبالًاین مرحلده  مسائل مربوط به جدا

 .شده است
نیسدتند، و بندابراین ،  ایرایاندهنسبی ، واردات چندان برجسته تر و بارز تدر از عرضده خددمات  طوربهدر مقام قیا  و 

کثر موارد عرضه خدمات  ارقدام برآوردهای طرف عرضه نسبت به  . است ایرایانهبرآورد های تولید داخلی نشان دهنده ا
 ایرایاندهمبنای برآوردهای مربدوط بده مصدرف خددمات  هاآنطرف تقاضا از بنیان مستحکم تری برخوردارند، در نتیجه 

و بیشترین سهم را واحددهای کسدب و  کنندمیخانوارها ، مقادیر نسبتا اندکی از این خدمات را مصرف  . گیرندمیقرار 
کده صدادرات خددمات  شدودمی. تصدور دهنددمیری بده خدود اختصدا  کار و دولتی به عنوان یک قلم هزینه مصرف جا

واحددهای کسدب و کدار و دولتدی بدرای  هایهزیندهاز آنجدا کده اطالعداتی در مدورد  . استرالیا نسبتا اندک باشد ایرایانه
 .در اختیار نداریم ، مصرف واسطه به عنوان یک مانده محاسبه و استخرا  شده است ایرایانهخدمات 
، بدا اسدتفاده از یدک شداخص مرکدب از  ایرایاندههای مبتنی بر رشته فعالیدت در مدورد مصدرف واسدط  خددمات برآورد
که خود متشکل از اطالعات رشته فعالیت در مورد انباشت سدرمایه خدالص  گیردمیهر رشته فعالیت انجام  هایفعالیت

مربدوط بده مخدار  رشدته فعالیدت  یهداداده، و  ایهرایاند افزارهداینرم، انباشت سرمایه خالص  ایرایانهاز سخت افزار
ایدن  یهاطالعدات و ارتباطدات اسدت. بده هدر سد فنداوری( در زمینه پیمانکاران و مشاوران  GTSو  EAS )برگرفته از

 تا نماگری که قابل استفاده برای ارقام کل استرالیاست، بدست آید. شودمیعوامل به یک اندازه وزن داده 
 ICTIS یهادادهبه برآورد کمتر از وا عیت اعمال شده در مورد تعدیالت مربوط 

استخدام کننده و کار فرمایی است ، مقرر شده است که یک تعدیل مبتنب بدر  هایشرکتتنها شامل  ICTIS از آنجا که
آمدار اسدترالیا  گنجانده شود تا سهم غیر کارفرمایان نیز در بدرآورد لحدا  گدردد. اداره ICTIS افزایش نیز در برخی نتایج

 ICTIS تحدت پوشدش هایفعالیتمبادرت به انجام مطالعاتی نموده تا میزان و سهم مشارکت غیر کارفرمایان در رشته 
را مشخص نماید. چنین مطالعه ای صرفا نشان دهندۀ )واقعیتهای کلی( است و نتیجه گیری قاطع بر اسدا  آن دشدوار 

ه کلی و مفید در مورد احتمال برآورد کمتر از واقعیت در اختیدار مدان قدرار با این حال، چنین مطالعه ای یک نمای است
گاهانه ای در مورد ساختار های های کسب و کدار معمدول در ایدن دهدمی ، به ویژه هنگامی که این بررسی ها با دیدگاه آ

ه خددمات مخدابراتی در برای مثدال، روشدن اسدت کده ارائد .رشته فعالیتها توام باشد،سودمندی بیشتری خواهند داشت. 
 یهدادادهیم به این نتیجه برسیم که در مدورد توانمیبزر  کارفرمایی است لذا به راحتی  هایشرکتاختیار و تحت کنترل 

ICTIS برای غیر کارفرمایان این رشته فعالیت هیچ تعدیلی ضرورت ندارد . 
بندابراین ، بده  . کننددمیه فعالیت رایانالیت خدمات روشن است که تعداد قابل توجهی از افراد غیر کارفرما در رشته فع

 در صدی افزایشی بر اسدا  مطالعده فدوق الدذکر شدده بده آمدار و ارقدام 8منظور کاربرد در حساب اقماری، یک تعدیل 
ICTIS  بدرای کسدب وکارهدای  .اعمدال گردیدده اسدت  ایرایاندهرشته فعالیت خدمات  ایرایانهدر زمینه درآمد خدمات
 ستخدام هیچ تعدیل دیگری برای رشته فعالیت دیگری اعمال نگردیده است. بدون ا
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  دمات مخابراتی
در یک تعریف کلدی خددمات مخدابراتی عبدارت اسدت از خددمات حامدل تلفدن ' و ' خددمات ارائده اینترندت'. عرضده و 

گانه و تفکیک شده در زیر توضیح داده شده است طوربهمصرف هر یک از این اجزا   . جدا
 مات  مل تلفن د

.تولید در استرالیا در درجه اول  اطالعات و ارتباطات در استرالیاست فناوریخدمات حمل تلفن نمایانگر بزرگترین آیتم 
ه رایاندو رشدته فعالیدت خددمات  ICT ، که با سهم جزئدی عمدده فروشداندهدمیدر رشته فعالیت خدمات مخابراتی رخ 

 ایمجموعدهکده ارائده دهندده  شدودمیمنتج  ICTIS خدمات حامل تلفن از مجموعه برآورد تولید استرالیا از همراه است.
، وسایر  (SMS) و متنی، خدمات پیام کوتاه ایدادهمبسوط از انواع مختلفی از خدمات حامل تلفن از جمله ، خدمات 

در این  المللیبینجارت برآورد ت .خدمات تلفن همراه و فراخوان)پی جو ( و همهنین خدمات اساسی تلفن همراه است 
از  HFCE ، در حدالی کده هزینده نهدایی مصدرف خدانوارشدودمیتولیدد  BOPتراز پرداخت هدا  خدمات در درون سیستم

 . برآورد شده است HES 03-2003خدمات حامل تلفن، با استفاده از
 و EAS یق مجموعهتوسط کسب و کار ها و دولت شده است از طر هایتلفنمتوسط مصرف واسطه ای خدمات حامل 

GTS شده است. با این حال ، جنبه عرضه و تخمین های  اوریجمعHFCE  در نظر گرفته برای ایدن محصدول معقدول
بندابراین مصدرف واسدطه ای بده عندوان یدک تدراز در چدارچوب عرضده و مصدرف  شدوندمیتر و صحیحتر در نظر گرفتده 

صل آین نکته دلگرم کننده است که مشداهده میکندیم ایدن رقدم اطالعات و ارتباطات و استفاده از حا فناوریمحصوالت 
کده بدرای تولیدد  EAS GTS به دست آمده به عنوان مانده برای مصرف متوسط با آمار و ارقدام گدزارش شدده ای کده در

 .. تقریبدددا یکسدددان اسدددتاندشددددهبرآوردهدددای رشدددته فعالیدددت مبتندددی بدددر هزینددده در خددددمات حامدددل تلفدددن اسدددتفاده 
 اینترنت دمات ارائه 

. اطالعدات معددودی از شدرکت هدا ی  شودمی اوریجمع ICTISطرح  مقدار کل عرضه خدمات ارائه اینترنت از طریق
 ICTISهای اجتماعی توسدط طدرح  سازمانها ( تحت نظر  ISPارائه دهنده خدمات اینترنتی نظیر خدمات دهنده ها) 

ها ناچیزباشد. برآورد های مربوط بده جنبده  ISPیر این شمار از که تاب شودمی، با این حال ها تصور  شودمین اوریجمع
روش غیدر مسدتقیم بدرآورد  . قابدل دسدتر  نیسدت (ABS)مصرف مستقیماً از مجموعه های آماری اداره آمار اسدترالیا

رد زیدر را )مدوا . هزینه خانوارها درزمینه خدمات ارائه دهندگان اینترنت، نتایجی با کیفیت قابل دفاع تولید کدرده اسدت
 .ببینیدددد.( مصدددرف واسدددطه ای خددددمات ارائددده اینترندددت بددده عندددوان یدددک ماندددده محاسدددبه و حاصدددل شدددده اسدددت

 هزینه مصرف نهایی  انوار 
 کنددمیتقریبی مشخص  طوربهرا در خدمات ارائه دهنده اینترنت  HFCE هزینه مصرف نهایی  انوار حساب اقماری

 .دهدددمیانجددام  IAS و HUIT سددتفاده از اطالعددات حاصددل ازو ایددن کددار را از طریددق یددک روش مبتنددی بددر ا
ایدن اطالعدات  .نمایددمیدسترسی بده اینترندت ارائده  اطالعات دقیقی را در مورد تعداد خانوارهای دارای HUITطرح  

شده است و همانگونه که انتظار مدی رود، سدری هدای زمدانی نشدان دهندده رشدد  اوریجمعبرای برخی دوره های زمانی 
اطالعاتی را در مورد خانوار ها ی دارای ارتباط اینترنتی  IAS یدی در تعداد خانوار دارای دسترسی به اینترنت است.شد

) از مشتمل بر اطالعات مبسوط تر در مورد طیدف  کندمیمبتنی بر شماره گیری ) دایال آپ( و اینترنت پهن باندتامین 
تشدکیل تصدویری از تعددادخانوار هدای دارای  مکدانبر روی هدم ا هاهداداین  .های مختلف سرعت بارگذاری پهن باند (

 برای انجام این کار، ما قیمت مشاهده شده هزینده ماهانده .آورندمیاینترنت را برحسب ، نوع اتصال به اینترنت فراهم 
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د پایه و بسته هدای رابرای دسترسی های مبتنی بر شماره گیری، ارتباطات پهن بان ISPارائه دهندگان خدمات اینتر نتی 
 پهن باند با سرعت باال ( با هم جمع می کنیم تا میزان هزینه نهایی مصرف خانوار برای خدمات اینترنتدی حاصدل شدود.

بده اینترندت تنهدا بدرای  هاآناین مدل مبتنی بر تعدادی از مفروضات است ، که یکی از   ایدن اسدت کده اتصدال خدانوار 
از سدوی دیگدر ، مدا قیمدت  .شدودمیآن برای مقاصد مرتبط به کسب و کار اسدتفاده نمقاصد و اهداف خانوار است و از 

استفاده نموده ایم که شامل برآورد  (ISP)های ماهانه ایی را برای ارائه این خدمات از سوی ارائه دهنده خدمات اینترنت
 بدددددددرای اسدددددددتفاده مقدددددددادیر اضدددددددافی مصدددددددرف  ISP هایهزیندددددددههزینددددددده ارتبددددددداط اینترندددددددت ، و یدددددددا 

فقط نشدان دهندده  HUITاتصال به اینترنت دشوار است زیرا اطالعات طرح  هایهزینه گیریاندازه .شودمیاینتر نت ن
افزایش مطلق در اتصال به اینترنت توسط خانوار هاست )به عبارت دیگر تعداد اتصاالت منهای موارد قطع اتصدال ( ، 

هدا بدرای  ISPدریدافتی  هایهزیندهدر مدورد  .دهنددمیارائده  ها اینترنت رایگدان هدم ISP علت دیگر آن است که اغلب
در یک بیان مختصر ، تعدادی از عوامل وجود دارد که  .در دستر  وجود ندارد ایدادهاستفاده بیش از میزان مقرر هیچ 

فرا ها حداقل تدا کلی تابیر مطلق ناشی از این این پیش  طوربهحساب کنیم ، اما  هاآنیقین بر روی  طوربهیم توانمین
در مورد خدمات عرضه شده از سوی ارائده دهندده اینترندت قابدل  HFCE برآوردهای حاصل از .حدی تعدیل خواهد شد

 .شوندمیدفاع تلقی 
 مخابرات هایدارایی گیریاندازه

در آن تولیدد بده مرکب از از واردات و تولید داخلی است کده  ایمجموعهمخابراتی مشتمل بر  هایداراییتامین با عرضه 
 .گیردمیمخابراتی بخش قابل توجهی را در بر هایداراییحساب خود 

اسدتخرا  (ABS)اداره آمدار اسدترالیا المللدیبینمسدتقیم از سیسدتم تجدارت  طوربدهبرآورد واردات تجهیزات مخابراتی  
،  شدوندمیفیزیکدی بده اسدترالیا حمدل  از آنجا که این اقالم کاال های وارداتی بوده و بنابراین عموماً بده صدورت .شودمی

همدراه بدیش از یدک  هدایتلفن پوشش خوبی را در این زمینده فدراهم کندد. تواندمیباور براین است که اطالعات گمرکی 
 .دهندمیسوم از ارزش این واردات را تشکیل 

جهیدزات مخدابراتی در سداخت ت -تولید داخلی تجهیزات مخابراتی در اسدترالیا از دو بخدش وسدیع تشدکیل شدده اسدت 
اطالعدات در مدورد  .-مخابراتی به حساب خود توسط ارائده دهنددگان خددمات مخدابراتی  هایداراییاسترالیا و ساخت 

و برآورد بخش دوم نیدز در زیدر شدرح  شوندمی اوریجمعجزء اول توسط اداره آمار استرالیا از تولید کنندگان استرالیایی 
 .داده شده است
 فراهم آورندۀ مبنای برآورد برای برآوردهای HESخانوار  هایهزینهی این رشته فعالیت، طرح آمارگیری در طرف تقاضا

HFCE است ، در حالی EAS و GTS  اطالعات در خصو  تشدکیل سدرمایه بابدت ناخدالص در عرصده  اوریجمعبه
مددورد  -مخددابراتی دارد  هددایییداراتجهیددزات مخددابراتی مفهددومی محدددودتر از  .کنندددمیتجهیددزات مخددابراتی مبددادرت 

مصدرف  مخابراتی (شامل )ساخت و ساز ( به حساب خود و کار بر روی سازه هدای مخدابراتی اسدت. هایداراییدومی)
همراه و تجهیدزات مدورد اسدتفاده در تولیدد بده  هایتلفنمربوط به خرید  عمدتاًواسطه ای کسب و کار ها و بخش دولتی 

شدده بده شدیوه مسدتقیم در مدورد تشدکیل سدرمایه بابدت  اوریجمدعی  هداداده اتی اسدت.مخدابر هایداراییحساب خود 
 .کنندمیمخابراتی را تکمیل  هایداراییناخالص وسود ناخالص، بر روی هم تصویرعرضه و مصرف 
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 کار سا ت به  اار  ود توسا ارائه دهندگان مخابراتی
(  3اطالعدات و ارتباطدات ) نگداه کنیدد بده پیوسدت  فنداوریصدول از مح (ABS)تعاریف استاندارد اداره آمار اسدترالیا
بدر  که تجهیزات مخابراتی شودمیطیف وسیعی از محصوالتی را شامل  . اساسدا ، ایدن تعریدف فقدط گیرنددمیرا هدم در 

در  هداآنبا این حال ، بخش قابل توجهی از تجهیزات مخابراتی بده جهدت اسدتفاده از  شودمیشامل تجهیزات مخابراتی 
مخابراتی خریدداری  هایشبکهکلی برای استفاده در درون  طوربهدرون ساختارهای مخابراتی از قبیل بر  های انتقال و 

سداخت و سدازی را کده بدرای  هایفعالیتصرف شده برای  هایهزینهدر حساب اقماری ما تصمیم گرفته ایم تا  شوندمی
، ارزش افزوده و تشدکیل  ICT وری هستندَ، به عنوان بخشی از ستاندهاز تجهیزات مخابراتی ضر برداریبهرهفعالیت و 

 شددامل بحددث کامددل تددری در خصددو  ایددن نحددوۀ تلقددی اسددت. 2ضددمیمه  سددرمایه بابددت ناخددالص تلقددی کنددیم.
برآورد ساخت به حساب خود توسدط ارائده دهنددگان خددمات مخدابراتی، بدا جمدع بنددی طیدف گسدترده ای از مالکیدت 

مخابراتی" شرکتها و کسدب و کارهدای عمدده دسدت  هایداراییعام تحت عنوان " طوربهکه  گیردمی ی صورتهایدارایی
 اندر کار تعریف 

کدارگری و  هایهزینده. ارزش این مالکیتها به اجزای هزینه ای زیر تقسیم شده بود: خریدد تجهیدزات مخدابراتی، شوندمی
مزبور. این کار هم بدا اسدتفاده اطالعدات قابدل دسدتر   هایاییدارهزینه خرید "مواد مصرفی" مورد استفاده در ساخت 

مربوط  گیریاندازهدر عمل، و در انطباق با  انجام شد. EAS برای عموم مردم و هم با اطالعات مرجوع شده به مجموعه
یابی ساخت به حساب خود ، هیچ تخصیصی برای مصرف سرمایه بابت یا مازاد خالص عملیاتی در ارز افزارنرمبه تولید 

 .به حساب خود توسط ارائه دهندگان خدمات مخابراتی در نظر گرفته نشده است
یعنی تولید و )ساخت وساز( بده  -مخابراتی به عنوان دو ستاندۀ ارائه دهندگان خدمات مخابراتی  هایداراییارزش کلی 

خریداری شده توسط ارائه دهنددگان  تجهیزات مخابراتی و تشکیل سرمایه بابت ناخالص تلقی گردیده اند -حساب خود 
خدمات مخابراتی برای استفاده در تولید به حساب خود ، به عنوان مصرف واسطه به حساب آمده اند که این امدر بدرای 

تدابیر بدر تولیدد ناخدالص  .گیدردمیاجتناب از دو باره شماری این دارایی ها در تشکیل سدرمایه بابدت ناخدالص صدورت 
مدواد بده کدار رفتده در  هایهزیندهات و ارتباطدات در ایدن شدیوه محاسدبه، معدادل بدا ارزش کدار و اطالعد فناوریداخلی 
 .ساخت به حساب خود است هایفعالیت

 سود نا الص
تا بتوان از آن به منظور برآورد سود ناخالص های مربدوط بده تجهیدزات  دهدمیاطالعات کافی به ما ارائه ن ICTISطرح

. بده گدرددمی، پیهیدده تدر هدادادههمدراه بدر روی ایدن  هدایتلفناین محاسبات به سبب مداخلده مخابراتی استفاده کرد و 
طرح تلفن همراه اجرا شده توسط شرکت ها و کسب و کارها اطالعدات مربدوط بده خریدد گوشدی  هایبرنامه نظرمی رسد

آمد حاصل از فروش این گوشدی هدا های تلفن همراه را به عنوان یک قلم هزینه ای مسلم ببت وضبط می نمایند، اما در
 ذیدددددل درآمدددددد حاصدددددل از ارائددددده خددددددمات تلفدددددن همدددددراه وخددددددمات فراخدددددوان)پی جدددددو( دسدددددته بنددددددی 

م ایدادههمراه فروخته شده در قالب بخشی از یک" طرح" اختصا  ند هایتلفندر نتیجه، سود ناخالصی را به  .شوندمی
 .ز خدمات مخابراتی در نظر گرفته ایمبلکه به جای آن ، این اطالعات را به عنوان بخشی ا

 همراه هایتلفن
همراه توسط شرکت ها و کسب و کار ها و دولت اتخاذ شده است  هایتلفنتصمیمی برای تلقی هزینه انجام شده برروی 

به عندوان تشدکیل سدرمایه بابدت ناخدالص در  شودمیکه بر این اسا  این هزینه به عنوان مصرف واسطه در نظر گرفته 
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مددعی شدود کده ایدن  توانددمیروشن نیست و هدر کسدی  کامالً.)جزئیات(این مسیله هنوز شودمیساب اقماری لحا  نح
 طوربدههمدراه معمدوال بارهدا و  هدایتلفنبه عنوان تشکیل سرمایه بابت ناخالص تلقدی نمدود ، چدرا کده  توانمیهزینه را 

ی و در خالل مددتی بدیش از یدک سدال مدورد اسدتفاده واقدع مداوم در تولید محصوالت تولید شده توسط واحدهای تولید
کلی این خرید ها را بده عندوان یدک هزینده جداری تلقدی میکنندد  طوربهاز سوی دیگر ، واحدهای تولیدی خود  .شوندمی
رد ' ( در مدو3-158( )بندد  SNA23. از همه اینها مهمتر قاعدده )گیرندمیدر نظر ن ایسرمایهرا به عنوان هزینه  هاآنو

ی را کده تحدت شدرایطی دیگدر ممکدن اسدت هایهزیندهتا در مواردی خا   دهدمیابزار های کوچک ' به ما این اجازه را 
ماهیتاً به عنوان " سرمایه " در نظر گرفته شوند، در عمل به عنوان مصرف واسطه ای در نظر بگیریم به شدرط آنکده ایدن 

عالوه بدر ایدن، انجدام  م عملیات نسبتا ساده ای مورد استفاده قرار گیرند.ابزارها کوچک ، ارزان قیمت بوده و برای انجا
انددک  هداآنماشدین آالت و تجهیدزات میدزان هزینده  هایهزیندهمرتب ومکرر بوده و در مقایسه با  طوربهاین هزینه باید 

 .آوردایدددن دسدددتورالعمل پشدددتوانه محکمدددی را بدددرای طدددرز تلقدددی اتخددداذ شدددده فدددوق الدددذکر فدددراهم مدددی  باشدددد.
 مصرف نهایی  انوار 

3 -2003HES  خانوار برای تجهیزات مخابراتی ارائه کرده اسدت.در ایدن طدرح  هایهزینهجزئیات مبسوطی رادر مورد
مربوط بده "طدرح هدای " تلفدن  هایپرداختجداگانه خرید تلفن همراه و  طوربهاز اعضای خانوارها خواسته شده بود تا 

باب مورد دوم ما نسبت خاصی را در مورد "خریدد" خدود گوشدی هدای تلفدن همدراه بدرآورد همراه را مشخص نمایند. در 
 .معقول وصحیح به نظر می رسند HFCEکلی ، برآوردهای تجهیزات مخابراتی طرح  طوربه نموده بودیم.

 مصرف واسطه
 هدایداراییتولیدد کننددگان ی کده از سدوی هایهزیندهمعمول انتظار داشته باشیم تا بیشترین بخدش از  طوربهممکن است 

مخابراتی بوجود آمده است، به عنوان تشکیل سرمایه بابت ناخالص محسوب شود. با این حال، به دلیل برداشتی که مدا 
مخابراتی اتخاذ کرده ایم و به این دلیل که مخار  امور تجاری و دولتدی  هایداراییبرای حساب خود )ساخت و ساز( از 

، مقدار قابل توجهی از هزینه به مصرف واسدطه اختصدا  شودمیعنوان مصرف واسطه محسوب  به هایتلفندر زمینه 
 داده شده است.

 تشکیل سرمایه ثابت نا الص بر  اب رشته فعالیت 
 از خدود تعریدف در مخدابراتی، هدایدارایی در زمیندهساخت و ساز( ) خود هایفعالیت شامل حساب اقماریاز آنجا که 

 هدایدارایی تشدکیل سدرمایه بابدت ناخدالص در، همهنین این فعالیتها شودمی" طالعات و ارتباطات ا فناوریستانده "
کامدل بده رشدته  طوربدهدر مورد مشتقات این قلم در بداال توصدیف و بدرآورد نتیجده شدده، . اندشدهگنجانده  نیز مخابراتی

خدالص بده موسسدات بازرگدانی و دولدت فعالیت خدمات مخابرات اختصدا  داده شدد. بداقی تشدکیل سدرمایه بابدت نا
طدرح آمداری  یهداداده. کننددمیهمدراه( هزینده  هدایتلفنارتباط دارد که در زمینه تجهیزات مخابرات )اما نده در زمینده 

برای این مورد برآوردهایی در سطوح ملی و صنعتی در اختیار مدی  های دولتی، فناوریطرح آماری و  فعالیت اقتصادی
 گذارند.

 هرایانار سخت افز
ه رایانداطالعات و ارتباطات در حساب اقماری، ارزیابی های مربوط به سخت افزار  فناوریمانند همه محصوالت دیگر 

. برآوردهای عرضه نسبت به اعداد تقاضا ارجحیدت دارندد و ایدن اندشدهبا توجه به یک چارچوب عرضه و مصرف تولید 
 . گذاردمیرا در اختیارمان  معیار خوبیحالت برآورد 
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 فنداوریه در استرالیا نسدبتاً پدایین اسدت و بخدش عمدده آن از سدوی تولیدد کننددگان محصدوالت رایانتولید سخت افزار 
 ایرایاندهاطالعدات و ارتباطدات و تدأمین کننددگان خددمات  فناوری. عمده فروشان شودمیاطالعات و ارتباطات تولید 

ه رایاند، که بیشتر به خدمات مربوط به نصب سدخت افزارهدای دهندمی مقادیر کمتری را در این زمینه به خود اختصا 
 . شودمیعرضه شده در استرالیا از کشوهای دیگر وارد  ایرایانهمرتبط است. بیشتر سخت افزار 

 اداره آمدار اسدترالیا بدسدت آمدده و در طدرح المللدیبینمستقیم از نظام تجارت  طوربهه رایانبرآورد واردات سخت افزار 
اطالعات و ارتباطات منتشر شده است. از آنجا که این کاالها وارداتی هستند و توسط  فناوری هایفعالیتآماری رشته 

را پوشدش دهدد. بدا ایدن حدال، در ایدن میدان  هداآن، اطالعات گمرکی باید بتواندد تمدام شوندمیکشتی به استرالیا حمل 
صو  در رابطه با بخش های مختلفی کده ممکدن اسدت )تدا حددی یدا وجود دارد، به خ بندیطبقهمسائلی نیز مربوط به 

ه ارتباط داشته یا نداشته باشد. این مسائل در دوره تولیدد حسداب اقمداری مدورد بررسدی قدرار رایان( با سخت افزار کامالً
رشددته  ه در طددرح آمدداریرایانددمربددوط بدده واردات سددخت افددزار  یهددادادهگرفتنددد و رای بددر آن قرارگرفددت کدده در مددورد 

 اطالعات و ارتباطات هیچ گونه تعدیلی مورد نیاز نیست.  فناوری هایفعالیت
اطالعدات و  فنداوری هدایفعالیته بدر مبندای طدرح آمداری از رشدته رایاندسود ناخالص تجاری مدرتبط بدا سدخت افدزار 

خریدهای سخت افدزار اطالعات و ارتباطات نسبت به ارزش  فناوری هایفعالیتارتباطات است. طرح آماری از رشته 
. ایدن امدر کندمیاطالعات و ارتباطات برآوردی را فراهم  فناوریه، برای عمده فروشان رایانه و فروش سخت افزار رایان

ه مبنددایی را فددراهم مددی آورد، هددر چنددد انجددام رایانددبددرای بددرآورد سددود ناخددالص عمددده فروشددی در زمیندده سددخت افددزار 
ه عاملی است کده بدر تفسدیر مدا از رایانشده  بندیبسته افزارنرمه و نیز رایان افزارمنر" مجموع سخت افزار و بندیبسته"

 تأبیر گذار است. ایدادهاین منبع 
طدرح آمداری هزینده خدانوار قدرار دارد. طدرح آمداری هزینده  یهادادهه بر مبنای رایانمخار  خانوار در مورد سخت افزار 

. بدا ایدن حدال، ارقدام کنددمی اوریجمدعه" رایان افزارنرم" را جدا از "ایرایانهت خانوار مخار  خانوار در زمینه "تجهیزا
شدده در درون خدود اسدت و  بندیبسدته افدزارنرمه" شامل عنصدری از رایانطرح آماری هزینه خانوار در مورد "تجهیزات 

 است. ه، برآورد و حذف شدهرایاناین مولفه بر اسا  تجزیه و تحلیلی از یک خرید متعارف 
 سدخت در زمینده بابدت ناخدالص سرمایه تشکیل، اطالعات و ارتباطات  فناوری چارچوب عرضه و مصرف محصولدر 
در  کلدی، طوربده عرضده یهادادهکه است  قضاوتبدست آمده است که نشان دهنده این مانده  یک عنوان به هرایان افزار

 اداره آمدار اسدترالیاتری برخدوردار هسدتند. بدا ایدن حدال، از اسدتواری بیشد تقاضدا یهادادهشکل های مختلف قیا  با 
طرح آمداری مجموعه های  طریق از ترتیب به را هرایان افزار سخت در زمینه مخار  دولت تجارت و اطالعات مربوط به
 بدابتمربوط بده ارزش ناخدالصسدرمایه  تشدکیل. رقدم کنددمی اوریجمدع دولتدی فناوریطرح آماری  و فعالیت اقتصادی

حساب اقمداری اسدت. برخدی دالیدل  تولید شده در ارقام تا حدودی کمتر ازها  مجموعه این از ه حاصلرایان ت افزارسخ
کدم  . ایدنشدودمیه رایانداحتمالی درمورد علت وقوع این امر مطرح است که بدویژه شدامل تدأبیر سدخت افدزار اجداره ای 

 . شودمیمت عرضه و اصالح س یهادادهاز طریق محک زنی بر آوردها با  برآوردی آشکار
 اجاره

اطالعدات و ارتباطدات )و تجهیدزات  فنداوری ایرایاندهشواهدی در دست است که مقادیر قابل تدوجهی از سدخت افدزار 
ه رایاند، اجاره سدخت افدزار هاآن. احتماال  دو راه وجود دارد که به واسطه شوندمیاجاره  هاآنمخابراتی( از سوی کاربران 

 ع تالش های ما برای ارزیابی )سنجش( این محصوالت شود. مان تواندمی
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اطالعات و ارتباطدات را بده طدرح هدای  فناوریاول، اگر هر دو طرف اجاره دهنده و اجاره کننده ، محصول مشابهی از 
ری انجام شده گفت که در این زمینه دوباره شما توانمیگزارش کنند،  ایسرمایهآماری اداره آمار استرالیا به عنوان هزینه 

است. در عمل، به نظر می رسد پاسخگویانِ طرح های آماری تمایل دارند تدا قواعدد حسدابداری بلندد مددت )اجداره( را 
گر این امر دوباره شماری اتفاق می افتداد، مدی شدد انتظدار شودمیدنبال نمایند و دوباره شماری موضوع مهمی تلقی ن . ا

( بدا ارقدام بسدیار کننددمیو بیمه )کده بسدیاری از اجداره دهنددگان در آن فعالیدت  داشته باشیم که در رشته فعالیت مالی
ه و تجهیزات مخابراتی مواجه شویم. بده هدر حدال، )در عمدل( وضدعیت رایانبرای سخت افزار  ایسرمایهبزرگی از هزینه 
 چنین نیست.

های دولتی بوجدود  فناوریطرح آماری  طرح آماری فعالیت اقتصادی و در مجموعه های بالقوه طوربهمشکل دیگری که 
 تجهیدزات مخدابراتی کده بده ه ورایاندمخار  خود را در رابطه با سدخت افدزار گویان باید پاسی  است که ، در جاییآیدمی

 "هزینه  عنوان
گدزارش ، در برخدی مدوارد حدال ایدنبدا  آورده اند، گزارش کنندد. دست اجاره ای به مالیموافقت های  تحت" ایسرمایه

 فقدطپاسدخی کده اشتباه بدوده اسدت ) "اجاره،کرایه و اجاره به شرط تملیک "هزینه  عنوان مخار  به اجاره داران از این
طدرح  یهداداده در حدالی کده بدرای 'اصدالح'(. کنددمیبه شرط تملیدک صددق  اجاره تحت استفاده مورد هایداراییبرای 
طدرح آمداری فعالیدت  یهدادادهایدن احتمدال وجدود دارد کده ، تالشهای فراوانی صورت گرفتده اسدت مکانتا حد ا آماری

 کامل نشان ندهند. طوربهاطالعات و ارتباطات را  فناوریمرتبط با  ایسرمایهاقتصادی سطوح واقعی هزینه 
 و کنددمیماندده محاسدبه  یدک عندوان بده ه رارایاندسخت افزار  ناخالص تشکیل سرمایه بابتدر عمل، حساب اقماری، 

رشدته ایدن جزئیات مربوط بده  بدست آوردنبرای فقط های دولتی  فناوریطرح آماری  و ری فعالیت اقتصادیطرح آما
  .تولید شده، تابیر کمی داشته استهای اجاره، بر برآورد مسیله از این رو. فعالیت در مورد این قلم آماری استفاده شدند
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 ضمیمه شش:کیفیت برآوردها
 مقدمه

 مناسدبی کیفیدت سطح، دارایتجمعی ترین  در خصو  به که برآوردها، ار استرالیا بر این باور استاداره آمکلی،  طوربه
اطالعدات و  فنداوری تولید ناخالص داخلی اطالعات و ارتباطات و فناوری ناخالص ارزش افزوده برای، از جمله هستند

 برآوردهدای مفروضات و تعدادی از ز بهنیا کار توسعه ای است که محصول حساب اقماریچون  به هر حال، ارتباطات.
غیرانباشدتی،  سطوح مختلدف در. شوند در نظر گرفته برآوردها باید تجربیاز این رو  برخی از مولفه هاست، ترکیبی برای

" ایرایانده"خددمات  و سفارشدی" افدزارنرم" بدین مرزکلی  طوربه برای مثال، اعتماد کمتری به کیفیت نتایج وجود دارد.
 کدامالًامدری  توانددمیجدا سازی و تفکیک این دو مولفه برای پاسخگویان طرح آمداری  در عمل روشن است، اما نسبتاً

 دشوار باشد.
 مطلدوب ملی حسابداریبا اسا   مهم ایدادهمنابع تهیه شدند. بسیاری از  آماری منابع از از طیف گسترده ایبرآوردها 

زمدان  یدا / مفداهیم و پوشدش، نظر از ایداده منابع از برخی نیست و گونه این در برخی موارد حال این با انطباق دارند،
 .آورندمیرضایتمندی کاملی را بوجود ن بندی

خدود کده از سدوی واحددهای دولتدی غیدر عمدومی )خصوصدی( تولیدد  حسداببده  ایرایانده افزارنرمبرآوردهای مربوط به 
بده  کده همدانطور، فرضیات معنی دار را ضروری می سدازند از استفاده که تکنیک های مدل سازی از استفاده ، بااندشده

 سدازمانویدژه ای کده از سدوی  افزارنرماساساً از  برآورد های تکنیک. است شده داده شرح 5 ضمیمه در صورت تفصیلی
 ایدن بدا .کننددمیپیروی  ،دهدمیرا نشان  المللیبینبهترین عملکرد اقتصادی پیشنهاد شده است و  هایهمکاریتوسعه 
کاربران نیز در زمینه استفاده از ، همهنان این مورد به عنوان زمینه ای چالش برانگیز در برآورد باقی می ماند، و به حال

 .شودمیبه حساب خود هشدارهای الزم ارائه  افزارنرمبرآوردهای 
کاالهدای  تولیددبدرای ارزیدابی  مخدابراتی ارائه دهندگان خددمات توسط مخابراتی هایدارایی خود از حساب تولیدبرآورد 
، و اسدت شده مشخص( SNA23) ملی حساب برای المللیبیناستانداردهای به گونه ای که در خود  حساب ایسرمایه

اساساً از اصول کلی پیروی همانگونه که از سوی تأمین کنندگان اصلی خدمات مخابراتی مورد استفاده قرار گرفته است، 
 . کندمی

اطالعدات و ارتباطدات طراحدی  فنداوریبا هدف بدست آوردن جزئیات تولید  اداره آمار استرالیا المللیبینتجارت نظام 
 مقولده از هدر و گیرنددمیبررسی قدرار مورد  در آن المللیبینتجارت متناسب و مطلوب  یهاداده، عوادر است. نشده 

در . شدودمیغیدر مدرتبط بدا آن مشدخص  یدا تباطدات واطالعدات و ار فنداوری در قالب محصوالت مرتبط با محصوالت
محصدوالت دیگدر ارتبداط  اطالعات و ارتباطدات و فناوریمحصوالت  باتولیدات تا حدی  ازحقیقت از آنجایی که برخی 

کده  ها مؤلفه از انواع مشخصی در مورد. این امر به ویژه دهدمیرا نشان  بالقوه کیفیتموضوع  تلفیقی روشاین  دارند،
 .کندمیزنجیره وسیعی از کاالها را برای ما تهیه نمایند صدق  ن استممک
 هایهمکاریتوسعه و  سازمانبرای آمار شناسان رسمی دشوار است.  ایرایانه افزارنرمدر  المللیبینتجارت  گیریاندازه

ببدت شدده در  المللدینبی، بیان داشته اسدت کده تعدداد تجدارت 2003اطالعات  فناوریاقتصادی در چشم انداز خود به 
 گیدردمیبه میزان قابل توجهی در سطح نازلی قرار دارد. این که چرا این مقوله در این سطح پایین قرار  ایرایانه افزارنرم

و شیوه تجاری فروش آن به کشورهای دیگدر ارتبداط  افزارنرمبه ماهیت تولید  عمدتاًاین دالیل  -دالیلی مطرح شده است
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مرتبطی که اخیدراً از سدوی اداره آمدار  هایفعالیتشرح کاملتری از مسائل مربوط به این موضوع و  7و  5دارد. ضمائم 
 استرالیا در ارتباط با آن انجام شده را ارائه نموده است.

ی ملی، سودهای ناخالص عمده فروشی و خرده فروشی، به جای طراحی شدن بر مبنای طرح های آمداری، هاحسابدر 
. با این حال، طرح آماری رشته شوندمی، از این رو برآوردها تقریبی محسوب شودمیغیر مستقیم ارزیابی  رطوبهعموماً 
ساختاری مناسبی را که تولید برآوردهای سود ناخدالص  یهاداده،  2002-3اطالعات و ارتباطات  فناوری هایفعالیت

. سدود گدذاردمیطدات را ممکدن کندد، در اختیارمدان اطالعدات و ارتبا فناوریعمده فروشی در زمینه محصوالت مختلف 
اطالعات و ارتباطات بدا مراجعده بده سدود ناخدالص عمدده فروشدی )تدا  فناوریناخالص خرده فروشی در زمینه کاالهای 

اطالعدات و  فنداوریحدودی( بدرآورد شدده اسدت. در مدورد دالر، روشدن اسدت کده سدهم بیشدتری از فدروش محصدوالت 
 .پذیردمیده فروشان و نه خرده فروشان، صورت ارتباطات از طریق عم

 طوربدهتقاضدا کده  برآوردهدای و ارتباطات نسبت بده اطالعات فناوری محصوالت عرضه برای ایداده، منابع کلی طوربه
 در مدورد برآوردهدایی از پذیرفتده شدده و کلدی طوربده عرضهدر سطح باالتری قرار دارند. برآورد  اندشدهمستقلی استنتا  

 مصدرف بددان معندی اسدت کده، تعدیالتی صورت گرفته است. در عمل، این شوندمیمصرف که ضعیف تر در نظر گرفته 
ایدن واقعیدت کده ، رویکدرد ایدن به توجه. با باقیمانده بدست آمده اند عنوان به تشکیل سرمایه بابت ناخالص و یا واسط

نسدبتا  هرایاند افزارنرم ه ورایانسخت افزار  ه بابت ناخالصِتشکیل سرمای بازبینی های حاصله در مورد برآوردهای رسمی
بدرای ایدن مقدادیر تجمیدع شدده گذشته و حدال( ) برآورد شده به ما تا حدی اطمینان می بخشد که سطوح، اندک بوده اند
 صحیح است . 

وی کدار بدسدت آمدده اطالعدات و ارتباطدات از طدرح آمداری نیدر فنداوریبرآورد تعداد افراد شاغل در مشاغل مرتبط با 
است. چون این طرح یک طرح خانواری است، از این رو زمانی که از آن برای بدست آوردن برآوردهای جزئدی از رشدته 

. برای کداهش برخدی از ایدن مشدکالت بدالقوه مربدوط بده کیفیدت، گرددمی، با ایراداتی مواجه شودمیاستفاده  هافعالیت
 ته فعالیت استاندارد برای استرالیا و نیوزلند منتشر شده است.رش بندیطبقهبرآورد اشتغال در سطح 
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 ضمیمه هفت: ارتباط با دیگر سری های اطالعاتی اداره آمار استرالیا
 ی ملیها اارمعیارهای سالیانه به روز شده 

 یهدادهداتحقیقات صورت گرفته بهنگام تولید این حسداب اقمداری باعدث ایجداد بدازنگری هدایی در سدری هدای زمدانی 
ه در نظدام حسدابهای ملدی اسدترالیا رایاند افدزارنرممربوط به تشکیل سرمایه ناخدالص مربدوط بده بخدش سدخت افدزار و 

(ASNA) معیارهای سدالیانه بده روز شدده » گردید. این بازنگری ها در مقاله ای تحت عنوان  2003-2005 هایسال
  www.abs.go.au –(Ausstatsکدی اداره آمدار اسدترالیا منتشر گردید که از طریدق آدر  الکترونی« ی ملیهاحساب

Publications – 5203 (2003–05) – Main features) قابل دستیابی است. در غیر اینصورت قیمت های جداری
ن نشدریه در نظدام حسدابهای ملدی ه ارائه شده در ایرایان افزارنرمتشکیل سرمایه ناخالص مربوط به بخش سخت افزار و 

حاوی اطالعات جدیدی است. محدودیت های زمدانی بددین معناسدت کده  2003-2005 هایسال (ASNAاسترالیا )
نهایی نمودن اطالعات مربدوط بده رشدته فعالیدت طبدق برنامده زمدانی برآوردهدای نظدام حسدابهای ملدی اسدترالیا  مکانا

ASNA) پدید آید انجام خواهد شدد. در حدالی  مکانست اما هر زمانی که این اوجود نداشته ا 2003-2005 هایسال
در دو نشریه متفاوت مندر  است اما رقم نهایی کشور استرالیا به قیمدت جداری  هافعالیتکه اطالعات مربوط به رشته 

 های حجم زنجیره جهت اهداف مالی یکسان است.  گیریاندازهو 
 یافزارنرمواردات باته های 

بیشدتر اسدت و بده ایدن  ICTSی در حسداب اقمداری از نتدایج منتشدر شدده در افزارنرممیزان واردات بسته های  برآورد
 طوربده( ASNA(فعلی و تجارت بین الملل و نشریات نظام حسابهای ملی استرالیا ) BOPموضوع در تراز پرداخت) 

یکسدان تعریدف  طوربهی افزارنرمترالیا بسته های ضمنی اشاره گردیده است، اگرچه در تمامی نشریات اداره ملی آمار اس
ی زیدادی را هارسدانهآن را از طریدق  تدوانمیطبق ماهیت آن عبارت است از محصدولی کده  افزارنرمشده است. تعریف 

 آن را تدوانمیمورد تجارت وداوستد قرار داد، به صورت الکترونیکی منتقل یا ذخیره نمود، و در داخل کشور وارد کننده 
 . شودمیمیزان مبادالت  گیریاندازهبه تعداد زیاد تکثیرکرد. این تعریف خود باعث تشدید پیهیدگی در 
، اطالعاتی هدم شودمینام برده شد استفاده  هاآناز  قبالًدر حساب اقماری با وجود این که از منابع مستقیم اطالعاتی که 

ارتباطات نسبت به مبدا )داخلی و یدا خدارجی( واردات بسدته  اطالعات و فناوریکه برخی از عمده فروشان محصوالت 
. این امدر باعدث ایجداد برآوردهدایی از واردات گیردمیمورد بررسی قرار  کنندمیگزارش  ICTISی خود به افزارنرمهای 

منتشدر  ICTISو تجارت بین الملل و  BOPی ملی گردیده که نسبت به آن چه که در هاحسابی در افزارنرمبسته های 
از طریدق مقایسده و  گیرنددمیگردیده است، میزانش بیشتر است. اطالعاتی که برای برآوردهای دیگر مورد اسدتفاده قدرار 
 ICTISدر خدمات و  المللیبینبررسی اطالعات گزارش شده توسط بخش های تجاری عمده در طرح آمارگیری تجارت 

 در حال بررسی و بازنگری هستند.
 
 
 
 
 
 

http://www.abs.go.au/


379 

 

 واژه نامه
 :  یمت پایه

مقدار پول دریافتی توسط تولید کننده از خریدار یک واحد کاال و یا خدمات تولیدی که به عندوان سدتانده در نظدر گرفتده 
و یارانه دریافتی بر آن واحد کاال و یا خدمات به عندوان نتیجده  شودمی. از این مقدار مالیات های پرداختی کسر شودمی

گانده توسدط تولیدد کنندده  هایهزینه. این پول دریافتی شامل شودمیفه تولید و یا فروش به آن اضا حمل و نقدل کده جدا
 ، نیست.شودمیاعالم 

 جبران  دمات کارکنان: 
مجموع پرداختی های نقدی و غیرنقدی توسط شرکت به یک کارکن خود در ازای کار انجام شده توسط کارکن برای یک 

: حقوق و دسدتمزد و حدق بیمده تدامین اجتمداعی کارفرمدا. بدرای شودمیروه تقسیم دوره حسابداری. این پرداختی به دو گ
هدیچ گونده جبدران خددماتی  شدوندمیو به صورت داوطلبانده انجدام  شودمیپولی پرداخت ن هاآنکارهایی که برای انجام 

انجدام  شدودمیمدیریت ی که اعضای یک خانوار در شرکتی که توسط خود آن اعضا هایفعالیتهمانند  شودمیپرداخت ن
 ، نیست.کندمی. جبران خدمات کارکنان شامل مالیاتی که کارفرما بر لیست حقوق کارکنان خود پرداخت دهندمی

 :ایرایانه دمات 
اطالعدات و ارتباطددات ،  فندداوریماننددد حفدظ، نگهدداری و تعمیددر محصدوالت  هدافعالیتگسددتره ای از  بنددیطبقهایدن 

ه، ذخیره سازی اطالعدات و بازیدابی آن و عملکدرد هدای بهینده رایانردازی، اشتراک گذاری زمانی بازیابی، خدمات داده پ
در ایدن گدروه قدرار  ایرایانه افزارهاینرم. حساب اقماری تولید و یا ارتقای شودمیسازی میز امداد وراهنمایی را شامل 

 .گیردمین
 مصرف سرمایه ثابت:

ستفاده در فرآیند تولید در خالل یک دوره حسابداری به دلیل مواردی از قبیل پدیدد بابت مورد ا هایداراییکاهش ارزش 
آمدن خرابی و معایب فیزیکی، گذشت زمان و یا استهالک طبیعی است. مواردی همهون کهنگی های ناپیددا، خسدارت 

 . گیرندمیهای عمده و تقلیل منابع طبیعی در این گروه قرار ن
 اشتغال:

م وقت، پاره وقت، کارکنان غایب در مرخصی با حقوق، کارکندان اجرایدی و مددیریتی، کارکندان دائدم، شامل کارکنان تما
موقت و فصلی، مالکین و شرکای کاری است. افراد خود اشتغال )خویش فرما( و افرادی که برای یک ساعت یا بیشتر 

 . گیرندمیهستند در این گروه قرار  بدون دریافت مزد در یک کسب و کار و یا مزرعه خانوادگی مشغول به فعالیت
 صادرات:

ارزش کاالهای صدادر شدده و پدول قابدل دریافدت توسدط سداکنان یدک کشدور از افدراد غیدر سداکن کشدور در ازای ارائده 
 خدمات.

 بخش دولت مرکزی: -هزینه نهایی مصرف
دولتدی کده منجدر بده  هایشدرکتهزینه خالص پرداختی برای کاالها و خدمات توسط مقامات دولتی، به غیر ازپرداختدی 

 هدایدارایی( یا در مالکیت زمین و ساختمان های موجدود و یدا inventoryبابت و یا موجودی انبار ) هایداراییتولید 
پرداختی به افراد برای کدار  هایهزینهجبران خدمات کارکنان به غیر از  هایهزینه. این هزینه شامل شوندمیدست دوم ن
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( و مصرف سرمایه بابت inventoryبابت و فهرست موجودی انبار ) هایداراییا و خدمات ) به غیر از کااله ایسرمایه
 های دولتی در برابر خرید هستند.  سازماناعالم شده کاالها و خدمات تعهد شده توسط  هایهزینهاست. 

  انوار: -هزینه نهایی مصرف
موسسدات غیرانتفداعی  هایهزینهدمات توسط افراد و همهنین مشتمل است بر هزینه خالص پرداختی برای کاالها و خ

 هدایدارایی هایهزیندهببت نشده و  هایشرکتکسب و کار  هایهزینه. کنندمیخصوصی که به خانوارها خدمت رسانی 
نگهدداری محدل  هایهزینده(، شدودمیموسسات غیرانتفاعی ) که با عنوان تشکیل سدرمایه ناخدالص بابدت بددان اشداره 

، امدا گیرنددمی( در ایدن گدروه قدرار نشدودمیواسطه بنگاه های خصوصی بددان اشداره  هایهزینهکونی ) که با عنوان مس
 .گیرندمیقرار  بندیطبقهفردی برای وسایل نقلیه و دیگر کاالهای بادوام و کرایه خانه مسکونی در این  هایهزینه

 اجاره مالی:
، اگرچده طدی شدودمیف شخص اجاره دهنده به شخص اجداره گیرندده منتقدل تحت یک توافق اجاره مالی مالکیت از طر

زمان اجاره مال االجاره تحت مالکیت قانونی شخص اجاره دهنده باقی می ماند. طی این توافدق تشدکیل سدرمایه بابدت 
 ناخالص متعلق به بخش و رشته فعالیت اجاره گیرنده است.

 تولید نا الص دا لی:
خدمات تولید شده در استرالیا در یک دوره زمانی مشخص پ  از کسدر هزینده کاالهدا و خددمات ارزش بازاری کاالها و 

. شدودمیمصدرف سدرمایه بابدت محاسدبه  هایهزیندهمورد استفاده در فرایند تولید. این ارزش بازاری قبل از کسر نمودن 
 ت بازاری" است. بنابراین منظور از تولید ناخالص داخلی بنابر تعریف آن در این نشریه " قیم

 تشکیل سرمایه ثابت نا الص:
مسددکن، سدداختمان هددای دیگددر، ماشددین آالت و تجهیددزات، دامددداری هددا،  -دارایددی بابددت هایهزینددهعبددارت اسددت از 

جابجایی مالکیت. ماشین آالت و تجهیدزات عبارتندد از دسدتگاه هدا، ماشدین  هایهزینهبابت غیرملمو ، و  هایدارایی
و  گیرنددمیقدرار ن بنددیطبقهبابت در این  هایداراییتعمیر و نگهداری  هایهزینهایل نقلیه وغیره. آالت، تجهیزات، وس

بابت بده عندوان تشدکیل سدرمایه در نظدر گرفتده  هایدارایی. موارد اضافه شده به شوندمیدر حساب تولید در نظر گرفته 
ختی توسط بنگاه های تجاری خصوصدی در ارتبداط بدا پردا هایهزینه. همهنین جبران خدمات کارکنان و دیگر شوندمی

سداختمان مسدکونی و دیگدر  هایهزینده. گیرنددمیقدرار  بندیطبقهتشکیل سرمایه بابت ناخالص به حساب خود در این 
کده مبلدغ  شدوندمیجدید و دست دوم در نظدر گرفتده  هایداراییساختمان ها و ماشین آالت و تجهیزات به عنوان هزینه 

انتقدال مالکیدت شدامل حدق تمبدر، هزینده و کمیسدیون دالالن  هایهزینده. شدودمیموجدود از آن کسدر  هایراییدافروش 
 امالک، هزینه انتقال مال و دیگر تعرفه های گوناگون دولتی است.

 درآمد نا الص مخلوط بنگاه های تجاری غیر شرکتی: 
بنگاه های تجاری غیر شرکتی. ایدن درآمدد شدامل عدواملی  عبارت است از مازاد و یا کسری به وجود آمده به دلیل تولید

(  ایسرمایههمهون جبران خدمات کارکنان )بازدهی های ورودی های کار( و مازاد عملیاتی )بازدهی های ورودی های 
 است.

 مازاد عملیاتی نا الص: 
نگاه هدای تجداری غیدر شدرکتی بدسدت تمامی بنگاه های تجاری استرالیا به غیر از ب هایفعالیتمازاد عملیاتی از طریق 

. این مازاد عبارت است از مازاد ستانده ناخالص از مجموع مصرف واسدطه، جبدران خددمات کارکندان و مالیدات آیدمی
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منهای یارانه تعلق گرفته به تولید و واردات. این مازاد قبل از کسدر مصدرف سدرمایه بابدت، سدهام، سدود، حدق تدالیف و 
های مستقیم قابل پرداخت و بعد از کسر نمودن تعدیالت ارزشی فهرست موجدودی انبارمحاسدبه اجاره زمین، و مالیات 

. از نظر مجمع حسابداری ملی، مازاد عملیاتی ناخالص بخش دولتی برابدر بدا مصدرف سدرمایه بابدت ایدن بخدش شودمی
 است.

 ارزش افزوده نا الص:
رف واسدطه بده قیمدت خریددار. از ایدن اصدطالح بدرای عبارت است از ارزش سدتانده در قیمدت پایده منهدای ارزش مصد

. ارزش قیمدت پایده سدتانده هرگونده شدودمیتوصیف محصول ناخالص رشته فعالیت بر حسدب بخدش هدای آن اسدتفاده 
خصوصدی را  هدافعالیتناهمگونی ایجاد شده از طریق مالیات های تعلدق گرفتده بده کاالهدا و یارانده هدای سدتانده رشدته 

 .سازدمیبرطرف 
 اطالعات و ارتباطات : فناوری 

دسترسی، ذخیره سازی، پدردازش، انتقدال، ویدرایش و انتشدار اطالعدات را  مکانها و خدماتی است که ا فناوریمنظور 
مختلف انتقال رسانه  هایدستگاهانتقال و دریافت صدا، تصویر و یا اطالعات از طریق  مکان. همهنین اسازدمیفراهم 

 پذیر است. نمکانیز از این طریق ا
 موجودی انبار 

را تولیدد کدرده اندد نگهدداری  هداآنی است که در پایان یک دوره حسابداری بر حسدب واحددهایی کده هایستاندهمجموع 
. تعیین موجودی انبار قبل از زمانی است که این مجموعه ها مورد فرآوری، فروش، تحویل به سایر واحدها و یا شوندمی

اده قرار بگیرند. همهندین مجمدوع محصدوالت بدسدت آمدده از سدایر واحددها کده بدرای مصدرف از طرق دیگر مورد استف
 . گیرندمیدر موجودی انبار قرار  گیرندمیواسطه و یا فروش مجدد بدون هرگونه فرآوری مورد استفاده قرار 

 اطالعات و ارتباطات : فناوریدر آمد 
اطالعدات و  فنداوری، توزیدع، و ارائده خددمات و کاالهدای عبارت است از مجموع تمدامی درآمددهای حاصدل از فدروش

 ارتباطات 
 اطالعات و ارتباطات : فناوریصنعتی  بندیطبقه

( اسدت کده فعالیدت منتخدب ANZSICاسدتاندارد صدنعتی اسدترالیا و نیوزیلندد ) بنددیطبقهمنظور بخش ها و یا گروه 
 .گیردمیاطالعات و ارتباطات در آن قرار  فناوری

 ه:رایاناطالعات و ارتباطاتی   اوریفن دمات 
( ANZSICاستاندارد صنعتی استرالیا و نیوزیلندد ) بندیطبقهمنظور کسب و کارهایی است که بر طبق معیارهای گروه 

 :اندشده بندیطبقهدر ذیل 
 صنعتی: بندیگروه

 : خدمات داده پردازی7831
 : خدمات بازیابی و ذخیره اطالعات7832
 هرایانو نگهداری : خدمات حفظ 7833
 هرایان: خدمات مشاوره 7833
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 اطالعات و ارتباطات : فناوریتولید نا الص دا لی 
اطالعات و ارتباطات به اضافه مالیات پرداخت شده منهای یارانه دریدافتی  فناوریبرابر است با ارزش افزوده ناخالص 

اطالعدات و ارتباطدات بخشدی از یدک حسداب  یفناوراطالعات و ارتباطات. تولید ناخالص داخلی  فناوریمحصوالت 
. ارزش سدازدمین مفهوم حسابداری ملی، تولیدد ناخدالص داخلدی را فدراهم تریگستردهمقایسه با  مکاناقماری است که ا
اطالعات و ارتباطات در این نشریه دارای ارزش بسیاری است و باید در ایجاد مقایسه با دیگدر  فناوریافزوده ناخالص 

 و یا میان کشورها مورد استفاده قرار بگیرد. هاییتفعالرشته 
 اطالعات و ارتباطات : فناوریارزش افزوده نا الص 
مصرف واسدطه  یهادادهاطالعات و ارتباطات بر اسا  قیمت های پایه منهای ارزش  فناوریارزش ستانده محصوالت 

 طوربدهاطالعدات و ارتباطدات. ایدن سدنجش  یفنداور) به قیمت های خریدار( مورد اسدتفاده در تولیدد ایدن محصدوالت 
همانند معدن و ساختمان است و بایدد در مقایسدات « متعارف» هایفعالیتمستقیم قابل مقایسه با ارزش افزوده رشته 

 بین کشوری مورد استفاده قرار گیرد.
 اطالعات و ارتباطات :  فناوریرشته فعالیت سا ت  بندیطبقه

( ANZSICاستاندارد صنعتی استرالیا و نیوزیلندد ) بندیطبقهه بر طبق معیارهای گروه منظور کسب و کارهایی است ک
 :اندشده بندیطبقهدر ذیل 
 ایرایانه: ساخت ماشین آالت تجاری و 2831
 مخابرات، رادیو و تلویزیون، ساخت تجهیزات دریافت و ارسال 2832
 ساخت تجهیزات الکترونیک  2832
 قساخت کابل و سیم بر 2852

اطالعدات و  فنداوریدرآمدد  کسدب و کارهدایی اسدت کدهشدامل  ایدن بخدش اطالعدات و ارتباطدات. فناوریمتخصصان 
 و استثنای کسب به کسب و کار است،کل درآمد یا بیشتر از درصد50 تعریف شده(همانطور که در باال ) هاآنارتباطات 

 ICT تخصصدیهای  کسب و کار مد خود به عنواندرآاز  نظر، صرفANZSICای که در کال  های  شده بندیطبقه کار
 .شوندمیتعریف 

 مخابرات، رادیو و تلویزیون، ساخت تجهیزات دریافت و ارسال 2832 
 ه رایانعمده فروشی  3313 
 خدمات مخابراتی 7120 
 هادادهخدمات پردازش  7831 
 ذخیره سازی اطالعات و خدمات بازیابی 7832 
 هرایانی خدمات تعمیر و نگهدار 7833 
 .هرایانخدمات مشاوره ای  7833 

 شدده بدرای کدال  بنددیطبقهاطالعدات و ارتباطات.بده کسدب و کارهدای  فنداوریصنعتی خدمات مخدابرات  بندیگروه
ANZSIC  کندمی، خدمات مخابراتی اشاره 7120، یعنی شماره . 

شدده بدرای کدال   بنددیطبقهو کارهدای  اطالعات و ارتباطات.به کسب فناوریصنعتی تجارت عمده فروشی  بندیگروه
 :کندمیذیل اشاره  ANZSIC های
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  هرایانعمده فروشی  3313
 عمده فروشی ماشین های اداری 3313 
 عمده فروشی تجهیزات برقی و الکترونیکی 3315 

 کنان.ارزش کاالهای وارداتی و مبالغ قابل پرداخت برای افراد غیرساکن به منظور تامین خدمات به ساواردات
توسدط فرآیندد تولیدد بجدز مصدرف  هدادادهعبارتست از: ارزش کاالها و خددمات مصدرف شدده بعندوان  مصرف واسطه.
 سرمایه بابت.

تفاوت بین قیمت فروش مجدد یک کاال و هزینده بدرای خدرده فدروش یدا عمدده فدروش سود نا  الص)ما به التفاوت(.
 کاالی فروخته شده.

 .شوندمیزش خالص فعلی خدمات سرمایه آتی است که از سوی دارایی ها فراهم . بیانگر ارموجودی سرمایه  الص
 معادل مازاد عملیاتی ناخالص منهای هزینه مصرف سرمایه بابت است. مازادعملیاتی  الص.

ل ندد بده دلیدتوانمیعبارتست از تمام یارانه ها ، بجز یارانه های محصول که بنگاه های داخلی  دیگر یارانه های تولید.
درگیر شدن در تولید آن رادریافت کنند. دیگر یارانه های تولید از این قرارند: یارانه های مربوط به تعدداد نیدروی کدار یدا 
تعداد پرداخت ها از جمله یارانه های قابل پرداخت برای کل لیست حقوق ها و دستمزدها، یارانه هدای تعدداد اسدتخدام 

 یی که مدت زیادی بیکار بوده اند. هاآن  مانند افراد معلول یا شدگان یا یارانه های استخدام افراد خا
عبارتسدت از تمدام مالیدات هدایی کده بنگداه هدا در نتیجده فعالیدت در زمینده تولیدد متحمدل  دیگر مالیات های تولیهد. 

روی کدار یدا )بجز مالیات محصوالت(. دیگر مالیات های تولید از این قرارند: مالیات های مربدوط بده تعدداد نیدشوندمی
تعداد پرداخت ها بجز کمک های اجباری تامین اجتماعی پرداخت شده توسدط کارفرماهدا و هدر گونده مالیدات پرداخدت 

، مالیات های متناوب بر زمین، ساختمان ها یا سازه هدای دیگدر، برخدی هاآنشده توسط شاغالن بجز حقوق یا دستمزد 
 هدایدارایی، مالیات استفاده از کندمیهیچ خدماتی ارائه ن هاآنقابل از مجوزهای حرفه ای و کسب و کار که دولت در م

 . المللیبینمالیات آلودگی و مالیات معامالت  عوارا قانونی تمبردیگر،  هایفعالیتبابت یا 
 دشدونمیعبارتست از: کاالها و خدماتی که در کارگاهی بدرای اسدتفاده در خدار  از آن کارگداه تولیدد  ستانده) روجی(.

 بعالوه کاال هاو خدماتی که برای استفاده نهایی شخصی تولید شده است.
 سازمانکاالها و خدمات تولید شده توسط یک شخص حقوقی که در همان  تشکیل سرمایه ثابت نا الص برای  ود.
محصدوالت  . ارزش گذاری این کاالها و خدمات بر طبق قیمت پایدهشوندمیبرای تشکیل سرمایه بابت ناخالص استفاده 

 ست)در صورتیکه هیچ قیمت پایه مناسبی در دستر  نباشد(. هاآنتولید  هایهزینهمشابه فروخته شده در بازار یا 
این نوع قیمت، مبلغ پرداخت شده توسط خریدار بجز هرگونه مالیات کسر شدنی است تا تحویل کاال یدا   یمت  ریدار

 گیرد.  مورد نیاز خریدار صورت مکانخدمات در زمان و 
و توجه را به یدک  کنندمیی ملی اصلی را فراهم هاحسابیی هستند که چارچوب متصل به هاحساب  اار ا ماری.

 ی ملی معطوف می دارند. هاحسابجنبه خا  زندگی اجتماعی و اقتصادی در زمینه 
اسدت مبلدغ پدولی مشخصدی در یارانه های قابل پرداخت در واحد کاال یا خدمات. یارانه ممکن  یارانه های محصوالت.

واحد کمیت کاال یا خدمات باشد یا ممکدن اسدت از روی قیمدت درصدد مشخصدی از قیمدت یدک واحدد محاسدبه شدود. 
 شدودمیهمهنین، یارانه ممکن است بعنوان تفاوت بین قیمت هدف مشخص و قیمت بازار که توسط خریددار پرداخدت 

که محصول، تولید یا فروختده یدا وارد شدود ولدی  شودمیابل پرداخت محاسبه گردد. یارانه یک محصول معموال" زمانی ق
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ممکن است در شرایط ذیل نیز قابل پرداخت باشدد: زمدان صدادرات، اجداره، انتقدال یدا تحویدل محصدول یدا اسدتفاده از 
 محصول برای مصرف شخصی یا تشکیل سرمایه برای خود.

ی اقتصادی کالن بدر مبندای هاحسابپارچه و پیوسته ای از این نظام عبارتست از: مجموعه یک ی ملی.ها اارنظام 
 ی توافقی و قوانین حسابرسی.هابندیطبقهاز مفاهیم، تعاریف و  ایمجموعه

عبارتست از"مالیات محصوالت" و "دیگر مالیات های تولید". این مالیات ها شامل مالیات  مالیات تولید و واردات.
. این مالیات ها صرفنظر از قابلیت سوددهی فرآیند تولیدد قابدل شوندمیسوی بنگاه نسود یا دیگر درآمدهای دریافتی از 

ا هایدفعالیتبابت یا کار صدرف شدده در فرآیندد تولیدد یدا بعضدی از  هایداراییپرداخت هستند و ممکن است بر زمین، 
 معامالت قابل پرداخت باشند.

 یا خدمات. مالیات ممکن اسدت مبلدغ پدولی مشخصدی در مالیات های قابل پرداخت در واحد کاال مالیات محصوالت.
واحد کمیت کاال یا خدمات باشد)کمیت یا برحسب واحد های ناپیوسته یا متغیرهای فیزیکی پیوسته مانند حجدم، وزن، 

شود( یا ممکدن اسدت از روی قیمدت درصدد مشخصدی از قیمدت یدک واحدد یدا  گیریاندازهقدرت، فاصله، زمان و غیره 
کده  شدودمیا یا خدمات معامله شدده محاسدبه شدود. مالیدات یدک محصدول معمدوال" زمدانی قابدل پرداخدت ارزش کااله

محصول، تولید یا فروخته یا وارد شود ولی ممکن است در شرایط ذیل نیز قابل پرداخت شدود: زمدان صدادرات، اجداره، 
 مایه برای خود.انتقال یا تحویل محصول یا استفاده از محصول برای مصرف شخصی یا تشکیل سر

 
 
بهترین آدر  برای دسترسی به نشریات و اطالعدات دربداره اداره آمدار  www.abs.gov.auآدر  اینترنتی  اینترنت. 

 استرالیاست.
اسدترالیا مقددور اسدت.  از نشریات اداره آمار استرالیا در کتابخانه های عمومی سراسر ایمجموعهدسترسی به  کتابخانه.

برای تعیین این موضوع که کتابخانه، آمارهای مورد نیاز شما از اداره آمار استرالیا را داراست یدا نده بدا کتابخانده تمدا  
 بگیرید و یا اینکه برای مشاهده فهرست کتابخانه ها به وبگاه ما سری بزنید.

  دمات ارجاعی و اطالعات
ندد مجموعده کداملی از اطالعدات منتشرشدده توسدط اداره آمدار توانمی، مشداوران مدا برای دسترسی شما به اطالعات مدا

یدد نشدریات مدا را توانمیرایگان در وب سایت ما موجود است را به شما عرضه کنند و یا اینکه شدما  طوربهاسترالیا که 
وسدط کداربر" درخواسدت کنیدد. ید اطالعات مورد نیاز خود را از طریدق خددمات "پرداخدت تتوانمیخریداری کنید. شما 

 کارشناسان ما نیزبا توصیه های روش شناختی و تحلیلی خود برای کمک به شما در دستر  هستند.
 1300 135 070شماره تلفن: 

 client.services@abs.gov.auایمیل: 
 1300 135 211نمابر: 

 Client Services, ABS, GPO Box 723, Sydney NSW 2001آدر  پستی: 
 

 دسترسی رایگان به آمار
 ید بصورت رایگان از وبگاه این اداره دانلود نمایید.توانمیتمام آمارهای اداره آمار استرالیا را 

 برای کسب اطالعات بیشتر

http://www.abs.gov.au/
mailto:client.services@abs.gov.au
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 1391سال  در كشور یدولت یهااطالعات و ارتباطات در كارگاه فناوری یهاشا ص یبررس-4پیوست
 

 1391اطالعات و ارتباطات در سال  فناوری هایفعالیتبابت  یپردا ت یها نهیارزش هز -1
 یكارگاه  مدورد بررسد 2305كشور تعداد   یدولت یاطالعات و ارتباطات در كارگاه ها فناوری یها شاخص یجهت بررس
بابدت  یال بدوده اسدت كده پرداختدیدون ریدلیم ICT ،1228233هدا در حدوزه  ن كارگاهیا یكه ارزش پرداخت اند قرار گرفته

 ن سهم را داشته است.یشتریب درصد22مخابرات با 
 ال(:یون ریلی) مICTها در بخش  یارزش پرداخت -1جدول شماره 

ارزش كل 
 ها یپردا ت

مخابرات )تلفن 
 (111، فاكس و

ارتباطات 
)  ینترنتیا

Dialup - 
ADSL - 

Wireless - 
Wimax , ) … 

 
 دمات پات و 

 پیک

 CD رید انواع 
به   DVDو

 صورت  ام

انواع لوازم 
جانبی و 

ه رایانمصرفی 
 MOUSEنظیر 

PATH جوهر ،
 پرینتر و ....

انواع 
FLASH 

MEMORY 

1228233 332527 157132 177033 203072 281272 10330 

 

بابت  یپردا ت
 یرات جزئیتعم
ام شده توسا انج
ه، رایانگران)ید

سخت افزار، 
، شبکه و افزار نرم

).. 

بابت  یپردا ت
رات اساسی یتعم

انجام شده توسا 
ه، رایانگران )ید

سخت افزار، 
، شبکه و افزار نرم

).. 

بابت  یپردا ت
 یرات جزئیتعم

انجام شده توسا 
گران)رادیو، ید

تلویزیون، تجهیزات 
مخابراتی و 
 ارتباطی(

 
ت باب یپردا ت

رات اساسی یتعم
انجام شده توسا 

گران )رادیو، ید
تلویزیون، 
تجهیزات 
مخابراتی و 
 ارتباطی(

بابت  یپردا ت
 یرات جزئیتعم

انجام شده توسا 
گران)تلفن، ید

 فاکس و ...(

بابت  یپردا ت
رات اساسی یتعم

انجام شده توسا 
گران )تلفن، ید

 فاکس و ...(

35223 232357 2225 372333 13335 13522 

 ار كارگاهیاطالعات و ارتباطات در ا ت فناوریزات یتجه-2
 
 هرایانكننده از و استفاده یدسترس یه، تعداد كاركنان دارارایانكننده از استفاده یهاتعداد كارگاه-1-2 
-یمدورد مد2312ه رایانداستفاده كنندده از  یهان تعداد كارگاهیقرار گرفتند كه از ا یمورد بررس یهاكارگاه 2305تعداد   

كنندده از ن تعدداد كاركندان اسدتفادهیو همهند131031 هرایاندبده  یدسترسد یتعداد كاركنان داراها ن کارگاهیباشد كه در ا
 نفر بوده است.113175ه رایان
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 -كشور یدولت یها ه در كارگاهرایانو استفاده كننده از  یدسترس یه وتعداد كاركنان دارارایاناطالعات استفاه از -2جدول شماره 
1321 

 هرایانكننده از تعداد كاركنان استفاده هرایانبه  یدسترس یكاركنان دارا 1321ه در سال رایانكننده از استفاده یهاتعداد كارگاه
2312 131031 113175 

 موجود در كارگاه یارتباط یهاشبكه-2-2
-، از شبكه1321كشور در سال  یدولت یهارگاهاطالعات و ارتباطات از كا فناوری یهاشاخص یج بررسیبا توجه به نتا

م، شدبكه ی( باسدLAN) یداخلد ایرایاندهر کارگاهها(، شبكه ین کارگاه و ساینترانت )درون کارگاه(، اكسترانت )بیا یها
 اند. ( استفاده كردهWANم، شبکه گسترده )یس ی( بLAN) یداخل ایرایانه

 ك نوع شبكهیو به تفك یارتباط یهاشبكه یدارا یها ها بر حسب كار گاه رگاهموجود در كا یارتباط یهاشبكه -3جدول شماره 
1321 

 نترانت )درون کارگاه(یا
ن کارگاه و یاكسترانت )ب

 ر کارگاهها(یسا
 یداخل ایرایانهشبكه 
(LANباس )می 

 میس ی( بLAN) یداخل ایرایانهشبكه 
شبکه گسترده 

(WAN) 

1112 463 1646 461 833 

 

نترنههت، محههل اسههتفاده و تعههداد یكننههده از ا دربههاره اسههتفاده یههها كارگههاه تعههداد -3-2
 نترنتیكننده از ا كاركنان استفاده

تعدداد هدا ن کارگداهیدباشد كه در ایم 2121نترنت یكننده از ااستفاده یدولت یهادهد، تعداد كارگاهینشان م یج بررسینتا
 ه است. نفر بود 87380نترنت یكننده از اكاركنان استفاده

نترنت در داخل كارگاه استفاده كرده یها از ا كارگاه درصد25نترنت ، حدود یكننده از ااستفاده یها ان كارگاهین در میهمهن
 اند. نترنت در خار  از كارگاه استفاده كردهیها، از ااز كارگاه یو تعداد محدود
 -كننده حسب محل استفاده، تعداد كاركنان استفاده نترنت بریكننده از ااستفاده یتعداد كارگاه ها -3جدول شماره 

1321 

كننده از استفاده یهاتعداد كارگاه
 نترنت در سال گذشتهیا

 نترنتیمحل استفاده از ا
 نترنتیكننده از اتعداد كاركنان استفاده

  ارج کارگاه دا ل کارگاه

2121 2115 76 87481 
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 كشور یهار كارگاهنترنت دیكارگاه به ا یروش دسترس -4-2
 یهدا، روش1321كشدور  در سدال  یدولتد یهدااطالعات و ارتباطدات در كارگداه فناوری یهاشاخص یبا توجه به بررس

نترندت ی)اxDSLنترنت تلفن همدراه(، ی)اGPRS )شبكه هوشمند(،  INنترنت شامل مودم آنالو ،یكارگاه به ا یدسترس
ن كاربرد را یشتریكارگاه ب XDSLروش  ها ،ن روشیان ایباشد. از میم WiMaxل، ینسل سوم موبا یتایپرسرعت(، د

 ها داشته است.ن استفاده را در كارگاهیكمتر IN ن روش یها به خود اختصا  داده است و همهنان كارگاهیدر م
 

 كشور ینترنت در كارگاه هایبه ا یروش دسترس -5جدول شماره 

   IN GPRS xDSlمودم آنالو  و 
سوم  دیتای نسل
 موبایل

WiMax 
تعداد كارگاه های دارای 

 وبسایت

148 29 2134   26 159 1116 

 مرتبا با شبكه و بدافزار: یتیامن یافزارهااستفاده از سامانه و نرم -5-2
-یمرتبط با شبكه و بدافزار اسدتفاده مد یتیامن یافزارهااز سامانه و نرم یمورد بررس یهاكارگاها از كارگاه 1802تعداد 

ن یداز ا درصدد 30ن حددود یكنند همهنیافزارها استفاده منرم یاصل یكارگاه از نسخه ها 1300ن تعداد حدودیكنند از ا
 باشند.ید داخل میافزار ها تولنرم

 مرتبط با شبكه و بدافزار یتیامن یافزارهااستفاده از سامانه و نرم -6جدول شماره 

 تعداد استفاده كننده از
 یتیامن یافزارهانرم 

 تعداد استفاده كننده از 
به روز  یتیامن یافزارهانرم

 شده

 یهاتعداد استفاده از نسخه
 افزارهانرم یاصل

-تعداد استفاده از نرم

 د داخلیتول یافزارها

1802 1722 1338 530 

 د:یاستفاده از  ا تلفن جد -6-2
 یاندد و فاصدله زمداند تلفن داشتهیاز به خط جدیرگاه نكا 300حدود  یدولت یهاكارگاه یج حاصل از بررسیبا توجه به نتا

 روز بوده است. 23نیانگیم طوربهل خط یدرخواست تا تحو

 :یكیاستفاده از امكانات الكترون -7-2
ك استفاده یالكترون یاز گواه ینترنتیا یكیكارگاه در تعامالت الكترون 307تعداد  یمورد بررس یدولت یهان كارگاهیاز ب

(، POSپوز) هایدستگاهمانند  یكیافت و پرداخت خود از امكانات الكترونیدر یكارگاه برا1037و  تعداد كرده اند 
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افت و یاز كل در یكیافت و پرداخت الكترونیاند و سهم درنتزنت، تلفن همراه و ...استفاده كردهیخودپرداز بانك، ا
 باشد. یدرصد م 30ن  حدود یانگیها مپرداخت كارگاه

 : یكیافت و پرداخت الكترونیدر یها روش – 7ره جدول شما

 :یدولت یهاموجود در كارگاه  اطالعات و ارتباطات فناوریزات یتجه-8-2
ه رایاند، لدپ تداپ و تبلدت، تلفدن و فكد  و  یركتل شدیدنتر، اسدكنر، موبایمانند پر  ICTزاتین بخش انواع تجهیدر ا

 قرار گرفته است. یها مورد بررسموجود در كارگاه

 یدولت یهاموجود در كارگاه  اطالعات و ارتباطات فناوریزات یتجه - 8جدول شماره 
 هرایان تلفن و فكس لپ تاپ و تبلت یل شركتیموبا اسكنر نتریپر
32373 13028 1305 8335 80522 113055 

 1391وا د بابت جبران  دمات كاركنان در سال   یهایپردا ت -2

ك بر  اب یبابت جبران  دمات كاركنان به تفك یمورد بررس یدولت یهاكارگاه یهایانواع پردا ت -9جدول شماره 
 ال:یون ریلیم

 ال(یون ریلیارزش)م شرح
 53107382 مزد و حقوق

 72133 سرا و ..(سط دیگران برای کارگاه )هتل و مهمانپرداختی بابت تسهیالت اقامتی ارائه شده تو
و خددمات  یو ورزش یحی، تفریگران بابت استفاده كاركنان كارگاه از خدمات فرهنگیبه د یپرداخت

 21533 مهد كودك

 188833 كاركنان یگران بابت غذایبه د یپرداخت
 250258 نقلحمل و  یها یگران بابت استفاده كاركنان از سرویبه د یپرداخت
 32583 یمارستانیگران بابت استفاده كاركنان از خدمات بیبه د یپرداخت
 52385 ییر خدمات سرپایو سا ی، دندانپزشكیگران بابت استفاده كاركنان از خدمات پزشكیبه د یپرداخت
 1711282 ان خدمت كاركنانید و پاداش پایبازخر
 233383 كاركنان یره مرخصید ذخیخر

 338255 تیحق مامور
 2538570 یرنقدیو غ ینقد یهار پرداختیسا

   تعداد كاركنان-4
 هدایفعالیتبجدز  هدایفعالیتو   ICTمرتبط بدا هایفعالیتتعداد كاركنان شاغل در  یمورد بررس یدولت یها در كارگاه
عبارتندد از:  ICT  حدوزه هایفعالیتقرار گرفته است.  یت مورد بررسیو جنس یلیك سطح تحصیبه تفك ICTمرتبط با 

 تلفن ثابت تلفن همراه نترنتیق ایاز طر  ودپرداز بانك pos هایدستگاه
626 448 591 181 185 
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رات یدو خددمات شدبكه، تعم یبانیك، امور تلفن همراه، نصب و پشتینت، پست وپیپ، پریتلفن سانترال، تا ییپاسخگو
، یزات مخدابراتیده و تجهرایان یافزاررات نرمیه، تعمرایان، مشاوره در خصو  یزات مخابراتیه و تجهرایان یافزارسخت

ت یت سدایریافزار،مدده و نصدب ندرمرایاندساخت قطعات و مونتاژ  یزات مخابراتیجهه و ترایانژ  ساخت قطعات و مونتا
 و ... ینترنتیا

كثر ان یدن سدهم را در میكمتدر یباشند. مدرك دكتریسان  میالت لیتحص یدارا یك كارگاه دولتیت كاركنان شاغل در یا
 منتخب دارد. یهاشاغالن در كارگاه

 ICTهای مرتبط باهای بجز فعالیتلیتكاركنان شاغل در فعا- 11جدول شماره 
 زن مرد جمع التیتحص

 3577 15723 20370 زیر دیپلم
 8737 20882 22322 دیپلم

 13053 17003 31057 فوق دیپلم
 35215 33332 72337 لیسان 

 5333 10120 15833 فوق لیسان 
 372 1133 1313 دکترا

 121 535 753 یالت حوزویتحص

 
 ICTهای مرتبط بااركنان شاغل در فعالیتك -11جدول شماره 

 زن مرد جمع التیتحص
 172 338 820 زیر دیپلم
 1351 2733 3127 دیپلم

 2823 1358 1133 (ITوتر و یفوق دیپلم)غیر از برق، كامپ
وتر و یبرق، كامپ یهااز رشته یكیفوق دیپلم)در 

IT) 
1288 750 538 

 2307 5555 3052 (ITوتر و یلیسان )غیر از برق، كامپ
 3853 2121 1333 (ITوتر و یبرق، كامپ یهااز رشته یكیلیسان )در 

 1822 1123 773 (ITوتر و یفوق لیسان )غیر از برق، كامپ
وتر و یبرق، كامپ یهااز رشته یكیفوق لیسان )در 

IT) 
782 331 331 

 130 133 23 (ITوتر و یدکترا)غیر از برق، كامپ
 55 27 28 (ITوتر و یبرق، كامپ یهااز رشته یكیدکترا)در 

 اطالعات و ارتباطات  فناوریزات یه ثابت نا الص تجهیل سرمایارزش تشك -5
هدا اطالعات و ارتباطات در كارگداه فناوریزات یه بابت ناخالص تجهیل سرمایج بدست آمده، ارزش تشكیبا توجه به نتا

مانندد  یاهیزات سدرمایدا انتقدال تجهیفروش  یجاد منهایا ایو ساخت  یرات اساسیل، تعمیا تحصید یاز جمع ارزش خر
 شود.یو.... حاصل م یو حسابدار ین آالت اداری، انواع ماشافزارنرم، انواع یزات مخابراتیتجه
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بدالغ بدر  1321اطالعدات و ارتباطدات در سدال  فنداوریزات یده بابت ناخدالص تجهیل سرماین اسا ، ارزش تشكیبر ا
 ال بوده است.یون ریلیم 1220113

كشوردرسال  یدولت یهااطالعات و ارتباطات در كارگاه فناوریزات یه بابت ناخالص تجهیل سرمایارزش تشك -12جدول شماره 
 ال(یون ریلی)ارقام به م   1321

 
  

 جادیا ایساخت  لیا تحصید یخر شرح

 یرات اساسیتعم

توسط  ا انتقالیفروش 
 شاغالن

توسط 
 گرانید

 .12701 108835 3827 .13873 1172127 جمع

مخابرات، تجهیزات پخش برنامه رادیو و 
 تلویزیون و اطالعات

131727 318 33 333 232 

تجهیزات رادیویی، تلویزیونی و 
 ارتباطاتی)رادیو، تلویزیون و ....(

23770 200 35 832 225 

تلفن، فاک ، موبایل،  هایدستگاهانواع 
 سیستم تلفن مرکزی و .....

33538 37 101 885 3057 

 1113 0 233 0 13008 و .... GPS هایدستگاهانواع 
ویدئو کنفران  و ویدئو  هایدستگاهانواع 

 پروجکتور
23833 155 783 220 1330 

ه و قطعات سخت افزاری جانبی نظیر رایان
کیبرد، مو ، انواع حافظه و بردهای  داخلی، 

 سی رایتر و قطعات یدکی آن ها
215535 1703 2287 352 2135 

آالت اداری، حسابداری و محاسباتی سایرماشین
 نظیر پرینتر، اسکنر، ماشین حساب و ...

73327 371 1277 37 7352 

اطالعات و  فناوریکاالها و قطعات متفرقه 
ارتباطات و شبکه نظیر فیبرنوری، کابل و سیم، 

 مودم، هاب، سوییچ و ...
535238 338 323 22523 2302 

 1520 1302 382 522 33382 افزارنرمانواع 

ها و محتوا نظیر فیلم، موسیقی، نقشه، رسانه
 های اطالعاتی و ...بانک

13130 288 1521 117 51 

خدمات کرایه یا اجاره ی تجهیزات مخابراتی و 
 ارتباطی

7012 35 1 58 170 

ای، فنی و کسب و کار در سایر خدمات حرفه
 زش و ....نظیر مشاوره، آمو ICTحوزه 

10787 173 35 103 38 

 31 3 0 13032 23335 سایر
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 ICTدستورالعمل طرح نمونه گیری تهیه  اار ا ماری بخش  -5پیوست 
 یهدف كل 1

استفاده    در  یبرا یمختلف اقتصاد یهابخش ICT یهایژگیاطالعات مناسب از و ی هیطرح، ته یاز اجرا یهدف كل
 مدت و بلندمدت است.انیمدت، متاهكو یاقتصاد یهایزیربرنامه

 هدف ی جامعه  2
 مندر  در جداول )الف( و )ب(  هایفعالیتشرح  یو متبوع دارا مستقل یهای كارگاهی هدف، همهجامعه

 است.  1321وست در سطح كشور در سال یپ
 یریآمارگ ی جامعه  3

وست در سطح یدر  در جداول )الف( و )ب( پمن  هایفعالیتشرح  یدارا یهای كارگاهی آمارگیری، همهجامعه
 است.      1321كشور در سال 

 یوا د آمار  4
وست در یمندر  در جداول )الف( و )ب( پ  هایفعالیتشرح  یك كارگاه مستقل یا متبوع دارای، یواحد آمار

 است.  1321سطح كشور در سال 
 زمان آماری  5

 است.  1321، سال یزمان آمار
 یریزمان آمارگ  6

 است.   30/2/1322تا  1/2/1322از  یریزمان آمارگ
 یریآمارگ  روش  7
 «های طرح آمارگیری از شا صICT های کشوردر کارگاه» 

ای به عنوان زیر رده« پشتیبانی آموزش هایفعالیت» 8550روش آمارگیری در این طرح فقط برای کد فعالیت
 گیری است.ها به صورت نمونهها و زیر ردهی ردههی آموزش به صورت سرشماری است و برای بقیاز رده

 «اطالعات و ارتباطات فناوریهای تولید تجهیزات طرح آمارگیری از کارگاه» 
 روش آمارگیری در این طرح به صورت سرشماری است.

 «و « های  دمات اینترنتطرح آمارگیری از کارگاه»، «طرح آمارگیری از دفاتر  دمات ارتباطی 
 «اطالعات و ارتباطات فناوریفروشی کاالهای های عمدهگیری از کارگاهطرح آمار»

 گیری است.ها به صورت نمونه روش آمارگیری در این طرح
 «ه و تجهیزات مخابراتیرایانهای  دمات طرح آمارگیری از کارگاه» 

 251و  3200به صورت سرشماری و برای کدهای  3310و  3320روش آمارگیری در این طرح برای کدهای 
 گیری است. به صورت نمونه

 اطالعات یآورروش جمع 8
و در  یر كارگاه )واحد آماری( گردآوریا مدیی حضوری با مسیول صورت مصاحبه، اطالعات بهیرین آمارگیدر ا

 ن كردن کارگاه مجاز است. یگزین طرح، جایشود. الزم به ذكر است كه در ایی مورد نظر نوشته مپرسشنامه
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 ی براوردهاح ارائهسط  9
ی جدول)ب( در کل براورد پارامترهای مورد نظر در سطح کدهای فعالیت جدول )الف( و سطح رده و زیررده

 قابل ارائه است.« جداول پیوست»کشور، 
 مورد نظر  یپارامترها 11

، ICTبت در بخش ه بایل سرمایزان تشكیه، براورد مرایانمورد نظر عبارتند از براورد ضریب نفوذ  یپارامترها
 .ICTو براورد تعداد كاركنان بخش  ینترنتید و فروش اینترنت، براورد نرخ خریب نفوذ ایبراورد ضر

 رشی ابل پذ یریگنمونه ی طا 11
كثر خطا  درصد است. 10ها، مورد نظر در طرح یرش برای براورد پارامترهایقابل پذ ینسب یحدا

 گیریچارچور نمونه 12
وسدت اسدت كده از یمندر  در جداول )الف( و )ب( پ  تیها با كدهای فعالی، فهرست كارگاهگیرچارچوب نمونه

، فهرسدت ببتدی 1381، سرشدماری سدال 1320های چارچوب شرکت پست جمهوری اسالمی ایدران  سدال لیفا
 ها حاصل شده است. ی دفاتر آمار و اطالعات استانداریاجرایی وفهرست بهنگام شده هایدستگاه

 یریگا د نمونهو 13
 است.  یریگك كارگاه در چارچوب نمونهی، یریگواحد نمونه

 یریگروش نمونه 14
 های کشوردر کارگاه ICTهای طرح آمارگیری از شا ص

 ی نمونه در بندی شده استفاده شده است. اندازهگیری احتمالی تصادفی طبقهدر این طرح از روش نمونه
های دارای زیر رده( ون زیر رده( یا در هر دو سطح رده و کد فعالیت )برای ردههای بدسطح هر رده )برای رده

 بهینه شده است. 
 دست آمده متناسب با ی بهنمونه  بهینه شد. سپ  اندازه  ی کشاورزی در سطح ردهی ردهنمونه  اندازه

، «های پرورش قارچ کارگاه»، «های گوشتیمرغداری»، «گذارهای تخممرغداری»های چارچوب  فراوانی
و « هاصیادی»، «هاگاوداری»، «های دامکشتارگاه»، «کشیهای جوجهکارگاه»، «های پرورش مرغ مادرکارگاه»
 توزیع شد. « پروریهای آبزیکارگاه»
 بهینه شد.  30و  22، 28، 27، 23کدهای فعالیت و   ی تولید صنعتی در سطح ردهی ردهاندازه نمونه 
 بهینه شد. 37و  33، 35و کدهای فعالیت   فروشی در سطح ردهفروشی و خردهی عمدهی رده اندازه نمونه 
 دست ی بهبهینه شد و سپ  اندازه نمونه  ی حمل و نقل و انبارداری در سطح ردهی ردهاندازه نمونه

قل آبی، های خدمات انبارداری، حمل و نهای پست و پیک، کارگاهمتناسب با فراوانی چارچوب  آمده، 
های تاکسی ی اتومبیل و آژان های عمومی، مؤسسات کرایههای عمومی، پارکینگمؤسسات باربری، باسکول

ی ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی با اپراتور، مؤسسات تلفنی، مؤسسات ترخیص کاال، مؤسسات کرایه
 کمکی حمل و نقل هوایی، توزیع شد.  هایفعالیتهای مسافربری و کارگاه

 بهینه شد.  3312مالی و بیمه در سطح رده و کد فعالیت  هایفعالیتی ی ردهاندازه نمونه 
 بهینه شد.  853و  852، 851ی آموزش در سطح کدهای فعالیت ی ردهاندازه نمونه 
 32و  31ی اطالعات و ارتباطات هم در سطح رده و هم در سطح کدهای فعالیت ی ردهاندازه نمونه 
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 بهینه شد.
 امالک و  هایفعالیت»، «خدماتی مربوط به تامین جا و غذا هایفعالیت»های ی ردهدازه نمونهان

 هایفعالیت»، «اداری و خدمات پشتیبانی هایفعالیت»، «ای، علمی و فنیحرفه هایفعالیت»، «مستغالت
 سطح رده بهینه شد.  در« هنر، سرگرمی و تفریح هایفعالیت»و « مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی
 طرح آمارگیری از دفاتر  دمات ارتباطی

 بندی شده استفاده شده است. کدهای فعالیت گیری احتمالی تصادفی طبقهدر این طرح از روش نمونه
 دهند. ، کدهای فعالیت این طرح را تشکیل می3122و 3121، 5320، 5310

  دفاتر»های نه و متناسب با فراوانی چارچوببهی 53در این طرح، اندازه نمونه در سطح کد فعالیت  
توزیع شد. همهنین اندازه نمونه در سطح کد فعالیت « پست و پیک»و « روستایی ICTدفاتر»، «پیشخوان دولت

، «روستایی ICTدفاتر»، «دفاتر پیشخوان دولت»های بهینه شد و متناسب با  فراوانی چارچوب 31
های ، فقط نمونه31توزیع شد. الزم به ذکر است در کد فعالیت  WIMAXو  ISP ،ISDP ،PAP، «نتکافی»
 مربوط به این طرح است. « روستایی ICTدفاتر»و « دفاتر پیشخوان دولت»

 های  دمات اینترنتطرح آمارگیری از کارگاه
 بندی شده استفاده شده است. کد فعالیت گیری احتمالی تصادفی طبقهدر این طرح از روش نمونه

 دهد. فعالیت این طرح را تشکیل می کد 3120
 دفاتر »های بهینه و متناسب با  فراوانی چارچوب 31ی نمونه در سطح کد در این طرح، اندازه

توزیع شده است.  WIMAXو  ISP ،ISDP ،PAP، «نتکافی»، «روستایی ICTدفاتر»، «پیشخوان دولت
  مربوط به این طرح است. WIMAXو  ISP ،ISDP ،PAP، «نتکافی»های الزم به ذکر است فقط نمونه
 ه و تجهیزات مخابراتیرایانهای  دمات طرح آمارگیری از کارگاه

  و  2511، 3200سرشماری و کدهای  3310و  3320کدهای فعالیت این طرح، شامل کدهای
بهینه  251و  3200ی نمونه در سطح کدهای شوند. اندازهبه روش احتمالی تصادفی ساده آمارگیری می 2512

 شده است.
 اطالعات و ارتباطات فناوریفروشی کاالهای های عمدهطرح آمارگیری از کارگاه

 ی نمونه در سطح گیری احتمالی تصادفی ساده استفاده شده است. اندازهدر این طرح از روش نمونه
 بهینه شده است. 3352و  3351کدهای فعالیت 

 ی نمونهن اندازهییروش تع 15
 های کشورکارگاهدر  ICTهای از شا صطرح آمارگیری 

با « جدول ب پیوست( »tnدر کشور ) 150امtیام  یا زیر ردهkیی نمونه در سطح ردهن طرح اندازهیدر ا
های آمارگیری مرتبط رین اجرای طرحهای نتایج آخی ضریب نفوذ اینترنت با استفاده از فایلهدف براورد بهینه

درصد و استفاده از فرمول ذیل محاسبه شده است. الزم به ذکر  15با این طرح ودر نظر گرفتن نسبت حداقل 
pها )است، نسبت

t .در جدول زیر آورده شده است ) 

                                                           
 ا معادل یک است. ه شوند یعنی تعداد زیر رده در این رده هایی که فاقد زیر رده هستند خود به عنوان یک زیر رده در نظر گرفته می رده  150
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                                                                                      كه در آن       

975/0z (23/1ع نرمال استاندارد )معادل یام توز 275/0: چندك 

tNی: تعداد واحدهای چارچوب در ردهkیام  یا زیر ردهt  ام از جدول )ب( پیوست در کشور 

tn0یاز در ردهیمورد ن یی مقدماتی نمونه: اندازهkیام  یا زیر ردهt  ام از جدول )ب( پیوست در کشور 
aدرصد در نظر گرفته شده است. 15قدار آن : نرخ بی پاسخی اعمال شده که م 
r درصد در نظر گرفته شده است. 10پذیرفته شده که مقدار آن  ینسب ی: خطا 
p

tی: ضریب نفوذ اینترنت در ردهkیام  یا زیر ردهtدول ذیل آمده  است. ام که مقدار آن در ج 

 ی نمونه در سطح رده و زیرردهاستفاده از نسبت نفوذ اینترنت برای تعیین اندازه جدول:
p زیر رده -رده سطح بهینه اندازه نمونه

t 

 15/0 رده کشاورزی
 30/0 رده تولید صنعتی

 /30 زیر رده ، الکترونیکی و نوریایرایانهتولید محصوالت -23کد
 /30 زیر رده تولید تجهیزات برقی-27کد 

نشده در  بندیطبقهتولید ماشین آالت و تجهیزات  -28کد 
 زیر رده جای دیگر

30/ 

 /30 زیر رده تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر-22کد 
 70/0 زیر رده تولید سایر تجهیزات حمل و نقل -30کد 

 15/0 رده ساختمان
 15/0 رده وشی و خرده فروشیعمده فر

عمده فروشی وخرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه -35کد 
 موتوری و موتورسیکلت

 زیر رده
 15/0 

عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و  -33کد
 موتورسیکلت

 33/0 زیر رده

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری و  -37کد
 15/0 زیر رده موتورسیکلت

 33/0 رده یل و انباردارحمل و نق
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p زیر رده -رده سطح بهینه اندازه نمونه
t 

 21/0 رده ن جا و غذایخدماتی مربوط به تام هایفعالیت
 15/0 رده مالی و بیمه هایفعالیت

 15/0 زیر رده سایر واسطه گریهای پولی-3312کد 
 50/0 رده امالك و مستغالت  هایفعالیت

 22/0 رده یو فن ی، علمیاحرفه هایفعالیت

 28/0 رده بانییت پشتاداری و خدما هایفعالیت

 32/0 زیر رده آموزش پیش دبستانی و ابتدائی -851کد 
 32/0 زیر رده آموزش متوسطه -852کد 
 55/0 زیر رده آموزش عالی -853کد 

 33/0 رده یاجتماع یمربوط به سالمت انسان و مددكار هایفعالیت

 15/0 رده حیو تفر یهنر، سرگرم

 70/0 رده اطالعات و ارتباطات

 70/0 زیر رده مخابرات-31کد
مربوط به  هایفعالیتبرنامه نویسی، مشاوره و -32کد 

 هرایان
 73/0 زیر رده

 
طهرح »، «ههای  هدمات اینترنهتطرح آمارگیری از کارگاه»، «طرح آمارگیری از دفاتر  دمات ارتباطی»

طهرح »و(« 951و  6211 ه و تجهیزات مخهابراتی )کهدهای فعالیهترایانهای  دمات آمارگیری از کارگاه
 « اطالعات و ارتباطات فناوریفروشی کاالهای های عمدهآمارگیری از کارگاه

با « ستون کد فعالیت جدول )الف( پیوست( »tnی نمونه در سطح کد فعالیت در کشور )ها اندازهن طرحیدر ا
برای کدهای مورد نظر با استفاده از فایل نتایج  یصنعت یهاكارگاه یی مجموع ارزش افزودههدف براورد بهینه

و  فرمول ذیل «  1320شتر سال ینفر كاركن و ب 10 یصنعت یهااز كارگاه یریآمارگ»آخرین اجرای طرح 
 محاسبه شده است.   
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                                                      كه در آن                                       

975/0z (23/1ع نرمال استاندارد )معادل یام توز 275/0: چندك 

tNتعداد واحدهای چارچوب برای کد فعالیت :t ام از جدول )الف( پیوست در کشور 

tn0از برای کد فعالیتیمورد ن یی مقدماتی نمونه: اندازهtام از جدول )الف( پیوست در کشور 
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a درصد در نظر گرفته شده است.   15: نرخ بی پاسخی اعمال شده که مقدار آن 
r درصد در نظر گرفته شده است.  10آن  پذیرفته شده که مقدار ینسب ی: خطا 

tcvرات مجموع ارزش افزوده کد فعالیتییب تغی: ضرt ام از جدول )الف( پیوست كه از نتایج طرح
 دست آمده است. به 1320شتر سال ینفر كاركن و ب 10 یصنعت یهااز كارگاه یریآمارگ

جهدول  151ام tیدر ههر اسهتان از زیهررده»ی نمونهه زهن انهداییروش تع 15-1
 «  ام  جدول )الف( پیوستt)ر( یا کد فعالیت

پیوست )ام جدول )الف( tام جدول )ب( یا کد فعالیتtیی مربوط به هر استان در زیرردهی نمونهاندازه

tsnن شده است: ییر تعی( با روش انتساب متناسب، با استفاده از فرمول ز 





31
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ts

ts

tts
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N
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 s: 311  مربوط  به استان  )یاند ,,s    ) 
tی: اندی  مربوط به زیر ردهtب( یا کد فعالیت( ام جدولt پیوست )ام جدول )الف 

tsNتعداد واحدهای چارچوب در استان :sیام از زیر ردهtب( یا کد فعالیت( ام جدولt )ام جدول )الف
 پیوست 

ام tیدر هر طبقهه از ههر اسهتان از زیهررده»ی نمونه ن اندازهییروش تع 15-2
 « ام  جدول )الف( پیوستtجدول )ر( یا کد فعالیت 

ام جدول )الف( tتام جدول )ب( یا کد فعالیtیی مربوط به هر طبقه در هر استان در زیرردهی نمونهاندازه

 ن شده است:  ییر تعی( با روش انتساب متناسب، با استفاده از فرمول زtshnپیوست )
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 h اندی  مربوط به طبقه : 

ts
lتعداد طبقه در استان :sیام از زیرردهtام یا کد فعالیتt ام 

tshNی: تعداد واحدهای چارچوب در طبقهhام از استانsیام از زیرردهtام جدول )ب( یا کد فعالیتt ام
 جدول )الف( پیوست 

 هاروش انتخار نمونه 16
ی جددول )ب( یدا در هدر طبقده از هدر اسدتان در هدر کدد در هر طبقه از هر استان در هدر زیدر رده از رده یآمار یواحدها

                                                           
 ها معادل یک است.  شوند یعنی تعداد زیر رده در این رده هایی که فاقد زیر رده هستند خود به عنوان یک زیر رده در نظر گرفته می رده  151
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ت وجددود انتخداب شدده اسدت. در صدور SASافدزار فعالیدت جددول )الدف( بده روش سیسدتماتیک و بدا اسددتفاده از نرم
از   ی جایگزین از واحدهای آماری در همدان طبقدهاز هر استان در چارچوب، انتخاب نمونه  واحدهای آماری در هر طبقه

 استان انجام شده است. 
 براوردها یمحاسبه 17
 تعیین وضعیت وا دهای آماری نمونه 17-1

ل یتكم هاآن ی كه پرسشنامه یرآما یواحدها»ص ی، تشخ152ICTی طرح گانه 3های در هر یک از پرسشنامه
ط یكه واجد شرا یآمار یواحدها»، «اندپاسی ماندهیط كه بیواجد شرا یآمار یواحدها»، «شده است
 یهابا استفاده از بخش« نامعلوم است هاآنط بودن یكه واجد شرا یآمار یواحدها»و « ستندین ییپاسخگو

های وضع کار و فعالیت کارگاه )طرح آمارگیری از شاخص کارگاه، مکانكارگاه، شناسایی  ییایمشخصات جغراف
ICT شود.ین مییر تعیل پرسشنامه( به شرح زیت تكمیهای کشور این بخش را ندارد( و آخر )وضعدر کارگاه 

 یاصل ی ل نشدهیل شده و تكمیتكم یهاها با استفاده از پرسشنامهاین طرح یدهنكته: وزن
 د.یآیبه دست م  شدهل ین تكمیگزیجا یهاوپرسشنامه

 ل شده است:یتكم هاآن ی كه پرسشنامه یآمار یوا دها -1
 دارد. 1بخش آخر كد  1سؤال  هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها 
 اند:پاسخ ماندهیا كه بیواجد شرا یآمار یوا دها -2
 دارد  1اه كد كارگاه، نوع كارگ ییایدر بخش مشخصات جغراف هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها

 دارد.  2ا ی 1ن بخش كد یدر هم 2و سؤال  2بخش آخر كد  1و سؤال 
 اتند:ین ییا پاسخگویكه واجد شرا یآمار یوا دها -3
 دارد  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایدر بخش مشخصات جغراف هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها

-2ا ی 3-2كد  یل عدم دسترسیو در قسمت دل 2، كد 1کارگاه پرسشنامه، سؤال  مکانو در بخش شناسایی 
 است.  1321بهشت ین سؤال قبل از اردیی وقوع در ایدارد و تار 5-2ا ی 3
 دارد  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایدر بخش مشخصات جغراف هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها

 3-2كد  یل عدم دسترسیو در قسمت دل 2كد ، 1، سؤال هاآن ی کارگاه پرسشنامه مکانو در بخش شناسایی 
 دارد.  

 1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایدر بخش مشخصات جغراف یلیتفص ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها 
 دارد. 3ا ی 3ن بخش كد یدر هم 2و  سؤال  2بخش آخر كد  1سؤال  هاآن ی دارد و در پرسشنامه

 دارد و در  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایبخش مشخصات جغراف در هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها
های کشور( در کارگاه ICTهای ت كارگاه )به جز طرح آمارگیری از شاخصیبخش وضع كار و فعال

 ر  با ذكر نوع( انتخاب شده باشد. یآخر )سا ی نهی، گز 3، سؤال هاآن ی پرسشنامه
 نامعلوم است: اهآنا بودن یكه واجد شرا یآمار یوا دها -4
 دارد  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایدر بخش مشخصات جغراف هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها

                                                           
، «های کشوراطالعات و ارتباطات در کارگاه های فناوریآمارگیری از شاخص»  1الحاق شده است: طرح 3تا  1ی از شماره« کد طرح»، ICTی گانه 3های به هر یک از طرح 152

های خدمات کارگاه»آمارگیری از »  3، طرح «آمارگیری از دفاتر خدمات ارتباطی» 3، طرح«های تولید تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطاتآمارگیری از کارگاه»  2طرح 
 «فروشی کاالهای فناوری اطالعات و ارتباطاتهای عمدهآمارگیری از کارگاه» 3و طرح« مخابراتیهای خدمات رایانه و تجهیزات آمارگیری از کارگاه»  5، طرح «اینترنت
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 1-2كد  یل عدم دسترسیو در قسمت دل 2، كد 1، سؤال هاآن ی کارگاه پرسشنامه مکانو در بخش شناسایی 
 دارد.  2-2ا ی
 دارد  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایمشخصات جغرافدر بخش  هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها

 3-2كد  یل عدم دسترسیو در قسمت دل 2، كد 1، سؤال هاآن ی کارگاه پرسشنامه مکانو در بخش شناسایی 
 ا بعد از آن است. ی 1321بهشت ین سؤال اردیی وقوع در ایدارد و تار 5-2ا ی 3-2ا ی

دارد و  1كارگاه، نوع كارگاه كد  ییایبخش مشخصات جغرافدر  هاآن ی كه در پرسشنامه یآمار یواحدها
ت ید هنگام ادیدارد، با 7-2كد  یل عدم دسترسی، در قسمت دلهاآن ی کارگاه پرسشنامه مکانبخش شناسایی 

 شود.  یریگمیو در مورد آن تصم یبررس هاآنط بودن یت واجد شرایوضع یموضوع
  یدهوزن 17-2
 یكه برا یاست. در واقع وزن هر واحد آمار یریحاصل از طرح آمارگ یهادادهل یحلن مرحله در تیاول یدهوزن

دهی چند واحد در جامعه است. وزن ی ندهیگر آن است كه آن واحد نماانیل شده است، بیآن پرسشنامه تكم
 شود: به شرح ذیل، انجام می 2-2و  1-2های ، در قالب بخشICTی گانه 3های طرح
 ،«اطالعات و ارتباطات فناوریهای تولید تجهیزات آمارگیری از کارگاه   طرح» 17-2-1

 ، «طرح آمارگیری از دفاتر  دمات ارتباطی»             
 ، «های  دمات اینترنتطرح آمارگیری از کارگاه»             
 و « ه و تجهیزات مخابراتیرایانطرح آمارگیری از  دمات »             
   «اطالعات و ارتباطات فناوریفروشی کاالهای های عمدهطرح آمارگیری از کارگاه»             

ام  tام از کد فعالیت sام در استانhیدهوزن ی ل شده در طبقهیتكم ی پرسشنامه یدارا یوزن هر واحد آمار

(tshwاز رابطه ،) د: یآیدست مر بهیز ی 
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hیدهوزن ی   طبقهی: اند 
s3121  استان )ی: اند ,,, s) 
t1621) 153: اندی  کد فعالیت ,,, t ) 

                                                           
کد  -10، 3320کد  -2، 2720کد  -8، 2732کد  -7، 2731کد  -3، 2380کد  -5، 2330کد -3، 2330کد -3، 2320کد -2، 2310کد -1 153

 251کد  -13و  33کد  -15، 32کد  -13،  31کد  -13، 53کد  -12، 3352کد  -11، 3351
»، «پیشخوان دولت»های شامل زیر گروه 53کد  :1نکته ICT »، «پیشخوان دولت»های شامل زیر گروه 31و کد « پست و پیک»و « روستایی  ICT 

، «کافی نت»، «روستایی ISP ،ISDP ،PAP و   WIMAX باشند. می   
 ICT»و « پیشخوان دولت»های دلیل مشخص نبودن فعالیت اصلی کارگاهی بهطرح آمارگیری از خدمات ارتباط 31و  53در کدهای فعالیت  :2نکته

ها با با هم از چارچوب مشترک انجام شده است. پ  از استخرا  نتایج، به کارگاه  31و  53ها در هر دو کد فعالیت های آن، استخرا  نمونه«روستایی
 شود. الحاق می 31 یا 53کد «  روستایی ICT»یا « پیشخوان دولت»فعالیت اصلی 
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cل شدهیتكم ی نمونه یآمار ی  واحدهای: اند 
nrپاسییط بیواجد شرا ی نمونه یآمار ی  واحدهای: اند 
ueنامعلوم است. هاآنط بودن ینمونه كه واجد شرا یآمار ی  واحدهای: اند 
ieستند.ین ییط پاسخگوینمونه كه واجد شرا یآمار ی  واحدهای: اند 

tshwیدهوزن ی در طبقه ی: وزن هر واحد آمارhام در استانs ام از کد فعالیتtام 

tshNیدهوزن ی  چارچوب در طبقه یآمار یدها: تعداد واحhام از استانs ام از کد فعالیتt ام 

tshN یدهوزن ی ط در جامعه در طبقهیواجد شرا ی: براورد تعداد واحدهاhام از استانs ام از کد فعالیتtام 

tshAیدهوزن ی ط در نمونه در طبقهیر واجد شرایغ یاز تعداد واحدها ی: براوردhام از استانs ام از کد
 ام tفعالیت 

tshcn ام از کد sام از استانhیدهوزن ی ل شده در طبقهیتكم ی نمونه با پرسشنامه یآمار ی: تعداد واحدها,
 ام tفعالیت 

tshnیدهوزن ی در طبقه «ل شدهین تكمیگزیجا»و  یاصل  ینمونه یآمار ی: تعداد كل واحدهاhام در استانs

 ام tام از کد فعالیت 

tshnrn ام از کد sام در استانhیدهوزن ی پاسی در طبقهیط بیواجد شرا یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
 ام tفعالیت 

tshien ام كه واجد tام از کد فعالیت sام در استانhیدهوزن ی در طبقه یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
 ستند. ین ییط پاسخگویشرا

tshuen ام كه واجد tام از کد فعالیت sام در استانhیدهوزن ی در طبقه یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
 نامعلوم است.    هاآنط بودن یشرا

 «کشور هایدر کارگاه ICTهای طرح آمارگیری از شا ص» 17-2-2

ام tی ام از زیر ردهsام در استانhیدهوزن ی ل شده در طبقهیتكم ی پرسشنامه یدارا یوزن هر واحد آمار

 د: یآیدست مر بهیز ی (، از رابطهktshwام  )kی رده
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hیدهوزن ی   طبقهی: اند 
s3121  استان )ی: اند ,,, s) 



411 

 

t اندی  زیر رده : 
k1421) 153: اندی  رده ,,, k) 
cل شدهیتكم ی نمونه یآمار ی  واحدهای: اند 

nrپاسییط بیواجد شرا ی نمونه یآمار ی  واحدهای: اند 
ueنامعلوم است. هاآنط بودن ینمونه كه واجد شرا یآمار ی  واحدهای: اند 
ieستند.ین ییط پاسخگوینمونه كه واجد شرا یآمار ی  واحدهای: اند 

ktshwیدهوزن ی در طبقه ی: وزن هر واحد آمارhام در استانsی ام در زیر ردهtی ام ردهk ام 

ktshNیدهوزن ی  چارچوب در طبقه یآمار ی: تعداد واحدهاhام از استانsی ام در زیر ردهtی ام ردهk   ام 

ktshN یدهوزن ی در طبقه ط در جامعهیواجد شرا ی: براورد تعداد واحدهاhام از استانsی ام در زیر ردهt ام
 ام   kی رده

ktshAیدهوزن ی ط در نمونه در طبقهیر واجد شرایغ یاز تعداد واحدها ی: براوردhام از استانsی ام در زیر رده
tی ام ردهk  ام 

ktshcn ام در زیر sام از استانhیدهوزن ی ل شده در طبقهیتكم ی نمونه با پرسشنامه یآمار ی: تعداد واحدها,
 ام    kی ام از ردهtی رده

ktshnیدهوزن ی در طبقه« ل شدهین تكمیگزیجا» و  یاصل  ینمونه یآمار ی: تعداد كل واحدهاhام در استانs

 ام   kی ام از ردهtی ام در زیر رده

ktshnrn ام در sام در استانhیدهوزن ی پاسی در طبقهیط بیواجد شرا یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
 ام   kی ام از ردهtی زیر رده

ktshien ی ام از ردهtی ام در زیر ردهsام در استانhیدهوزن ی در طبقه یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
kستند.  ین ییط پاسخگویام كه واجد شرا 

ktshuen ی ام از ردهtی ام در زیر ردهsام در استانhیدهوزن ی در طبقه یی اصلنمونه یآمار ی: تعداد واحدها,
kنامعلوم است.   هاآنط بودن یام كه واجد شرا 

 د:یه كنتوج
 یدهوزن ی ، طبقه3و  3، 2یهادر طرحhد. ولی یآیبه دست م« كد طبقه»لد یام با استفاده از اطالع ف

، به شرح ذیل 153و کد گروه 155ها، کد طرح، ردهکند. در این طرحن امر صدق نمییا 3و  5، 1های در طرح
 ی طبقات است:  کنندهتعیین

 (1های کشور )طرح  در کارگاه ICTهای شا صاز  یریطرح آمارگ
 157ی کشاورزیرده -1

                                                           
ی فعالیت های رده -3ی حمل و نقل و انبارداری، رده -5فروشی، فروشی و خردهی عمدهرده -3ی ساختمان، رده -3ی تولید صنعتی، رده -2ی کشاورزی، رده -1 153

ی رده -10هاي  امالك و مستغالت، ی فعاليترده -2ه، ی فعالیت های مالی و بیمرده -8ی اطالعات و ارتباطات، رده -7خدماتی مربوط به تامين جا و غذا، 
هاي مربوط به سالمت انسان و مددكاري ی فعاليترده -13ی آموزش، رده -12هاي اداری و خدمات پشتيبانی، فعاليت -11اي، علمي و فني، هاي حرفهفعاليت

 ی هنر، سرگرمي و تفريحرده -13اجتماعي و 
 

 ق گرفته است.تعل 1رده، فقط به طرح   155
 دهی انجام شده است. ی وزنبه منظور تعیین طبقه 3و  1،5ی های شمارهدر طرح« کد گروه»الحاق   153
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: كد 3 ی طبقه                      2: كد گروه 2 ی طبقه                              1: كد گروه 1 ی طبقه
                      5: کد گروه 5ی طبقه                              3گروه  : كد3 ی طبقه     3گروه 
            8:  کد   گروه 8ی طبقه                             7:  کد گروه 7ی طبقه 3: کد گروه 3ی طبقه
   2: کد  گروه 2ی طبقه       

 
  158ی تولید صنعتیرده -2

  10: کد گروه 1ی طبقه
 

        152ی ساختمانرده -3
 11: کد گروه 1ی طبقه

 
   130فروشیخردهفروشی و ی عمدهرده -3

      15و کد گروه  13، کد گروه 13، کد گروه 12: کد گروه 1ی طبقه
   

                                                                                          
  131ی حمل و نقل و انبارداریرده -5 

       12: كد گروه 3 ی طبقه     18: كد گروه 3 ی قهطب    17: كد گروه 2 ی طبقه      13: كد گروه 1 ی طبقه
   23: کد گروه 8ی طبقه      22: کد گروه 7ی طبقه    21: کد گروه 3ی طبقه     20: کد گروه 5ی طبقه
 23: کد گروه 11ی طبقه   25: کد گروه 10ی طبقه    23: کد گروه 2ی طبقه

 
 132ن جا و غذایامخدماتی مربوط به ت هایفعالیتی رده -3

 27: کد گروه 1ی طبقه
 

 133ی اطالعات و ارتباطاترده -7
 30: كد گروه 3 ی طبقه     22: كد گروه 2 ی طبقه     28: كد گروه 1 ی طبقه
 33: کد گروه 3ی طبقه    32:  کد گروه 5ی طبقه     31: كد گروه 3 ی طبقه
 33: کد گروه 2ی طبقه     35: کد گروه 8ی طبقه     33: کد گروه 7ی طبقه

                                                                                                                                                                                     
 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است.  157
، کد فعالیت 3ی  : زیر رده22، کد فعالیت 3ی  : زیر رده28، کد فعالیت 2ی : زیر رده27، کد فعالیت 1ی : زیر رده23است : کد فعالیت  3ها برابر  در این رده تعداد زیر رده  158
 در نظر گرفته شده است.  3ی  و سایر کدهای فعالیت: زیر رده 5ی  : زیر رده30
 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است.  152
: زیر 13یا کد گروه  37، کد فعالیت 2ی  : زیر رده13یا کد گروه  33فعالیت  ، کد1ی  : زیر رده12یا کد گروه   35است: کد فعالیت  3ها معادل  در این رده، تعداد زیررده  130
 است. 3ی  : زیر رده15یا کد گروه  25و کد فعالیت   3ی  رده

 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است.  131
 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است.  132
و  30تا  58و کدهای فعالیت  2ی  : زیر رده33یا کد گروه  32، کد فعالیت 1ی  : زیر رده33تا  28یا کدهای گروه  31: کد فعالیت است 3ها معادل  در این رده، تعداد زیر رده  133
 است.  3ی  : زیر رده33و  35یا کدهای گروه  33
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  133مالی و بیمه هایفعالیتی رده -8
  38و كد گروه  37: كد گروه 1 ی طبقه

 
 135امالك و مستغالت  هایفعالیتی رده -2

 32: كد گروه 1 ی طبقه
 

 133یو فن ی، علمیاحرفه هایفعالیتی رده -10
 30: كد گروه 1 ی طبقه

 
 137بانییاداری و خدمات پشت هایفعالیت -11
  31: كد گروه 1 ی طبقه

 
 138ی آموزشرده -12
 33و کد گروه  35  ، كد گروه33، كد گروه 33، كد گروه  32: كد گروه 1 ی طبقه

 
 

 132یاجتماع یمربوط به سالمت انسان و مددكار هایفعالیتی رده -13
 37: كد گروه 1 ی طبقه

 
 170حیو تفر یی هنر، سرگرمرده -13

   38: كد گروه 1 ی طبقه
 
 (5ه و تجهیزات مخابراتی )طرح  رایانآمارگیری از  دمات طرح 
 52و کد گروه  51، کد گروه 33، كد گروه 33: كد گروه 1 ی طبقه

 
 (  6اطالعات و ارتباطات )طرح  فناوریفروشی کاالهای های عمدهاز کارگاه یریطرح آمارگ

  53و كد گروه   53: كد گروه 1 ی طبقه
 

                                                           
 است.   2ی  : زیر رده38کدهای فعالیت یا کد گروه و سایر  1ی  : زیر رده37یا کد گروه  3312است: کد فعالیت  2ها معادل  در این رده، تعداد زیر رده  133
 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است.   135
 در این رده، تعداد زیر رده برابر یک است. 133
 برابر یک است.  در این رده، تعداد زیر رده 137
: زیر 33یا کد گروه  853، کد فعالیت  2ی  : زیر رده33یا کد گروه  852، کد فعالیت 1ی  : زیر رده32یا کد گروه  851است: کد فعالیت  3ها معادل  در این رده، تعداد زیر رده 138
 است. 3ی  : زیر رده33و  35یا کدهای گروه  8550و کد فعالیت  3ی  رده

 برابر یک است.   در این رده، تعداد زیر رده 132
 برابر یک است.  در این رده، تعداد زیر رده 170
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 «در  شده « 0000» هاآنن یگزیف كارگاه جایكه در قسمت شماره رد ییاهپرسشنامه یبرا« كد طبقه
 در نظر گرفته شود.   یكارگاه اصل« ی كد طبقه»است، مطابق با 

 براورد یهافرمول 17-3

 ، «اطالعات و ارتباطات فناوریهای تولید تجهیزات آمارگیری از کارگاه   طرح» 17-3-1

 ،« دمات ارتباطی طرح آمارگیری از دفاتر»            
  ،«های  دمات اینترنتطرح آمارگیری از کارگاه»            
 و« ه و تجهیزات مخابراتیرایانطرح آمارگیری از  دمات »            
 « اطالعات و ارتباطات فناوریفروشی کاالهای های عمدهطرح آمارگیری از کارگاه»            
ام hی ام در طبقهiیمقدار صفت مورد نظر واحد آمارtshiy صفت مورد نظر در جامعه،  Yكه نیبا فرا ا

 م.یام است در هر طرح، دارtام از کد فعالیت sاستان
 

 ام: tد نظر درکل کشور از کد فعالیت براورد مجموع صفت مور -  
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که در آن 
ts

l تعداد طبقات در استانs ام از کد فعالیتt.ام است 
 
، 3351ام )کدهای فعالیت tکد فعالیت  ان  براورد مجموع صفت مورد نظر در كل كشور ازیبراورد وار -

 (: 251و 32، 31، 53، 3352
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 فناوریهای تولید تجهیزات کارگاه»های آمارگیری از ان  براورد مجموع صفت مورد نظر در طرحیبراورد وار
به دلیل (« 3310و  3320ه و تجهیزات مخابراتی )کدهای فعالیت رایانخدمات »و «اطالعات و ارتباطات

 سرشماری، برابر با صفر است.
 
ام tرات )بر حسب درصد( براورد مجموع صفت مورد نظر در كل كشور از کد فعالیت ییب تغیبراورد ضر -

 (:   251و 32، 31، 53، 3352، 3351)کدهای فعالیت 
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 ام:  tه یا اینترنت در کل کشور از کد فعالیت رایانبراورد ضریب نفوذ  -  
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 که در آن    
 

كده از  امtسطح کد فعالیت ام sام استانhی ام در طبقهiیواحد آمار 1 
 کند.  ه استفاده میرایان

tshiI   
كده از  امtام سطح کد فعالیت sام استانhی ام در طبقهiیواحد آمار 0 

 کند. ده نمیه استفارایان
 یا

كده از  امtام سطح کد فعالیت sام استانhی ام در طبقهiیواحد آمار 1 
 کند.  اینترنت استفاده می

tshiI   
كده از  امtام سطح کد فعالیت sام استانhی در طبقهام iیواحد آمار 0 

 کند. اینترنت استفاده نمی
 
ام )کدهای فعالیت tه یا اینترنت در كل كشور از کد فعالیت رایانان  براورد ضریب نفوذ یبراورد وار -

 (: 251و 32، 31، 53، 3352، 3351
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های تولید تجهیزات کارگاه»های آمارگیری از ه یا اینترنت در طرحرایانان  براورد ضریب نفوذ یبراورد وار
به (« 3310و  3320ات مخابراتی )کدهای فعالیت ه و تجهیزرایانخدمات »و« اطالعات و ارتباطات فناوری


 


31

1 1

,)ˆ(
s

l

h

tshctshtshttshitshi

ts

nwwPIe



416 

 

 دلیل سرشماری، برابر با صفر است. 
ام tه یا اینترنت در كل كشور از کد فعالیت رایانرات )بر حسب درصد( براورد ضریب نفوذ ییب تغیبراورد ضر -

 (:     251و 32، 31، 53، 3352، 3351)کدهای فعالیت 
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 ام در کل کشور:tبراورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی از کد فعالیت -
 

 
 

h ی ام در طبقهiمقدار خرید یا فروش کل واحد آماری tshizمقدار خرید یا فروش اینترنتی و  tshixکه در آن 

 ام است.tام از کد فعالیت sام از استان
ام )کدهای فعالیت tان  براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی در كل كشور از کد فعالیت یبراورد وار -

 (: 251و 32، 31، 53، 3352، 3351
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های تولید تجهیزات کارگاه»های آمارگیری از ان  براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی در طرحیبراورد وار
 به(« 3310و  3320ه و تجهیزات مخابراتی )کدهای فعالیت رایانخدمات »و« اطالعات و ارتباطات فناوری

 دلیل سرشماری، برابر با صفر است.  
ام tرات )بر حسب درصد( براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی در كل كشور از کد فعالیت ییب تغیبراورد ضر -

 (:     251و 32، 31، 53، 3352، 3351)کدهای فعالیت 
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 های کشور در کارگاه ICTی هاطرح آمارگیری از شا ص 17-3-2

ام hی ام در طبقهiیمقدار صفت مورد نظر واحد آمارktshiy صفت مورد نظر در جامعه،  Yكه نیبا فرا ا
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 م.یام است، دارkی ام ردهtی ام زیر ردهsاستان
 ام در کل کشور:   kام رده tی براورد مجموع صفت مورد نظر زیر رده -  
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 ام در كل كشور: kبراورد مجموع صفت مورد نظر رده  -
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lکه در آن  k
 ام است. kها در رده تعداد زیر رده 

 ام در كل كشور:    kام رده tی ان  براورد مجموع صفت مورد نظر زیر ردهیبراورد وار -
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 ام در كل كشور:  kان  براورد مجموع صفت مورد نظر رده یبراورد وار -
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به « پشتیبانی آموزش هایفعالیت» 8550ان  براورد مجموع صفت مورد نظر در کد فعالیتیبراورد وار-
 آموزش به دلیل سرشماری، برابر با صفر است. یای از ردهعنوان زیر رده

ام در كل kام رده tی رات )بر حسب درصد( براورد مجموع صفت مورد نظر زیر ردهییب تغیبراورد ضر -
 كشور:    
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 ام در كل كشور:  kصفت مورد نظر رده رات )بر حسب درصد( براورد مجموع ییب تغیبراورد ضر -
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 ام در كل كشور: kام رده tی ه یا اینترنت زیر ردهرایانبراورد ضریب نفوذ  -  
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كده  امkام رده tی ام زیدر ردهsام اسدتانhی ام در طبقهiیواحد آمار 1 
 کند.  ه استفاده میرایاناز 

ktshiI   
كده  امkام رده tی ام زیدر ردهsام اسدتانhی ام در طبقهiیواحد آمار 0 

 کند. ه استفاده نمیرایاناز 
 یا

كده  امkام رده tی هام زیدر ردsام اسدتانhی ام در طبقهiیواحد آمار 1 
 کند.   از اینترنت استفاده می

ktshiI   
كده  امkده ام رtی ام زیدر ردهsام اسدتانhی ام در طبقهiیواحد آمار 0 

 کند. از اینترنت استفاده نمی
 

 ام در كل كشور: kه یا اینترنت رده رایانبراورد ضریب نفوذ  -
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 ام در كل كشور:     k ام ردهtی ه یا اینترنت زیر ردهرایانان  براورد ضریب نفوذ یبراورد وار - 
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 ام در كل كشور:     kه یا اینترنت رده رایانان  براورد ضریب نفوذ یبراورد وار -
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به « پشتیبانی آموزش هایفعالیت» 8550ه یا اینترنت در کد فعالیترایانان  براورد ضریب نفوذ یبراورد وار
 ی آموزش به دلیل سرشماری، برابر با صفر است. ای از ردهعنوان زیر رده

ام در كل kام رده tی  ه یا اینترنت زیر ردهرایانریب نفوذ رات )بر حسب درصد( براورد ضییب تغیبراورد ضر -
 كشور:       
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 ام در كل كشور:   kه یا اینترنت رده رایانرات )بر حسب درصد( براورد ضریب نسبت نفوذ ییب تغیبراورد ضر -
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 ام در كل كشور:kام رده tی براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی زیر رده -
 

 
 ی ام در طبقدهiمقدار خرید یا فروش کل واحدد آمداری ktshizمقدار خرید یا فروش اینترنتی و  ktshixکه در آن 

hام از استانsیام زیر ردهt ام ردهk.ام است 
 در كل كشور: ام kام رده tی براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی زیر رده -
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 ام در كل كشور:       kام رده tی ان  براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی زیر ردهیبراورد وار -
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 ام در كل كشور:   kان  براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی رده یراورد وارب -
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به « ی آموزشپشتیبان هایفعالیت» 8550ان  براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی در کد فعالیتیبراورد وار
 ی آموزش به دلیل سرشماری، برابر با صفر است. ای از ردهعنوان زیر رده

 
ام در كل kام رده tی رات )بر حسب درصد( براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی زیر ردهییب تغیبراورد ضر -

 كشور:      
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 ام در كل كشور:   kرات )بر حسب درصد( براورد نرخ خرید یا فروش اینترنتی رده ییب تغیبراورد ضر -
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 ی نمونه و فایل نمونهفایل محاسبات تعیین اندازه 18

 موجود است. ICT 1321ها در فولدر این فایل
 منابع 19

1.Cochran, W.G. (1277), Sampling Techniques, 3rd Ed. New York: Wiley. 
2.Yansaneh, I.S. (2003), Construction and Use of Sample Weights, Handbook on 

Designing of Household sample survey: Practical Guidelines, Technical Reports. 
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در کارگاه های کشور به تفکیک استان و طبقه سال  ICT هایشا صاز  یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه»
1392 » 
 کشاورزی یرده

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 13 1 1 مرکزی 11
 15 337 2 1 مرکزی 11
 87 1271 3 1 مرکزی 11
 0 2 4 1 مرکزی 11
 28 331 5 1 مرکزی 11
 0 3 6 1 مرکزی 11
 1 15 7 1 زیمرک 11
 0 0 8 1 مرکزی 11
 3 71 9 1 مرکزی 11
 0 7 1 1 گیالن 11
 0 0 2 1 گیالن 11
 2 208 3 1 گیالن 11
 1 13 4 1 گیالن 11
 30 373 5 1 گیالن 11
 1 15 6 1 گیالن 11
 2 33 7 1 گیالن 11
 3 73 8 1 گیالن 11
 0 1 9 1 گیالن 11
 1 12 1 1 مازندران 12
 82 1833 2 1 مازندران 12
 17 382 3 1 مازندران 12
 13 372 4 1 مازندران 12
 75 1700 5 1 مازندران 12
 1 33 6 1 مازندران 12
 5 107 7 1 مازندران 12
 3 57 8 1 مازندران 12
 1 23 9 1 مازندران 12
 1 18 1 1 شر ی آذربایجان 13
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 10 220 2 1 شر ی آذربایجان 13
 33 738 3 1 شر ی آذربایجان 13
 2 31 4 1 شر ی آذربایجان 13
 35 723 5 1 شر ی آذربایجان 13
 0 8 6 1 شر ی آذربایجان 13
 2 38 7 1 شر ی آذربایجان 13
 0 0 8 1 شر ی آذربایجان 13
 10 227 9 1 شر ی آذربایجان 13
 1 17 1 1 غربی آذربایجان 14
 11 257 2 1 غربی آذربایجان 14
 28 325 3 1 غربی آذربایجان 14
 0 11 4 1 غربی آذربایجان 14
 23 527 5 1 غربی آذربایجان 14
 0 3 6 1 غربی آذربایجان 14
 2 37 7 1 غربی آذربایجان 14
 0 0 8 1 غربی آذربایجان 14
 1 25 9 1 غربی آذربایجان 14
 1 11 1 1 کرمانشاه 15
 17 322 2 1 کرمانشاه 15
 8 170 3 1 کرمانشاه 15
 1 13 4 1 کرمانشاه 15
 33 775 5 1 کرمانشاه 15
 0 3 6 1 کرمانشاه 15
 0 3 7 1 کرمانشاه 15
 0 0 8 1 کرمانشاه 15
 1 13 9 1 کرمانشاه 15
 1 27 1 1  وزستان 16
 51 1150 2 1  وزستان 16
 23 582 3 1  وزستان 16
 1 23 4 1  وزستان 16
 33 732 5 1  وزستان 16
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 0 2 6 1  وزستان 16
 0 2 7 1 وزستان  16
 1 13 8 1  وزستان 16
 0 7 9 1  وزستان 16
 1 33 1 1  فارع 17
 3 23 2 1  فارع 17
 81 1822 3 1  فارع 17
 0 8 4 1  فارع 17
 33 1038 5 1  فارع 17
 0 3 6 1  فارع 17
 0 7 7 1  فارع 17
 0 0 8 1  فارع 17
 1 32 9 1  فارع 17
 1 23 1 1 کرمان 18
 0 0 2 1 نکرما 18
 33 733 3 1 کرمان 18
 0 3 4 1 کرمان 18
 33 737 5 1 کرمان 18
 0 3 6 1 کرمان 18
 0 3 7 1 کرمان 18
 0 0 8 1 کرمان 18
 1 15 9 1 کرمان 18
 1 31 1 1 رضوی  راسان 19
 12 230 2 1 رضوی  راسان 19
 115 2311 3 1 رضوی  راسان 19
 2 37 4 1 رضوی  راسان 19
 52 1323 5 1 رضوی سان را 19
 1 13 6 1 رضوی  راسان 19
 1 13 7 1 رضوی  راسان 19
 0 0 8 1 رضوی  راسان 19
 2 125 9 1 رضوی  راسان 19
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 32 1 1 اصفهان 11
 3 73 2 1 اصفهان 11
 122 2737 3 1 اصفهان 11
 3 77 4 1 اصفهان 11
 78 1773 5 1 اصفهان 11
 0 7 6 1 اصفهان 11
 1 12 7 1 ناصفها 11
 0 0 8 1 اصفهان 11
 7 138 9 1 اصفهان 11
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 1 13 1 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 2 111 5 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 3 83 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 4 8 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 5 128 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 6 1 0 

 و سیاتان 11
 انبلوچات

1 7 0 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 8 23 1 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 9 2 0 

 0 2 1 1 کردستان 12
 2 128 2 1 کردستان 12
 3 133 3 1 کردستان 12
 0 10 4 1 کردستان 12
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 23 525 5 1 کردستان 12
 0 1 6 1 کردستان 12
 0 5 7 1 کردستان 12
 0 0 8 1 کردستان 12
 0 3 9 1 کردستان 12
 0 2 1 1 همدان 13
 38 837 2 1 همدان 13
 12 328 3 1 همدان 13
 1 13 4 1 همدان 13
 23 520 5 1 همدان 13
 0 3 6 1 همدان 13
 1 18 7 1 همدان 13
 0 0 8 1 همدان 13
 1 30 9 1 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 11 1 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 2 171 8 

 و المح چهار 14
 بختیاری

1 3 317 18 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 4 12 1 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 5 133 7 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 6 0 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 7 1 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 8 0 0 

 0 5 9 1 و محال چهار 14
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 بختیاری

 1 10 1 1 لرستان 15
 13 305 2 1 لرستان 15
 13 222 3 1 لرستان 15
 1 13 4 1 لرستان 15
 20 332 5 1 لرستان 15
 0 1 6 1 لرستان 15
 0 3 7 1 لرستان 15
 0 0 8 1 لرستان 15
 0 3 9 1 لرستان 15
 1 11 1 1 ایالم 16
 7 152 2 1 ایالم 16
 3 80 3 1 ایالم 16
 0 2 4 1 ایالم 16
 12 231 5 1 ایالم 16
 0 0 6 1 ایالم 16
 0 1 7 1 ایالم 16
 0 0 8 1 ایالم 16
 0 0 9 1 ایالم 16
 و کهگیلویه 17

 بویرا مد
1 1 7 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 2 130 3 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 3 137 3 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 4 28 1 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 5 113 5 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 6 0 0 
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 و کهگیلویه 17

 بویرا مد
1 7 0 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 8 0 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 9 3 0 

 0 5 1 1 بوشهر 18
 0 0 2 1 بوشهر 18
 13 282 3 1 بوشهر 18
 0 5 4 1 بوشهر 18
 3 123 5 1 بوشهر 18
 0 0 6 1 بوشهر 18
 0 0 7 1 بوشهر 18
 1 33 8 1 بوشهر 18
 0 0 9 1 بوشهر 18
 1 11 1 1 زنجان 19
 10 223 2 1 زنجان 19
 2 123 3 1 زنجان 19
 1 22 4 1 زنجان 19
 5 118 5 1 زنجان 19
 0 2 6 1 زنجان 19
 1 13 7 1 زنجان 19
 0 0 8 1 زنجان 19
 1 15 9 1 زنجان 19
 0 7 1 1 سمنان 21
 13 323 2 1 سمنان 21
 53 1227 3 1 سمنان 21
 2 50 4 1 سمنان 21
 20 332 5 1 سمنان 21
 0 3 6 1 سمنان 21
 0 7 7 1 سمنان 21
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 0 0 8 1 سمنان 21
 1 12 9 1 سمنان 21
 1 10 1 1 یزد 21
 28 332 2 1 یزد 21
 33 1507 3 1 یزد 21
 0 11 4 1 یزد 21
 38 857 5 1 یزد 21
 0 3 6 1 یزد 21
 0 3 7 1 یزد 21
 0 0 8 1 یزد 21
 1 32 9 1 یزد 21
 0 8 1 1 هرمزگان 22
 3 137 2 1 هرمزگان 22
 5 113 3 1 هرمزگان 22
 0 1 4 1 هرمزگان 22
 11 250 5 1 هرمزگان 22
 0 1 6 1 هرمزگان 22
 0 2 7 1 هرمزگان 22
 2 55 8 1 هرمزگان 22
 0 0 9 1 هرمزگان 22
 1 18 1 1 تهران 23
 11 253 2 1 تهران 23
 130 3328 3 1 تهران 23
 1 33 4 1 تهران 23
 13 315 5 1 تهران 23
 1 20 6 1 تهران 23
 1 33 7 1 تهران 23
 0 0 8 1 تهران 23
 3 122 9 1 تهران 23
 1 12 1 1 اردبیل 24
 12 275 2 1 اردبیل 24
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 13 357 3 1 اردبیل 24
 0 7 4 1 اردبیل 24
 11 258 5 1 اردبیل 24
 0 5 6 1 اردبیل 24
 1 13 7 1 اردبیل 24
 0 0 8 1 اردبیل 24
 1 18 9 1 اردبیل 24
 0 2 1 1  م 25
 0 0 2 1  م 25
 37 835 3 1  م 25
 0 2 4 1  م 25
 13 332 5 1  م 25
 0 0 6 1  م 25
 0 3 7 1  م 25
 0 0 8 1  م 25
 7 155 9 1  م 25
 0 1 1 1  زوین 26
 0 0 2 1  زوین 26
 22 500 3 1  زوین 26
 1 23 4 1  زوین 26
 22 500 5 1  زوین 26
 0 8 6 1  زوین 26
 1 13 7 1  زوین 26
 0 0 8 1  زوین 26
 2 31 9 1  زوین 26
 1 13 1 1 گلاتان 27
 1 22 2 1 گلاتان 27
 12 328 3 1 گلاتان 27
 5 102 4 1 گلاتان 27
 37 833 5 1 گلاتان 27
 0 3 6 1 گلاتان 27
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 0 7 7 1 گلاتان 27
 1 12 8 1 گلاتان 27
 1 17 9 1 گلاتان 27
 0 8 1 1 شمالی  راسان 28
 0 0 2 1 شمالی  راسان 28
 10 223 3 1 شمالی  راسان 28
 0 3 4 1 شمالی  راسان 28
 3 33 5 1 شمالی  راسان 28
 0 0 6 1 شمالی  راسان 28
 0 0 7 1 شمالی  راسان 28
 0 0 8 1 شمالی  راسان 28
 0 2 9 1 شمالی  راسان 28
 0 2 1 1 جنوبی  راسان 29
 21 331 2 1 جنوبی  راسان 29
 15 333 3 1 جنوبی  راسان 29
 0 3 4 1 جنوبی  راسان 29
 33 732 5 1 جنوبی  راسان 29
 0 1 6 1 جنوبی  راسان 29
 0 1 7 1 جنوبی  راسان 29
 0 0 8 1 جنوبی  راسان 29
 1 13 9 1 جنوبی  راسان 29
 0 1 1 1 البرز 31
 0 0 2 1 برزال 31
 33 813 3 1 البرز 31
 2 31 4 1 البرز 31
 2 202 5 1 البرز 31
 0 11 6 1 البرز 31
 1 21 7 1 البرز 31
 0 0 8 1 البرز 31
 3 23 9 1 البرز 31

 2441 55271   کشور کل
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 تولید صنعتی یرده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 3 111 1 1 کزیمر 11
 7 315 1 2 مرکزی 11
 2 233 1 3 مرکزی 11
 10 178 1 4 مرکزی 11
 5 8 1 5 مرکزی 11
 3 11878 1 6 مرکزی 11
 8 151 1 1 گیالن 11
 2 373 1 2 گیالن 11
 7 120 1 3 گیالن 11
 8 133 1 4 گیالن 11
 3 27 1 5 گیالن 11
 11 21355 1 6 گیالن 11
 13 255 1 1 مازندران 12
 13 310 1 2 مازندران 12
 13 387 1 3 مازندران 12
 12 213 1 4 مازندران 12
 5 23 1 5 مازندران 12
 13 32777 1 6 مازندران 12
 12 353 1 1 شر ی آذربایجان 13
 21 232 1 2 شر ی آذربایجان 13
 17 507 1 3 شر ی آذربایجان 13
 15 232 1 4 شر ی آذربایجان 13
 5 23 1 5 شر ی انآذربایج 13
 30 31523 1 6 شر ی آذربایجان 13
 11 128 1 1 غربی آذربایجان 14
 2 331 1 2 غربی آذربایجان 14
 2 253 1 3 غربی آذربایجان 14
 10 137 1 4 غربی آذربایجان 14
 5 2 1 5 غربی آذربایجان 14
 10 21003 1 6 غربی آذربایجان 14
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 2 171 1 1 کرمانشاه 15
 3 231 1 2 انشاهکرم 15
 5 100 1 3 کرمانشاه 15
 5 78 1 4 کرمانشاه 15
 5 3 1 5 کرمانشاه 15
 3 10857 1 6 کرمانشاه 15
 2 130 1 1  وزستان 16
 11 373 1 2  وزستان 16
 8 222 1 3  وزستان 16
 2 137 1 4  وزستان 16
 2 31 1 5  وزستان 16
 8 15333 1 6  وزستان 16
 13 223 1 1  فارع 17
 11 382 1 2  فارع 17
 2 235 1 3  فارع 17
 12 202 1 4  فارع 17
 5 10 1 5  فارع 17
 12 25233 1 6  فارع 17
 10 123 1 1 کرمان 18
 3 233 1 2 کرمان 18
 2 237 1 3 کرمان 18
 5 20 1 4 کرمان 18
 5 23 1 5 کرمان 18
 2 13258 1 6 کرمان 18
 23 333 1 1 رضوی  راسان 19
 28 1231 1 2 رضوی  راسان 19
 25 733 1 3 رضوی  راسان 19
 32 538 1 4 رضوی  راسان 19
 8 35 1 5 رضوی  راسان 19
 25 51312 1 6 رضوی  راسان 19
 12 355 1 1 اصفهان 11
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 27 1210 1 2 اصفهان 11
 23 352 1 3 اصفهان 11
 21 382 1 4 اصفهان 11
 12 85 1 5 اصفهان 11
 27 55302 1 6 اناصفه 11
 5 82 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 5 153 1 2 بلوچاتان و سیاتان 11
 5 57 1 3 بلوچاتان و سیاتان 11
 5 27 1 4 بلوچاتان و سیاتان 11
 5 11 1 5 بلوچاتان و سیاتان 11
 5 3187 1 6 بلوچاتان و سیاتان 11
 3 110 1 1 کردستان 12
 5 203 1 2 کردستان 12
 5 72 1 3 ستانکرد 12
 5 52 1 4 کردستان 12
 1 1 1 5 کردستان 12
 5 10328 1 6 کردستان 12
 5 38 1 1 همدان 13
 5 88 1 2 همدان 13
 5 77 1 3 همدان 13
 5 22 1 4 همدان 13
 5 7 1 5 همدان 13
 5 5253 1 6 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 50 5 

 و محال چهار 14
 بختیاری

2 1 23 5 

 و محال چهار 14
 بختیاری

3 1 82 5 

 و محال چهار 14
 بختیاری

4 1 33 5 



424 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 و محال چهار 14

 بختیاری
5 1 2 5 

 و محال چهار 14
 بختیاری

6 1 5337 5 

 5 53 1 1 لرستان 15
 5 171 1 2 لرستان 15
 5 117 1 3 لرستان 15
 3 23 1 4 لرستان 15
 5 17 1 5 لرستان 15
 3 10228 1 6 لرستان 15
 5 23 1 1 ایالم 16
 5 32 1 2 ایالم 16
 5 13 1 3 ایالم 16
 5 5 1 4 ایالم 16
 2 2 1 5 ایالم 16
 5 2805 1 6 ایالم 16
 5 15 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 31 1 2 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 12 1 3 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 13 1 4 بویرا مد و کهگیلویه 17
 2 2 1 5 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 2283 1 6 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 55 1 1 بوشهر 18
 5 133 1 2 بوشهر 18
 5 33 1 3 بوشهر 18
 5 23 1 4 بوشهر 18
 7 31 1 5 بوشهر 18
 5 3320 1 6 بوشهر 18
 5 78 1 1 زنجان 19
 5 133 1 2 زنجان 19
 5 23 1 3 زنجان 19



425 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 5 53 1 4 زنجان 19
 5 12 1 5 زنجان 19
 5 8330 1 6 زنجان 19
 3 102 1 1 سمنان 21
 5 223 1 2 سمنان 21
 5 102 1 3 سمنان 21
 3 22 1 4 سمنان 21
 5 18 1 5 سمنان 21
 5 3220 1 6 سمنان 21
 3 110 1 1 یزد 21
 8 335 1 2 یزد 21
 5 132 1 3 یزد 21
 5 78 1 4 یزد 21
 5 21 1 5 یزد 21
 7 13220 1 6 یزد 21
 5 33 1 1 هرمزگان 22
 5 83 1 2 هرمزگان 22
 5 33 1 3 هرمزگان 22
 5 15 1 4 هرمزگان 22
 13 73 1 5 هرمزگان 22
 5 3125 1 6 هرمزگان 22
 37 1222 1 1 تهران 23
 70 3132 1 2 تهران 23
 82 2333 1 3 تهران 23
 32 1233 1 4 تهران 23
 22 132 1 5 تهران 23
 50 103237 1 6 رانته 23
 5 82 1 1 اردبیل 24
 5 132 1 2 اردبیل 24
 5 130 1 3 اردبیل 24
 3 23 1 4 اردبیل 24



426 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 3 3 1 5 اردبیل 24
 5 8232 1 6 اردبیل 24
 3 100 1 1  م 25
 8 337 1 2  م 25
 7 183 1 3  م 25
 18 313 1 4  م 25
 8 33 1 5  م 25
 7 13325 1 6  م 25
 2 158 1 1  زوین 26
 7 313 1 2  زوین 26
 7 182 1 3  زوین 26
 8 137 1 4  زوین 26
 5 13 1 5  زوین 26
 5 2205 1 6  زوین 26
 5 35 1 1 گلاتان 27
 5 213 1 2 گلاتان 27
 3 131 1 3 گلاتان 27
 5 72 1 4 گلاتان 27
 5 11 1 5 گلاتان 27
 3 11730 1 6 گلاتان 27
 5 33 1 1 شمالی  راسان 28
 5 21 1 2 شمالی  راسان 28
 5 73 1 3 شمالی  راسان 28
 5 23 1 4 شمالی  راسان 28
 0 0 1 5 شمالی  راسان 28
 5 8155 1 6 شمالی  راسان 28
 5 33 1 1 جنوبی  راسان 29
 5 111 1 2 جنوبی  راسان 29
 5 52 1 3 جنوبی  راسان 29
 5 22 1 4 جنوبی  راسان 29
 5 3 1 5 جنوبی  راسان 29



427 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 3 10370 1 6 جنوبی  راسان 29
 13 238 1 1 البرز 31
 10 322 1 2 البرز 31
 13 311 1 3 البرز 31
 15 272 1 4 البرز 31
 5 10 1 5 البرز 31
 7 13310 1 6 البرز 31

 1828 618649   کشور کل
 

 سا تمان یرده
 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 چارچور
 نمونه ی اندازه

 58 722 1 1 مرکزی 11
 77 233 1 1 گیالن 11
 122 1312 1 1 مازندران 12
 183 2301 1 1 شر ی آذربایجان 13
 73 251 1 1 غربی آذربایجان 14
 31 387 1 1 کرمانشاه 15
 57 717 1 1  وزستان 16
 131 1737 1 1  فارع 17
 31 512 1 1 کرمان 18
 232 2213 1 1 رضوی  راسان 19
 225 2812 1 1 اصفهان 11
 12 233 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 32 531 1 1 کردستان 12
 3 73 1 1 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 213 17 

 33 353 1 1 لرستان 15
 3 70 1 1 ایالم 16
 12 135 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17



428 

 

 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 18 221 1 1 بوشهر 18
 30 328 1 1 زنجان 19
 25 320 1 1 سمنان 21
 51 333 1 1 یزد 21
 22 272 1 1 هرمزگان 22
 503 3333 1 1 تهران 23
 23 332 1 1 اردبیل 24
 32 523 1 1  م 25
 30 508 1 1  زوین 26
 32 523 1 1 گلاتان 27
 22 333 1 1 شمالی  راسان 28
 18 231 1 1 جنوبی  راسان 29
 85 1032 1 1 البرز 31

 2331 29252   کشور کل
 

 فروشی فروشی و  رده ی عمده رده       
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 55 3132 1 1 مرکزی 11
 17 3735 1 2 مرکزی 11
 53 13233 1 3 مرکزی 11
 5 323 1 4 مرکزی 11
 117 8883 1 1 گیالن 11
 32 12838 1 2 گیالن 11
 113 33338 1 3 گیالن 11
 5 1287 1 4 گیالن 11
 133 10270 1 1 مازندران 12
 37 12033 1 2 مازندران 12
 132 31312 1 3 مازندران 12
 5 1320 1 4 مازندران 12
 155 11721 1 1 شر ی آذربایجان 13



429 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 52 21332 1 2 شر ی آذربایجان 13
 137 52221 1 3 شر ی آذربایجان 13
 5 2333 1 4 شر ی آذربایجان 13
 111 8322 1 1 غربی آذربایجان 14
 22 11232 1 2 غربی آذربایجان 14
 103 32731 1 3 غربی آذربایجان 14
 5 1152 1 4 غربی آذربایجان 14
 72 5337 1 1 کرمانشاه 15
 12 7323 1 2 کرمانشاه 15
 37 21178 1 3 کرمانشاه 15
 5 313 1 4 کرمانشاه 15
 122 2233 1 1  وزستان 16
 28 11338 1 2  وزستان 16
 102 33587 1 3  وزستان 16
 5 1212 1 4  وزستان 16
 185 13113 1 1  فارع 17
 52 21223 1 2  فارع 17
 130 33317 1 3  فارع 17
 5 1382 1 4  فارع 17
 85 3372 1 1 کرمان 18
 18 7235 1 2 کرمان 18
 73 23030 1 3 کرمان 18
 5 323 1 4 کرمان 18
 212 13380 1 1 رضوی  راسان 19
 35 23823 1 2 رضوی  راسان 19
 213 37730 1 3 رضوی  راسان 19
 5 2311 1 4 رضوی  راسان 19
 222 17332 1 1 اصفهان 11
 33 25753 1 2 اصفهان 11
 185 58523 1 3 اصفهان 11
 3 3022 1 4 اصفهان 11



431 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 1 3702 32 

 و انسیات 11
 بلوچاتان

2 1 5220 13 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

3 1 15373 32 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

4 1 302 5 

 52 3230 1 1 کردستان 12
 15 5225 1 2 کردستان 12
 53 17335 1 3 کردستان 12
 5 533 1 4 کردستان 12
 15 1131 1 1 همدان 13
 5 1375 1 2 همدان 13
 23 8020 1 3 همدان 13
 5 137 1 4 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 1225 27 

 و محال چهار 14
 بختیاری

2 1 3025 8 

 و محال چهار 14
 بختیاری

3 1 2258 30 

 و محال چهار 14
 بختیاری

4 1 327 5 

 51 3858 1 1 لرستان 15
 15 3130 1 2 لرستان 15
 32 12335 1 3 لرستان 15
 5 703 1 4 لرستان 15
 13 232 1 1 مایال 16
 5 1855 1 2 ایالم 16
 15 3753 1 3 ایالم 16



431 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 5 100 1 4 ایالم 16
 و کهگیلویه 17

 بویرا مد
1 1 1138 15 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

2 1 1731 5 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

3 1 5883 12 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

4 1 205 5 

 30 2278 1 1 بوشهر 18
 2 3330 1 2 بوشهر 18
 32 2213 1 3 بوشهر 18
 5 233 1 4 بوشهر 18
 38 2825 1 1 زنجان 19
 12 3533 1 2 زنجان 19
 30 12387 1 3 زنجان 19
 5 538 1 4 زنجان 19
 23 1771 1 1 سمنان 21
 7 2523 1 2 سمنان 21
 23 7150 1 3 سمنان 21
 5 285 1 4 سمنان 21
 55 3137 1 1 یزد 21
 13 3373 1 2 یزد 21
 38 12023 1 3 یزد 21
 5 387 1 4 یزد 21
 23 1233 1 1 هرمزگان 22
 12 3708 1 2 هرمزگان 22
 37 11537 1 3 هرمزگان 22
 5 231 1 4 هرمزگان 22
 310 23523 1 1 تهران 23
 137 38727 1 2 تهران 23



432 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 300 123880 1 3 تهران 23
 10 5300 1 4 تهران 23
 38 2853 1 1 اردبیل 24
 13 5230 1 2 اردبیل 24
 53 13558 1 3 اردبیل 24
 5 373 1 4 اردبیل 24
 32 3150 1 1  م 25
 13 5223 1 2  م 25
 31 12802 1 3  م 25
 5 533 1 4  م 25
 31 3112 1 1  زوین 26
 12 3208 1 2  زوین 26
 33 13338 1 3  زوین 26
 5 503 1 4  زوین 26
 30 3530 1 1 گلاتان 27
 17 3330 1 2 گلاتان 27
 32 12322 1 3 گلاتان 27
 5 335 1 4 گلاتان 27
 22 2133 1 1 شمالی  راسان 28
 7 2513 1 2 شمالی  راسان 28
 33 10207 1 3 شمالی  راسان 28
 5 220 1 4 شمالی  راسان 28
 23 1387 1 1 جنوبی  راسان 29
 5 2053 1 2 جنوبی  راسان 29
 12 5730 1 3 جنوبی  راسان 29
 5 212 1 4 جنوبی  راسان 29
 58 3323 1 1 البرز 31
 21 8582 1 2 البرز 31
 75 23532 1 3 البرز 31
 5 212 1 4 البرز 31

 5981 1341515   کشور کل



433 

 

  مل ونقل و انبارداری یرده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 0 3 1 1 مرکزی 11
 0 3 2 1 مرکزی 11
 0 0 3 1 مرکزی 11
 3 152 4 1 مرکزی 11
 1 37 5 1 مرکزی 11
 1 31 6 1 مرکزی 11
 2 322 7 1 مرکزی 11
 0 0 8 1 مرکزی 11
 0 23 9 1 مرکزی 11
 2 27 11 1 مرکزی 11
 1 50 11 1 مرکزی 11
 1 33 1 1 گیالن 11
 0 12 2 1 گیالن 11
 1 32 3 1 گیالن 11
 3 238 4 1 گیالن 11
 0 12 5 1 گیالن 11
 0 20 6 1 گیالن 11
 17 1035 7 1 گیالن 11
 1 38 8 1 گیالن 11
 0 15 9 1 گیالن 11
 3 232 11 1 گیالن 11
 1 73 11 1 گیالن 11
 0 10 1 1 مازندران 12
 1 87 2 1 مازندران 12
 0 25 3 1 مازندران 12
 3 200 4 1 مازندران 12
 1 88 5 1 مازندران 12
 2 38 6 1 مازندران 12
 22 1333 7 1 مازندران 12
 0 18 8 1 مازندران 12



434 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 33 9 1 مازندران 12
 3 233 11 1 مازندران 12
 3 203 11 1 مازندران 12
 1 70 1 1 شر ی آذربایجان 13
 1 55 2 1 شر ی آذربایجان 13
 0 1 3 1 شر ی آذربایجان 13
 8 513 4 1 شر ی آذربایجان 13
 1 23 5 1 شر ی آذربایجان 13
 2 132 6 1 شر ی آذربایجان 13
 11 370 7 1 شر ی آذربایجان 13
 2 133 8 1 شر ی آذربایجان 13
 1 71 9 1 شر ی آذربایجان 13
 5 283 11 1 شر ی آذربایجان 13
 3 221 11 1 شر ی آذربایجان 13
 0 13 1 1 غربی آذربایجان 14
 3 133 2 1 غربی آذربایجان 14
 0 0 3 1 غربی آذربایجان 14
 3 128 4 1 غربی آذربایجان 14
 1 53 5 1 غربی آذربایجان 14
 2 123 6 1 غربی آذربایجان 14
 13 220 7 1 غربی آذربایجان 14
 1 53 8 1 غربی آذربایجان 14
 3 121 9 1 غربی آذربایجان 14
 3 133 11 1 غربی آذربایجان 14
 1 78 11 1 غربی آذربایجان 14
 0 2 1 1 کرمانشاه 15
 0 11 2 1 کرمانشاه 15
 0 0 3 1 کرمانشاه 15
 1 23 4 1 کرمانشاه 15
 1 33 5 1 کرمانشاه 15
 1 33 6 1 کرمانشاه 15



435 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 5 223 7 1 کرمانشاه 15
 0 11 8 1 کرمانشاه 15
 0 0 9 1 کرمانشاه 15
 1 78 11 1 کرمانشاه 15
 1 50 11 1 کرمانشاه 15
 0 3 1 1 ستان وز 16
 1 22 2 1  وزستان 16
 1 83 3 1  وزستان 16
 3 378 4 1  وزستان 16
 1 32 5 1  وزستان 16
 1 32 6 1  وزستان 16
 17 1077 7 1  وزستان 16
 1 32 8 1  وزستان 16
 0 13 9 1  وزستان 16
 5 321 11 1  وزستان 16
 2 23 11 1  وزستان 16
 0 3 1 1  فارع 17
 3 233 2 1  فارع 17
 0 0 3 1  فارع 17
 5 285 4 1  فارع 17
 2 105 5 1  فارع 17
 1 23 6 1  فارع 17
 11 803 7 1  فارع 17
 1 32 8 1  فارع 17
 1 33 9 1  فارع 17
 3 222 11 1  فارع 17
 3 223 11 1  فارع 17
 1 11 1 1 کرمان 18
 1 77 2 1 کرمان 18
 0 0 3 1 کرمان 18
 5 331 4 1 کرمان 18



436 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 73 5 1 کرمان 18
 1 33 6 1 کرمان 18
 13 833 7 1 کرمان 18
 0 3 8 1 کرمان 18
 2 105 9 1 کرمان 18
 3 233 11 1 کرمان 18
 2 135 11 1 کرمان 18
 0 15 1 1 رضوی  راسان 19
 1 38 2 1 رضوی  راسان 19
 0 0 3 1 رضوی  راسان 19
 8 377 4 1 رضوی  راسان 19
 1 23 5 1 رضوی سان را 19
 1 58 6 1 رضوی  راسان 19
 30 2383 7 1 رضوی  راسان 19
 1 32 8 1 رضوی  راسان 19
 1 31 9 1 رضوی  راسان 19
 3 232 11 1 رضوی  راسان 19
 3 383 11 1 رضوی  راسان 19
 0 13 1 1 اصفهان 11
 1 82 2 1 اصفهان 11
 0 2 3 1 اصفهان 11
 2 533 4 1 اصفهان 11
 2 137 5 1 اصفهان 11
 2 27 6 1 اصفهان 11
 27 1703 7 1 اصفهان 11
 0 20 8 1 اصفهان 11
 3 183 9 1 اصفهان 11
 5 315 11 1 اصفهان 11
 3 233 11 1 اصفهان 11
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 1 0 0 



437 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 2 15 1 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 3 12 0 

 و سیاتان 11
 چاتانبلو

1 4 150 2 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 5 11 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 6 10 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 7 202 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 8 5 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 9 55 1 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 11 213 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 11 33 1 

 1 55 1 1 کردستان 12
 0 2 2 1 کردستان 12
 0 0 3 1 کردستان 12
 1 88 4 1 کردستان 12
 1 25 5 1 کردستان 12
 0 18 6 1 کردستان 12
 3 238 7 1 کردستان 12
 0 3 8 1 کردستان 12
 0 3 9 1 کردستان 12
 2 103 11 1 کردستان 12
 1 32 11 1 کردستان 12



438 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 0 3 1 1 همدان 13
 0 20 2 1 همدان 13
 0 0 3 1 نهمدا 13
 2 113 4 1 همدان 13
 1 53 5 1 همدان 13
 0 27 6 1 همدان 13
 5 330 7 1 همدان 13
 0 0 8 1 همدان 13
 1 23 9 1 همدان 13
 2 117 11 1 همدان 13
 1 38 11 1 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 8 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 2 3 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 3 0 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 4 53 1 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 5 20 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 6 2 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 7 353 8 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 8 0 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 9 5 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 11 72 1 



439 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 و محال چهار 14

 اریبختی
1 11 33 1 

 0 3 1 1 لرستان 15
 0 3 2 1 لرستان 15
 0 0 3 1 لرستان 15
 2 103 4 1 لرستان 15
 0 23 5 1 لرستان 15
 0 28 6 1 لرستان 15
 12 328 7 1 لرستان 15
 0 1 8 1 لرستان 15
 0 18 9 1 لرستان 15
 3 138 11 1 لرستان 15
 1 37 11 1 لرستان 15
 0 1 1 1 ایالم 16
 0 3 2 1 ایالم 16
 0 0 3 1 ایالم 16
 1 30 4 1 ایالم 16
 0 13 5 1 ایالم 16
 0 2 6 1 ایالم 16
 3 183 7 1 ایالم 16
 0 0 8 1 ایالم 16
 0 0 9 1 ایالم 16
 2 112 11 1 ایالم 16
 1 30 11 1 ایالم 16
 و کهگیلویه 17

 بویرا مد
1 1 1 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 2 3 0 

 و هگیلویهک 17
 بویرا مد

1 3 0 0 

 0 23 4 1 و کهگیلویه 17



441 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 بویرا مد

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 5 3 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 6 8 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 7 310 5 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 8 3 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 9 2 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 11 33 1 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 11 12 1 

 0 3 1 1 بوشهر 18
 0 12 2 1 بوشهر 18
 1 73 3 1 بوشهر 18
 2 120 4 1 بوشهر 18
 0 21 5 1 بوشهر 18
 1 38 6 1 بوشهر 18
 7 332 7 1 بوشهر 18
 1 32 8 1 بوشهر 18
 1 23 9 1 بوشهر 18
 1 85 11 1 بوشهر 18
 1 33 11 1 بوشهر 18
 0 3 1 1 زنجان 19
 0 2 2 1 زنجان 19
 0 0 3 1 زنجان 19
 1 83 4 1 زنجان 19
 1 37 5 1 زنجان 19



441 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 32 6 1 زنجان 19
 3 233 7 1 زنجان 19
 0 2 8 1 زنجان 19
 0 20 9 1 زنجان 19
 2 102 11 1 زنجان 19
 1 35 11 1 زنجان 19
 0 3 1 1 سمنان 21
 1 27 2 1 سمنان 21
 0 0 3 1 سمنان 21
 1 20 4 1 سمنان 21
 0 12 5 1 سمنان 21
 1 33 6 1 سمنان 21
 3 323 7 1 سمنان 21
 0 3 8 1 سمنان 21
 1 53 9 1 سمنان 21
 1 83 11 1 سمنان 21
 1 37 11 1 سمنان 21
 0 7 1 1 یزد 21
 0 13 2 1 یزد 21
 0 0 3 1 یزد 21
 3 132 4 1 یزد 21
 1 33 5 1 یزد 21
 0 7 6 1 یزد 21
 5 283 7 1 یزد 21
 0 7 8 1 یزد 21
 1 33 9 1 یزد 21
 2 120 11 1 یزد 21
 1 83 11 1 یزد 21
 0 3 1 1 هرمزگان 22
 2 22 2 1 هرمزگان 22
 8 532 3 1 هرمزگان 22



442 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 3 120 4 1 هرمزگان 22
 1 30 5 1 هرمزگان 22
 0 30 6 1 هرمزگان 22
 3 333 7 1 هرمزگان 22
 3 170 8 1 هرمزگان 22
 1 32 9 1 هرمزگان 22
 2 23 11 1 هرمزگان 22
 2 23 11 1 هرمزگان 22
 3 333 1 1 تهران 23
 12 775 2 1 تهران 23
 8 523 3 1 تهران 23
 12 1227 4 1 تهران 23
 3 133 5 1 تهران 23
 7 332 6 1 تهران 23
 32 2038 7 1 تهران 23
 10 351 8 1 تهران 23
 33 2232 9 1 تهران 23
 2 131 11 1 تهران 23
 30 1823 11 1 تهران 23
 0 3 1 1 اردبیل 24
 0 23 2 1 اردبیل 24
 0 0 3 1 اردبیل 24
 2 132 4 1 اردبیل 24
 1 30 5 1 اردبیل 24
 1 35 6 1 اردبیل 24
 3 323 7 1 اردبیل 24
 0 3 8 1 اردبیل 24
 0 2 9 1 اردبیل 24
 2 108 11 1 اردبیل 24
 0 22 11 1 اردبیل 24
 0 1 1 1  م 25
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 35 2 1  م 25
 0 0 3 1  م 25
 1 38 4 1  م 25
 1 30 5 1  م 25
 1 22 6 1  م 25
 1 137 7 1  م 25
 0 3 8 1  م 25
 1 33 9 1  م 25
 1 53 11 1  م 25
 1 73 11 1  م 25
 0 8 1 1  زوین 26
 0 12 2 1  زوین 26
 0 0 3 1  زوین 26
 3 137 4 1  زوین 26
 0 23 5 1  زوین 26
 1 33 6 1  زوین 26
 2 528 7 1  زوین 26
 0 8 8 1  زوین 26
 0 15 9 1  زوین 26
 2 100 11 1  زوین 26
 1 53 11 1  زوین 26
 0 2 1 1 گلاتان 27
 0 2 2 1 گلاتان 27
 0 0 3 1 گلاتان 27
 2 25 4 1 گلاتان 27
 0 11 5 1 گلاتان 27
 1 33 6 1 گلاتان 27
 12 721 7 1 گلاتان 27
 0 7 8 1 گلاتان 27
 0 3 9 1 گلاتان 27
 2 151 11 1 گلاتان 27
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 1 77 11 1 گلاتان 27
 0 1 1 1 شمالی  راسان 28
 0 2 2 1 شمالی  راسان 28
 0 0 3 1 شمالی  راسان 28
 1 55 4 1 شمالی  راسان 28
 0 15 5 1 شمالی  راسان 28
 0 8 6 1 شمالی  راسان 28
 3 151 7 1 شمالی  راسان 28
 0 0 8 1 شمالی  راسان 28
 0 2 9 1 شمالی  راسان 28
 1 78 11 1 شمالی  راسان 28
 1 33 11 1 شمالی  راسان 28
 0 2 1 1 جنوبی  راسان 29
 0 1 2 1 جنوبی  راسان 29
 0 0 3 1 جنوبی  راسان 29
 2 27 4 1 جنوبی  راسان 29
 0 18 5 1 جنوبی  راسان 29
 0 7 6 1 جنوبی  راسان 29
 13 873 7 1 جنوبی  راسان 29
 0 3 8 1 جنوبی  راسان 29
 1 78 9 1 جنوبی  راسان 29
 2 23 11 1 جنوبی  راسان 29
 1 32 11 1 جنوبی  راسان 29
 0 1 1 1 البرز 31
 0 17 2 1 البرز 31
 0 0 3 1 البرز 31
 1 33 4 1 البرز 31
 0 12 5 1 البرز 31
 1 33 6 1 رزالب 31
 10 307 7 1 البرز 31
 0 25 8 1 البرز 31
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 0 8 9 1 البرز 31
 1 32 11 1 البرز 31
 1 82 11 1 البرز 31

 789 49121   کشور کل
 

 ن جا و غذای دماتی مربوط به تام هایفعالیتی  رده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 32 1823 1 1 مرکزی 11
 173 10533 1 1 گیالن 11
 82 5327 1 1 مازندران 12
 108 3533 1 1 شر ی آذربایجان 13
 38 3105 1 1 غربی آذربایجان 14
 35 2110 1 1 کرمانشاه 15
 58 3533 1 1  وزستان 16
 77 3332 1 1  فارع 17
 33 2533 1 1 کرمان 18
 122 7330 1 1 رضوی  راسان 19
 108 3580 1 1 اصفهان 11
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 1 1325 25 

 22 1732 1 1 کردستان 12
 7 312 1 1 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 370 11 

 27 1520 1 1 لرستان 15
 10 302 1 1 ایالم 16
 و کهگیلویه 17

 بویرا مد
1 1 338 11 

 31 1873 1 1 بوشهر 18
 20 1123 1 1 زنجان 19
 13 227 1 1 سمنان 21
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 23 1551 1 1 یزد 21
 31 1871 1 1 هرمزگان 22
 230 15852 1 1 تهران 23
 35 2723 1 1 اردبیل 24
 22 1758 1 1  م 25
 25 1502 1 1  زوین 26
 28 1351 1 1 گلاتان 27
 13 832 1 1 شمالی  راسان 28
 11 352 1 1 جنوبی  راسان 29
 32 2512 1 1 البرز 31

 1611 97478   کشور کل
 

 ی اطالعات و ارتباطات رده
 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 چارچور
 نمونه ی اندازه

 1 28 1 1 مرکزی 11
 3 273 2 1 مرکزی 11
 1 50 3 1 مرکزی 11
 0 32 4 1 مرکزی 11
 0 3 5 1 مرکزی 11
 0 0 6 1 مرکزی 11
 5 20 7 2 مرکزی 11
 5 353 8 3 مرکزی 11
 0 3 9 3 مرکزی 11
 3 250 1 1 گیالن 11
 3 355 2 1 گیالن 11
 1 123 3 1 گیالن 11
 1 73 4 1 گیالن 11
 1 3 5 1 گیالن 11
 0 0 6 1 گیالن 11
 5 13 7 2 گیالن 11
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 5 325 8 3 گیالن 11
 0 3 9 3 گیالن 11
 3 233 1 1 مازندران 12
 3 333 2 1 مازندران 12
 2 152 3 1 مازندران 12
 1 81 4 1 مازندران 12
 1 3 5 1 مازندران 12
 0 0 6 1 مازندران 12
 5 13 7 2 مازندران 12
 5 833 8 3 مازندران 12
 0 2 9 3 مازندران 12
 2 212 1 1 شر ی آذربایجان 13
 7 721 2 1 شر ی آذربایجان 13
 2 213 3 1 شر ی آذربایجان 13
 1 31 4 1 شر ی آذربایجان 13
 1 5 5 1 شر ی نآذربایجا 13
 0 0 6 1 شر ی آذربایجان 13
 5 37 7 2 شر ی آذربایجان 13
 3 270 8 3 شر ی آذربایجان 13
 0 3 9 3 شر ی آذربایجان 13
 2 225 1 1 غربی آذربایجان 14
 5 335 2 1 غربی آذربایجان 14
 1 22 3 1 غربی آذربایجان 14
 1 73 4 1 غربی آذربایجان 14
 0 3 5 1 بیغر آذربایجان 14
 0 0 6 1 غربی آذربایجان 14
 5 13 7 2 غربی آذربایجان 14
 5 812 8 3 غربی آذربایجان 14
 0 3 9 3 غربی آذربایجان 14
 2 121 1 1 کرمانشاه 15
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 2 128 2 1 کرمانشاه 15
 1 83 3 1 کرمانشاه 15
 1 21 4 1 کرمانشاه 15
 0 2 5 1 کرمانشاه 15
 0 0 6 1 کرمانشاه 15
 5 7 7 2 کرمانشاه 15
 5 338 8 3 کرمانشاه 15
 0 1 9 3 کرمانشاه 15
 3 233 1 1  وزستان 16
 3 328 2 1  وزستان 16
 2 138 3 1  وزستان 16
 1 83 4 1  وزستان 16
 0 3 5 1  وزستان 16
 0 0 6 1  وزستان 16
 3 30 7 2  وزستان 16
 5 712 8 3  وزستان 16
 0 1 9 3  وزستان 16
 3 278 1 1  فارع 17
 5 532 2 1  فارع 17
 1 83 3 1  فارع 17
 2 132 4 1  فارع 17
 0 3 5 1  فارع 17
 0 0 6 1  فارع 17
 7 33 7 2  فارع 17
 5 722 8 3  فارع 17
 0 3 9 3  فارع 17
 1 133 1 1 کرمان 18
 3 305 2 1 کرمان 18
 1 72 3 1 کرمان 18
 1 51 4 1 کرمان 18
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 0 5 5 1 کرمان 18
 0 0 6 1 کرمان 18
 5 18 7 2 کرمان 18
 5 532 8 3 کرمان 18
 0 1 9 3 کرمان 18
 3 287 1 1 رضوی  راسان 19
 5 313 2 1 رضوی  راسان 19
 2 130 3 1 رضوی  راسان 19
 1 35 4 1 رضوی  راسان 19
 1 7 5 1 رضوی  راسان 19
 0 0 6 1 رضوی  راسان 19
 3 30 7 2 رضوی  راسان 19
 3 1032 8 3 رضوی  راسان 19
 0 8 9 3 رضوی  راسان 19
 3 323 1 1 اصفهان 11
 3 322 2 1 اصفهان 11
 1 102 3 1 اصفهان 11
 1 110 4 1 اصفهان 11
 2 11 5 1 اصفهان 11
 0 0 6 1 اصفهان 11
 17 125 7 2 اصفهان 11
 8 1332 8 3 اصفهان 11
 0 8 9 3 اصفهان 11
 و سیاتان 11

 وچاتانبل
1 1 52 1 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 2 233 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 3 23 0 

 1 28 4 1 و سیاتان 11
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 بلوچاتان
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
1 5 1 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

1 6 0 0 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

2 7 3 3 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

3 8 203 5 

 و سیاتان 11
 بلوچاتان

3 9 0 0 

 2 118 1 1 کردستان 12
 3 121 2 1 کردستان 12
 0 17 3 1 کردستان 12
 0 33 4 1 کردستان 12
 0 3 5 1 کردستان 12
 0 0 6 1 کردستان 12
 5 15 7 2 کردستان 12
 5 280 8 3 کردستان 12
 0 2 9 3 کردستان 12
 1 101 1 1 همدان 13
 5 332 2 1 همدان 13
 1 35 3 1 همدان 13
 0 38 4 1 همدان 13
 0 3 5 1 همدان 13
 0 0 6 1 همدان 13
 5 11 7 2 همدان 13
 5 77 8 3 همدان 13
 0 0 9 3 همدان 13
 2 28 1 1 و محال چهار 14
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 بختیاری
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 2 153 2 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 3 23 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 4 33 1 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 5 3 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

1 6 0 0 

 و محال چهار 14
 بختیاری

2 7 3 3 

 و محال چهار 14
 بختیاری

3 8 133 5 

 و محال چهار 14
 بختیاری

3 9 0 0 

 2 203 1 1 لرستان 15
 3 330 2 1 لرستان 15
 1 80 3 1 لرستان 15
 1 33 4 1 لرستان 15
 0 2 5 1 لرستان 15
 0 0 6 1 تانلرس 15
 5 8 7 2 لرستان 15
 5 332 8 3 لرستان 15
 0 0 9 3 لرستان 15
 1 32 1 1 ایالم 16
 2 108 2 1 ایالم 16
 1 21 3 1 ایالم 16
 1 20 4 1 ایالم 16
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 0 2 5 1 ایالم 16
 0 0 6 1 ایالم 16
 0 0 7 2 ایالم 16
 5 103 8 3 ایالم 16
 0 1 9 3 ایالم 16
 و کهگیلویه 17

 ویرا مدب
1 1 35 1 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 2 188 3 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 3 75 1 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 4 13 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 5 3 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

1 6 0 0 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

2 7 3 3 

 و کهگیلویه 17
 بویرا مد

3 8 83 5 

 و یهکهگیلو 17
 بویرا مد

3 9 0 0 

 1 82 1 1 بوشهر 18
 2 215 2 1 بوشهر 18
 1 33 3 1 بوشهر 18
 1 53 4 1 بوشهر 18
 0 5 5 1 بوشهر 18
 0 0 6 1 بوشهر 18
 5 3 7 2 بوشهر 18
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 5 178 8 3 بوشهر 18
 0 2 9 3 بوشهر 18
 1 37 1 1 زنجان 19
 3 220 2 1 زنجان 19
 0 13 3 1 زنجان 19
 0 23 4 1 انزنج 19
 0 3 5 1 زنجان 19
 0 0 6 1 زنجان 19
 5 8 7 2 زنجان 19
 5 222 8 3 زنجان 19
 0 2 9 3 زنجان 19
 1 33 1 1 سمنان 21
 2 102 2 1 سمنان 21
 1 33 3 1 سمنان 21
 1 25 4 1 سمنان 21
 0 3 5 1 سمنان 21
 0 0 6 1 سمنان 21
 5 11 7 2 سمنان 21
 5 230 8 3 سمنان 21
 0 0 9 3 سمنان 21
 1 72 1 1 یزد 21
 2 112 2 1 یزد 21
 1 71 3 1 یزد 21
 1 38 4 1 یزد 21
 0 3 5 1 یزد 21
 0 0 6 1 یزد 21
 5 20 7 2 یزد 21
 5 323 8 3 یزد 21
 0 0 9 3 یزد 21
 1 32 1 1 هرمزگان 22
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 3 338 2 1 هرمزگان 22
 1 53 3 1 هرمزگان 22
 0 37 4 1 هرمزگان 22
 0 3 5 1 هرمزگان 22
 0 0 6 1 هرمزگان 22
 5 13 7 2 هرمزگان 22
 5 222 8 3 هرمزگان 22
 0 0 9 3 هرمزگان 22
 5 773 1 1 تهران 23
 2 253 2 1 تهران 23
 2 133 3 1 تهران 23
 2 123 4 1 تهران 23
 1 11 5 1 تهران 23
 3 11 6 1 تهران 23
 33 322 7 2 تهران 23
 22 3372 8 3 تهران 23
 2 120 9 3 تهران 23
 2 133 1 1 اردبیل 24
 3 303 2 1 اردبیل 24
 1 53 3 1 اردبیل 24
 0 28 4 1 اردبیل 24
 0 2 5 1 اردبیل 24
 0 0 6 1 اردبیل 24
 5 2 7 2 اردبیل 24
 5 358 8 3 اردبیل 24
 0 1 9 3 اردبیل 24
 2 75 1 1  م 25
 2 30 2 1  م 25
 1 21 3 1  م 25
 0 17 4 1  م 25
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 0 3 5 1  م 25
 0 0 6 1  م 25
 5 27 7 2  م 25
 5 532 8 3  م 25
 0 3 9 3  م 25
 1 73 1 1  زوین 26
 3 210 2 1  زوین 26
 1 70 3 1  زوین 26
 0 22 4 1  زوین 26
 0 2 5 1  زوین 26
 0 0 6 1  زوین 26
 5 11 7 2  زوین 26
 5 238 8 3  زوین 26
 0 0 9 3  زوین 26
 2 133 1 1 گلاتان 27
 5 322 2 1 گلاتان 27
 0 33 3 1 گلاتان 27
 0 35 4 1 گلاتان 27
 0 1 5 1 گلاتان 27
 0 0 6 1 گلاتان 27
 5 11 7 2 گلاتان 27
 5 288 8 3 گلاتان 27
 0 1 9 3 گلاتان 27
 1 53 1 1 شمالی  راسان 28
 3 152 2 1 شمالی  راسان 28
 1 33 3 1 شمالی  راسان 28
 0 23 4 1 شمالی  راسان 28
 0 1 5 1 شمالی  راسان 28
 0 0 6 1 شمالی  راسان 28
 2 2 7 2 شمالی  راسان 28
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 ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 چارچور

 نمونه ی اندازه

 5 152 8 3 شمالی  راسان 28
 0 1 9 3 شمالی  راسان 28
 1 33 1 1 جنوبی  راسان 29
 3 212 2 1 جنوبی  راسان 29
 1 33 3 1 جنوبی  راسان 29
 0 21 4 1 یجنوب  راسان 29
 0 3 5 1 جنوبی  راسان 29
 0 0 6 1 جنوبی  راسان 29
 5 3 7 2 جنوبی  راسان 29
 5 158 8 3 جنوبی  راسان 29
 0 3 9 3 جنوبی  راسان 29
 2 151 1 1 البرز 31
 2 133 2 1 البرز 31
 1 38 3 1 البرز 31
 0 23 4 1 البرز 31
 0 0 5 1 البرز 31
 0 0 6 1 البرز 31
 5 17 7 2 البرز 31
 5 315 8 3 البرز 31
 0 3 9 3 البرز 31

 624 37413   کشور کل
 

 مالی و بیمه هایفعالیتی  رده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 32 703 1 1 مرکزی 11
 28 321 1 2 مرکزی 11
 23 233 1 1 گیالن 11
 32 385 1 2 گیالن 11
 133 1353 1 1 ازندرانم 12
 33 1028 1 2 مازندران 12
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 135 1370 1 1 شر ی آذربایجان 13
 52 1038 1 2 شر ی آذربایجان 13
 28 223 1 1 غربی آذربایجان 14
 35 782 1 2 غربی آذربایجان 14
 78 787 1 1 کرمانشاه 15
 23 302 1 2 کرمانشاه 15
 111 1125 1 1  وزستان 16
 21 333 1 2  وزستان 16
 37 380 1 1  فارع 17
 53 222 1 2  فارع 17
 108 1025 1 1 کرمان 18
 27 373 1 2 کرمان 18
 133 1332 1 1 رضوی  راسان 19
 87 1525 1 2 رضوی  راسان 19
 188 1212 1 1 اصفهان 11
 77 1352 1 2 اصفهان 11
 30 305 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 12 333 1 2 بلوچاتان و سیاتان 11
 33 332 1 1 کردستان 12
 18 308 1 2 کردستان 12
 12 120 1 1 همدان 13
 5 57 1 2 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
1 1 332 33 

 و محال چهار 14
 بختیاری

2 1 122 11 

 55 552 1 1 لرستان 15
 13 233 1 2 لرستان 15
 3 31 1 1 ایالم 16
 5 58 1 2 ایالم 16
 13 132 1 1 بویرا مد و ویهکهگیل 17
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد
 3 23 1 2 بویرا مد و کهگیلویه 17
 38 381 1 1 بوشهر 18
 13 215 1 2 بوشهر 18
 2 87 1 1 زنجان 19
 12 333 1 2 زنجان 19
 37 375 1 1 سمنان 21
 15 233 1 2 سمنان 21
 73 732 1 1 یزد 21
 23 332 1 2 یزد 21
 38 383 1 1 هرمزگان 22
 12 210 1 2 هرمزگان 22
 373 3811 1 1 تهران 23
 235 3323 1 2 تهران 23
 32 325 1 1 اردبیل 24
 23 310 1 2 اردبیل 24
 33 330 1 1  م 25
 15 257 1 2  م 25
 32 320 1 1  زوین 26
 13 220 1 2  زوین 26
 53 537 1 1 گلاتان 27
 33 527 1 2 گلاتان 27
 23 233 1 1 شمالی  راسان 28
 13 221 1 2 شمالی راسان  28
 22 223 1 1 جنوبی  راسان 29
 12 203 1 2 جنوبی  راسان 29
 32 322 1 1 البرز 31
 22 510 1 2 البرز 31

 3378 42164   کشور کل
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 امالك و ماتغالت هایفعالیتی  رده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 8 1310 1 1 مرکزی 11
 22 3373 1 1 گیالن 11
 33 7120 1 1 مازندران 12
 30 3303 1 1 شر ی آذربایجان 13
 18 3710 1 1 غربی آذربایجان 14
 2 1723 1 1 کرمانشاه 15
 17 3333 1 1  وزستان 16
 12 3850 1 1  فارع 17
 3 1135 1 1 کرمان 18
 33 8232 1 1 رضوی  راسان 19
 21 3238 1 1 اصفهان 11
 5 713 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 8 1373 1 1 کردستان 12
 2 1787 1 1 همدان 13
 5 572 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 7 1222 1 1 لرستان 15
 5 323 1 1 ایالم 16
 5 333 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 828 1 1 بوشهر 18
 3 1213 1 1 زنجان 19
 5 233 1 1 سمنان 21
 5 207 1 1 یزد 21
 5 278 1 1 هرمزگان 22
 23 12788 1 1 تهران 23
 8 1531 1 1 اردبیل 24
 8 1507 1 1  م 25
 10 1231 1 1  زوین 26
 8 1575 1 1 گلاتان 27
 5 833 1 1 شمالی  راسان 28
 5 312 1 1 جنوبی  راسان 29
 32 3712 1 1 البرز 31

 467 92871   کشور کل
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 یو فن ی، علمیا رفه یهافعالیتی  رده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 23 1137 1 1 مرکزی 11
 32 2775 1 1 گیالن 11
 100 3357 1 1 مازندران 12
 113 5083 1 1 شر ی آذربایجان 13
 31 2717 1 1 غربی آذربایجان 14
 27 1203 1 1 کرمانشاه 15
 37 1352 1 1  وزستان 16
 27 3333 1 1  فارع 17
 32 1723 1 1 کرمان 18
 118 5310 1 1 رضوی  راسان 19
 100 3357 1 1 اصفهان 11
 20 831 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 21 218 1 1 کردستان 12
 5 207 1 1 همدان 13
 13 718 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 23 1135 1 1 لرستان 15
 3 253 1 1 ایالم 16
 10 308 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 18 737 1 1 بوشهر 18
 23 1008 1 1 زنجان 19
 18 773 1 1 سمنان 21
 27 1203 1 1 یزد 21
 23 1031 1 1 هرمزگان 22
 331 13208 1 1 تهران 23
 22 273 1 1 اردبیل 24
 25 1118 1 1  م 25
 23 1051 1 1  زوین 26
 30 1735 1 1 گلاتان 27
 13 311 1 1 شمالی  راسان 28
 11 353 1 1 جنوبی  راسان 29
 33 2037 1 1 البرز 31

 1538 68451   کشور کل

 
  



461 

 

 بانییی اداری و  دمات پشت رده
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 23 802 1 1 مرکزی 11
 38 1321 1 1 گیالن 11
 71 2321 1 1 مازندران 12
 30 2038 1 1 شر ی آذربایجان 13
 33 1327 1 1 غربی آذربایجان 14
 23 723 1 1 کرمانشاه 15
 33 1352 1 1  وزستان 16
 37 2222 1 1  فارع 17
 22 223 1 1 کرمان 18
 83 2883 1 1 رضوی  راسان 19
 23 3212 1 1 اصفهان 11
 18 311 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 20 358 1 1 نکردستا 12
 5 157 1 1 همدان 13
 13 373 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 21 327 1 1 لرستان 15
 5 131 1 1 ایالم 16
 7 238 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 12 311 1 1 بوشهر 18
 17 582 1 1 زنجان 19
 13 318 1 1 سمنان 21
 32 1078 1 1 یزد 21
 13 537 1 1 هرمزگان 22
 123 3700 1 1 رانته 23
 13 528 1 1 اردبیل 24
 12 333 1 1  م 25
 21 711 1 1  زوین 26
 25 855 1 1 گلاتان 27
 11 352 1 1 شمالی  راسان 28
 2 273 1 1 جنوبی  راسان 29
 31 1050 1 1 البرز 31

 1196 37175   کشور کل

 
  



462 

 

 آموزش یرده
 نمونه ی اندازه ارچورچ ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 17 338 1 1 مرکزی 11
 11 173 1 2 مرکزی 11
 11 30 1 3 مرکزی 11
 1 1 1 4 مرکزی 11
 37 1210 1 1 گیالن 11
 33 523 1 2 گیالن 11
 13 73 1 3 گیالن 11
 1 1 1 4 گیالن 11
 18 355 1 1 مازندران 12
 31 328 1 2 مازندران 12
 12 113 1 3 مازندران 12
 11 11 1 4 مازندران 12
 52 1513 1 1 شر ی آذربایجان 13
 30 331 1 2 شر ی آذربایجان 13
 12 113 1 3 شر ی آذربایجان 13
 1 1 1 4 شر ی آذربایجان 13
 23 575 1 1 غربی آذربایجان 14
 25 301 1 2 غربی آذربایجان 14
 10 55 1 3 غربی آذربایجان 14
 3 3 1 4 غربی آذربایجان 14
 17 325 1 1 کرمانشاه 15
 8 123 1 2 کرمانشاه 15
 7 38 1 3 کرمانشاه 15
 2 2 1 4 کرمانشاه 15
 33 1027 1 1  وزستان 16
 30 331 1 2  وزستان 16
 11 31 1 3  وزستان 16
 3 3 1 4  وزستان 16
 30 753 1 1  فارع 17
 30 331 1 2  فارع 17
 17 100 1 3  فارع 17
 0 0 1 4  فارع 17
 28 720 1 1 کرمان 18
 30 372 1 2 کرمان 18
 12 33 1 3 کرمان 18
 2 2 1 4 کرمان 18



463 

 

 نمونه ی اندازه ارچورچ ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 22 738 1 1 رضوی  راسان 19
 38 733 1 2 رضوی  راسان 19
 21 123 1 3 رضوی  راسان 19
 12 12 1 4 رضوی  راسان 19
 35 1132 1 1 اصفهان 11
 31 333 1 2 اصفهان 11
 12 113 1 3 اصفهان 11
 7 7 1 4 اصفهان 11
 13 358 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 20 307 1 2 بلوچاتان و سیاتان 11
 8 32 1 3 بلوچاتان و سیاتان 11
 1 1 1 4 بلوچاتان و سیاتان 11
 13 322 1 1 کردستان 12
 2 135 1 2 کردستان 12
 5 27 1 3 کردستان 12
 3 3 1 4 کردستان 12
 27 322 1 1 همدان 13
 11 137 1 2 همدان 13
 8 33 1 3 همدان 13
 3 3 1 4 همدان 13
 13 328 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 7 22 1 2 بختیاری و محال چهار 14
 3 22 1 3 بختیاری و محال چهار 14
 0 0 1 4 بختیاری و محال چهار 14
 15 383 1 1 لرستان 15
 22 353 1 2 لرستان 15
 2 38 1 3 لرستان 15
 1 1 1 4 لرستان 15
 3 150 1 1 ایالم 16
 2 133 1 2 ایالم 16
 5 23 1 3 ایالم 16
 0 0 1 4 ایالم 16
 8 203 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 10 130 1 2 بویرا مد و کهگیلویه 17
 5 21 1 3 بویرا مد و کهگیلویه 17
 0 0 1 4 بویرا مد و کهگیلویه 17
 11 238 1 1 بوشهر 18



464 

 

 نمونه ی اندازه ارچورچ ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 12 187 1 2 ربوشه 18
 3 32 1 3 بوشهر 18
 0 0 1 4 بوشهر 18
 13 313 1 1 زنجان 19
 7 103 1 2 زنجان 19
 3 32 1 3 زنجان 19
 5 5 1 4 زنجان 19
 3 138 1 1 سمنان 21
 3 23 1 2 سمنان 21
 8 33 1 3 سمنان 21
 0 0 1 4 سمنان 21
 11 273 1 1 یزد 21
 8 123 1 2 یزد 21
 8 32 1 3 یزد 21
 1 1 1 4 یزد 21
 15 373 1 1 هرمزگان 22
 13 253 1 2 هرمزگان 22
 8 35 1 3 هرمزگان 22
 0 0 1 4 هرمزگان 22
 23 2322 1 1 تهران 23
 108 1728 1 2 تهران 23
 30 233 1 3 تهران 23
 28 28 1 4 تهران 23
 10 233 1 1 اردبیل 24
 13 218 1 2 اردبیل 24
 7 38 1 3 اردبیل 24
 0 0 1 4 اردبیل 24
 10 257 1 1  م 25
 8 123 1 2  م 25
 7 32 1 3  م 25
 2 2 1 4  م 25
 12 372 1 1  زوین 26
 7 101 1 2  زوین 26
 2 52 1 3  زوین 26
 1 1 1 4  زوین 26
 10 238 1 1 گلاتان 27
 15 223 1 2 گلاتان 27



465 

 

 نمونه ی اندازه ارچورچ ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 2 32 1 3 گلاتان 27
 3 3 1 4 گلاتان 27
 3 131 1 1 شمالی  راسان 28
 7 103 1 2 شمالی  راسان 28
 5 22 1 3 شمالی  راسان 28
 1 1 1 4 شمالی  راسان 28
 7 172 1 1 جنوبی  راسان 29
 5 33 1 2 جنوبی  راسان 29
 5 22 1 3 جنوبی  راسان 29
 1 1 1 4 جنوبی  راسان 29
 23 332 1 1 البرز 31
 25 383 1 2 البرز 31
 7 38 1 3 البرز 31
 3 3 1 4 البرز 31

 1813 31252   کشور کل

 
 یاجتماع یمربوط به سالمت اناان و مددكار هایفعالیت یرده

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 11 305 1 1 مرکزی 11
 37 1037 1 1 گیالن 11
 38 1337 1 1 مازندران 12
 31 1133 1 1 شر ی آذربایجان 13
 38 1073 1 1 غربی آذربایجان 14
 18 513 1 1 کرمانشاه 15
 52 1333 1 1  وزستان 16
 38 1232 1 1  فارع 17
 33 1007 1 1 کرمان 18
 25 2323 1 1 رضوی  راسان 19
 53 1573 1 1 اصفهان 11
 22 308 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 17 331 1 1 کردستان 12
 20 557 1 1 همدان 13
 17 338 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 17 373 1 1 لرستان 15
 17 338 1 1 ایالم 16
 13 351 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17



466 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 13 380 1 1 بوشهر 18
 10 233 1 1 زنجان 19
 2 233 1 1 سمنان 21
 35 280 1 1 یزد 21
 22 323 1 1 هرمزگان 22
 73 2028 1 1 تهران 23
 15 310 1 1 اردبیل 24
 3 135 1 1  م 25
 5 123 1 1  زوین 26
 25 328 1 1 گلاتان 27
 13 322 1 1 شمالی  راسان 28
 17 387 1 1 جنوبی  راسان 29
 13 330 1 1 البرز 31

 888 24796   کشور کل

 
 حیو تفر یی هنر، سرگرمرده

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 57 1330 1 1 مرکزی 11
 137 3210 1 1 گیالن 11
 175 3102 1 1 مازندران 12
 151 3538 1 1 شر ی آذربایجان 13
 82 2085 1 1 غربی آذربایجان 14
 33 1358 1 1 کرمانشاه 15
 37 1557 1 1  وزستان 16
 111 2520 1 1  فارع 17
 33 1530 1 1 کرمان 18
 152 3553 1 1 رضوی  راسان 19
 182 3278 1 1 اصفهان 11
 31 718 1 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 32 210 1 1 کردستان 12
 10 213 1 1 همدان 13
 23 535 1 1 بختیاری و محال چهار 14
 32 282 1 1 لرستان 15
 13 288 1 1 ایالم 16
 13 223 1 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 22 513 1 1 بوشهر 18



467 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد رده زیر استان استان کد

 35 1037 1 1 زنجان 19
 28 358 1 1 سمنان 21
 35 1033 1 1 یزد 21
 27 328 1 1 هرمزگان 22
 507 11203 1 1 تهران 23
 33 1013 1 1 اردبیل 24
 38 1125 1 1  م 25
 38 883 1 1  زوین 26
 52 1382 1 1 گلاتان 27
 18 322 1 1 شمالی  راسان 28
 17 322 1 1 جنوبی  راسان 29
 105 2332 1 1 البرز 31

 2424 56661   کشور کل

 
اطالعات و ارتباطات به تفکیک  فناوریهای تولید تجهیزات  از کارگاه یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه

 1392استان سال 
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 13 13 1 مرکزی 11
 10 10 1 گیالن 11
 3 3 1 مازندران 12
 3 3 1 شر ی آذربایجان 13
 1 1 1 غربی آذربایجان 14
 2 2 1 کرمانشاه 15
 1 1 1  وزستان 16
 13 13 1  فارع 17
 3 3 1 کرمان 18
 23 23 1 رضوی  راسان 19
 12 12 1 اصفهان 11
 0 0 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 2 2 1 کردستان 12
 1 1 1 همدان 13
 3 3 1 بختیاری و محال چهار 14
 3 3 1 لرستان 15
 0 0 1 ایالم 16
 0 0 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 2 2 1 بوشهر 18



468 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 8 8 1 زنجان 19
 28 28 1 سمنان 21
 10 10 1 یزد 21
 1 1 1 هرمزگان 22
 125 125 1 تهران 23
 1 1 1 اردبیل 24
 3 3 1  م 25
 15 15 1  زوین 26
 1 1 1 گلاتان 27
 1 1 1 شمالی  راسان 28
 1 1 1 جنوبی  راسان 29
 23 23 1 البرز 31

 343 343  کشور کل

 
 1392از دفاتر  دمات ارتباطی به تفکیک استان و طبقه سال  یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 13 28 1 مرکزی 11
 30 273 2 مرکزی 11
 1 3 3 مرکزی 11
 38 250 1 گیالن 11
 38 355 2 نگیال 11
 3 33 3 گیالن 11
 30 233 1 مازندران 12
 32 333 2 مازندران 12
 1 10 3 مازندران 12
 32 212 1 شر ی آذربایجان 13
 120 721 2 شر ی آذربایجان 13
 3 70 3 شر ی آذربایجان 13
 33 225 1 غربی آذربایجان 14
 33 335 2 غربی آذربایجان 14
 1 13 3 غربی آذربایجان 14
 28 121 1 کرمانشاه 15
 28 128 2 کرمانشاه 15
 1 2 3 کرمانشاه 15
 30 233 1  وزستان 16
 52 328 2  وزستان 16



469 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 1 3 3  وزستان 16
 32 278 1  فارع 17
 80 532 2  فارع 17
 1 3 3  فارع 17
 20 133 1 کرمان 18
 31 305 2 کرمان 18
 1 11 3 کرمان 18
 33 287 1 رضوی  راسان 19
 23 313 2 رضوی  راسان 19
 1 15 3 رضوی  راسان 19
 35 323 1 اصفهان 11
 35 322 2 اصفهان 11
 1 13 3 اصفهان 11
 2 52 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 33 233 2 بلوچاتان و سیاتان 11
 0 0 3 بلوچاتان و سیاتان 11
 17 118 1 کردستان 12
 28 121 2 کردستان 12
 5 55 3 کردستان 12
 15 101 1 همدان 13
 33 332 2 همدان 13
 1 3 3 همدان 13
 13 28 1 بختیاری و محال چهار 14
 23 153 2 بختیاری و محال چهار 14
 1 8 3 بختیاری و محال چهار 14
 30 203 1 لرستان 15
 53 330 2 لرستان 15
 1 3 3 لرستان 15
 5 32 1 ایالم 16
 13 108 2 ایالم 16
 1 1 3 ایالم 16
 7 35 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 27 188 2 بویرا مد و کهگیلویه 17
 1 1 3 بویرا مد و کهگیلویه 17
 13 82 1 بوشهر 18
 32 215 2 بوشهر 18
 1 3 3 بوشهر 18



471 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 7 37 1 زنجان 19
 32 220 2 زنجان 19
 1 3 3 زنجان 19
 3 33 1 سمنان 21
 13 102 2 سمنان 21
 1 3 3 سمنان 21
 11 72 1 یزد 21
 17 112 2 یزد 21
 1 7 3 یزد 21
 2 32 1 هرمزگان 22
 50 338 2 هرمزگان 22
 1 3 3 هرمزگان 22
 118 773 1 تهران 23
 32 253 2 تهران 23
 31 333 3 تهران 23
 12 133 1 اردبیل 24
 35 303 2 اردبیل 24
 1 3 3 اردبیل 24
 10 75 1  م 25
 8 30 2  م 25
 1 1 3  م 25
 10 73 1  زوین 26
 30 210 2  زوین 26
 1 8 3  زوین 26
 22 133 1 گلاتان 27
 33 322 2 گلاتان 27
 1 2 3 گلاتان 27
 7 53 1 شمالی  راسان 28
 21 152 2 شمالی  راسان 28
 1 1 3 شمالی  راسان 28
 3 33 1 جنوبی  راسان 29
 32 212 2 جنوبی  راسان 29
 1 2 3 جنوبی  راسان 29
 22 151 1 البرز 31
 22 133 2 البرز 31
 1 1 3 البرز 31

 2225 15172  کشور کل



471 

 

 1392های  دمات اینترنت به تفکیک استان و طبقه سال از کارگاه یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 3 50 1 مرکزی 11
 2 32 2 مرکزی 11
 1 3 3 مرکزی 11
 0 0 4 مرکزی 11
 1 1 5 مرکزی 11
 2 123 1 گیالن 11
 5 73 2 گیالن 11
 1 3 3 گیالن 11
 0 0 4 گیالن 11
 1 1 5 گیالن 11
 11 152 1 مازندران 12
 3 81 2 مازندران 12
 1 3 3 مازندران 12
 0 0 4 مازندران 12
 1 1 5 مازندران 12
 15 213 1 شر ی آذربایجان 13
 3 31 2 شر ی آذربایجان 13
 1 5 3 شر ی آذربایجان 13
 0 0 4 شر ی آذربایجان 13
 1 2 5 شر ی آذربایجان 13
 3 22 1 غربی آذربایجان 14
 5 73 2 غربی آذربایجان 14
 1 3 3 غربی آذربایجان 14
 0 0 4 غربی آذربایجان 14
 1 1 5 غربی آذربایجان 14
 3 83 1 کرمانشاه 15
 2 21 2 رمانشاهک 15
 1 2 3 کرمانشاه 15
 0 0 4 کرمانشاه 15
 1 1 5 کرمانشاه 15
 10 138 1  وزستان 16
 3 83 2  وزستان 16
 1 3 3  وزستان 16
 0 0 4  وزستان 16
 1 2 5  وزستان 16
 3 83 1  فارع 17



472 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 10 132 2  فارع 17
 1 3 3  فارع 17
 0 0 4  فارع 17
 1 2 5  فارع 17
 5 72 1 مانکر 18
 3 51 2 کرمان 18
 1 5 3 کرمان 18
 0 0 4 کرمان 18
 1 1 5 کرمان 18
 11 130 1 رضوی  راسان 19
 5 35 2 رضوی  راسان 19
 1 7 3 رضوی  راسان 19
 0 0 4 رضوی  راسان 19
 1 2 5 رضوی  راسان 19
 7 102 1 اصفهان 11
 8 110 2 اصفهان 11
 1 11 3 اصفهان 11
 0 0 4 اصفهان 11
 1 3 5 اصفهان 11
 2 23 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 2 28 2 بلوچاتان و سیاتان 11
 1 1 3 بلوچاتان و سیاتان 11
 0 0 4 بلوچاتان و سیاتان 11
 1 1 5 بلوچاتان و سیاتان 11
 1 17 1 کردستان 12
 2 33 2 کردستان 12
 1 3 3 کردستان 12
 0 0 4 کردستان 12
 1 1 5 کردستان 12
 3 35 1 همدان 13
 3 38 2 همدان 13
 1 3 3 همدان 13
 0 0 4 همدان 13
 1 1 5 همدان 13
 2 23 1 بختیاری و محال چهار 14
 2 33 2 بختیاری و محال چهار 14
 1 3 3 بختیاری و محال چهار 14



473 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 0 0 4 بختیاری و محال چهار 14
 1 1 5 بختیاری و محال چهار 14
 3 80 1 لرستان 15
 3 33 2 لرستان 15
 1 2 3 لرستان 15
 0 0 4 لرستان 15
 1 1 5 لرستان 15
 1 21 1 ایالم 16
 1 20 2 ایالم 16
 1 2 3 ایالم 16
 0 0 4 ایالم 16
 1 1 5 ایالم 16
 5 75 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 1 13 2 بویرا مد و کهگیلویه 17
 1 3 3 بویرا مد و کهگیلویه 17
 0 0 4 بویرا مد و کهگیلویه 17
 1 1 5 بویرا مد و کهگیلویه 17
 3 33 1 بوشهر 18
 3 53 2 بوشهر 18
 1 5 3 بوشهر 18
 0 0 4 بوشهر 18
 1 1 5 بوشهر 18
 1 13 1 زنجان 19
 2 23 2 زنجان 19
 1 3 3 زنجان 19
 0 0 4 زنجان 19
 1 1 5 زنجان 19
 3 33 1 سمنان 21
 2 25 2 سمنان 21
 1 3 3 سمنان 21
 0 0 4 سمنان 21
 1 1 5 سمنان 21
 5 71 1 یزد 21
 3 38 2 یزد 21
 1 3 3 یزد 21
 0 0 4 یزد 21
 1 1 5 یزد 21



474 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 3 53 1 هرمزگان 22
 3 37 2 هرمزگان 22
 1 3 3 هرمزگان 22
 0 0 4 هرمزگان 22
 1 1 5 هرمزگان 22
 12 133 1 تهران 23
 13 123 2 تهران 23
 1 11 3 تهران 23
 1 11 4 تهران 23
 1 2 5 تهران 23
 3 53 1 اردبیل 24
 2 28 2 اردبیل 24
 1 2 3 اردبیل 24
 0 0 4 اردبیل 24
 1 1 5 اردبیل 24
 1 21 1  م 25
 1 17 2  م 25
 1 3 3  م 25
 0 0 4  م 25
 1 1 5  م 25
 5 70 1  زوین 26
 2 22 2  زوین 26
 1 2 3  زوین 26
 0 0 4  زوین 26
 1 1 5 زوین  26
 3 33 1 گلاتان 27
 2 35 2 گلاتان 27
 1 1 3 گلاتان 27
 0 0 4 گلاتان 27
 1 2 5 گلاتان 27
 2 33 1 شمالی  راسان 28
 2 23 2 شمالی  راسان 28
 1 1 3 شمالی  راسان 28
 0 0 4 شمالی  راسان 28
 1 1 5 شمالی  راسان 28
 2 33 1 جنوبی  راسان 29
 1 21 2 جنوبی  راسان 29



475 

 

 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 1 3 3 جنوبی  راسان 29
 0 0 4 جنوبی  راسان 29
 1 1 5 جنوبی  راسان 29
 5 38 1 البرز 31
 2 23 2 البرز 31
 0 0 3 البرز 31
 0 0 4 البرز 31
 0 0 5 البرز 31

 332 4114  کشور کل

 
تفکیک استان  ه و تجهیزات مخابراتی بهرایانهای  دمات  از کارگاه یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه

 1392سال 
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 57 153 1 مرکزی 11
 37 22 1 گیالن 11
 33 122 1 مازندران 12
 75 123 1 شر ی آذربایجان 13
 31 80 1 غربی آذربایجان 14
 22 83 1 کرمانشاه 15
 53 132 1  وزستان 16
 131 322 1  فارع 17
 32 83 1 کرمان 18
 38 130 1 رضوی  راسان 19
 173 321 1 اصفهان 11
 20 53 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 33 127 1 کردستان 12
 10 20 1 همدان 13
 12 23 1 بختیاری و محال چهار 14
 27 77 1 لرستان 15
 3 11 1 ایالم 16
 13 32 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 15 37 1 بوشهر 18
 31 87 1 زنجان 19
 23 30 1 سمنان 21
 33 25 1 یزد 21
 21 51 1 هرمزگان 22
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 333 1225 1 تهران 23
 13 33 1 اردبیل 24
 32 123 1  م 25
 22 80 1  زوین 26
 35 23 1 گلاتان 27
 11 27 1 شمالی  راسان 28
 15 31 1 جنوبی  راسان 29
 38 27 1 البرز 31

 1851 4381  کشور کل

 
اطالعات و ارتباطات به تفکیک  فناوریهای عمده فروشی  از کارگاه یریهای طرح آمارگهتوزیع نمون

 1392استان سال 
 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 32 212 1 مرکزی 11
 33 353 1 گیالن 11
 102 318 1 مازندران 12
 130 1013 1 شر ی آذربایجان 13
 23 302 1 یغرب آذربایجان 14
 37 225 1 کرمانشاه 15
 33 258 1  وزستان 16
 100 705 1  فارع 17
 35 252 1 کرمان 18
 152 820 1 رضوی  راسان 19
 133 222 1 اصفهان 11
 15 23 1 بلوچاتان و سیاتان 11
 25 133 1 کردستان 12
 2 21 1 همدان 13
 13 82 1 بختیاری و محال چهار 14
 33 173 1 لرستان 15
 10 31 1 ایالم 16
 10 37 1 بویرا مد و کهگیلویه 17
 11 72 1 بوشهر 18
 12 108 1 زنجان 19
 11 77 1 سمنان 21
 31 235 1 یزد 21
 15 25 1 هرمزگان 22
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 نمونه ی اندازه چارچور ی اندازه طبقه کد استان استان کد

 331 3238 1 تهران 23
 28 122 1 اردبیل 24
 30 121 1  م 25
 23 152 1  زوین 26
 27 223 1 گلاتان 27
 12 37 1 لیشما  راسان 28
 10 53 1 جنوبی  راسان 29
 77 333 1 البرز 31

 1824 11511  کشور کل

 
در کارگهاه ههای کشهور بهه تفکیهک اسهتان سهال  ICT هایشها صاز  یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه

1392 
 فروشی و  رده فروشی  ی عمدهی تولید صنعتی و  ردهی کشاورزی، ردهرده

 عمده فروشی و  رده فروشی یهرد صنعتی ی تولید رده کشاورزی یرده استان

 کد
 استان

 ی اندازه استان
  چارچور

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچور

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچور

 نمونه ی اندازه

 131 28372 33 12753 135 3030 مرکزی 11
 287 33372 32 22333 33 1023 گیالن 11
 328 73315 73 33235 201 3530 مازندران 12
 372 88517 107 33310 23 2023 شر ی آذربایجان 13
 232 53231 53 21223 32 1585 غربی آذربایجان 14
 133 33233 33 11373 32 1385 کرمانشاه 15
 233 53533 53 13378 113 2551  وزستان 16
 382 81032 35 23322 133 3033  فارع 17
 181 37330 33 17733 38 1533 کرمان 18
 503 113377 131 53352 200 3322 رضوی  راسان 19
 383 103883 133 58023 215 3828 اصفهان 11
 و سیاتان 11

 بلوچاتان
370 17 3520 30 23773 113 

 128 28033 27 10773 38 827 کردستان 12
 51 10733 30 5323 83 1888 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
788 35 5317 30 13305 70 

 133 30357 32 11372 38 1020 لرستان 15
 38 7350 27 2823 23 507 ایالم 16
 33 8258 27 3057 18 330 و کهگیلویه 17
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 عمده فروشی و  رده فروشی یهرد صنعتی ی تولید رده کشاورزی یرده استان

 کد
 استان

 ی اندازه استان
  چارچور

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچور

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچور

 نمونه ی اندازه

 بویرا مد
 73 15853 32 3308 20 358 بوشهر 18
 25 20383 30 8811 28 522 زنجان 19
 52 11722 32 3838 21 2101 سمنان 21
 113 23131 33 13333 133 3057 یزد 21
 80 18350 31 3378 23 538 هرمزگان 22
 887 223303 373 111717 125 3332 تهران 23
 102 25135 30 2330 32 238 اردبیل 24
 101 21722 53 15303 30 1373  م 25
 101 21238 31 10012 38 1022  زوین 26
 133 31237 32 12252 35 1357 گلاتان 27
 73 15177 25 8372 13 303 شمالی  راسان 28
 52 2385 31 10201 70 1372 جنوبی  راسان 29
 152 37333 33 15780 52 1185 البرز 31

 5981 1341515 1828 618649 2441 55271 کشور کل

 
در کارگهاه ههای کشهور بهه تفکیهک اسهتان سهال  ICT هایشها صاز  یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه

1392 
 ی آموزشمالی و بیمه و رده هایفعالیتی ی اطالعات و ارتباطات، ردهاری، ردهی  مل و نقل و انباردرده

 و نقل و  مل یرده استان
 انبارداری

 آموزش یرده بیمه و مالی رده ارتباطات و اطالعات رده

 ی اندازه استان استان کد
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 30 372 27 1123 15 833 17 1032 مرکزی 11
 23 1802 132 1322 20 1323 22 1825 گیالن 11
 72 1077 123 2353 20 1817 37 2335 مازندران 12
 112 2238 123 2308 23 2273 33 2257 شر ی آذربایجان 13
 32 1035 133 1778 12 1357 31 1230 غربی آذربایجان 14
 33 582 102 1123 13 831 10 322 کرمانشاه 15
 27 1802 132 1321 21 1332 35 2175  وزستان 16
 87 1325 100 1302 23 1827 33 2070  فارع 17
 72 1237 135 1532 17 1237 31 1223 کرمان 18
 110 1337 250 3187 23 2225 33 3251 رضوی  راسان 19
 112 1233 235 3233 37 2580 53 3358 هاناصف 11
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 و نقل و  مل یرده استان
 انبارداری

 آموزش یرده بیمه و مالی رده ارتباطات و اطالعات رده

 ی اندازه استان استان کد
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 ی اندازه
  چارچوب

 ی اندازه
 نمونه

 33 708 72 238 13 552 12 723 بلوچاتان و سیاتان 11
 33 557 52 350 15 332 10 523 کردستان 12
 32 203 17 177 17 718 12 738 همدان 13
 و محال چهار 14

 بختیاری
333 11 382 13 331 53 512 27 

 53 883 32 805 18 1037 18 1085 لرستان 15
 20 312 11 112 10 300 7 328 ایالم 16
 23 387 20 235 13 317 7 333 بویرا مد و کهگیلویه 17
 22 387 31 323 15 311 15 823 بوشهر 18
 31 353 28 321 15 550 10 523 زنجان 19
 20 287 32 732 15 330 12 752 سمنان 21
 28 330 100 1128 15 753 13 733 یزد 21
 32 375 50 523 13 802 28 1733 هرمزگان 22
 232 3381 318 8133 105 3323 135 10355 تهران 23
 31 500 33 805 13 820 12 757 اردبیل 24
 27 323 38 587 15 777 8 338  م 25
 33 333 55 330 15 357 13 258  زوین 26
 37 513 87 1133 17 233 18 1120 گلاتان 27
 12 230 32 383 12 317 3 333 شمالی  راسان 28
 18 235 31 323 15 320 20 1213 جنوبی  راسان 29
 33 1022 78 1002 15 721 13 880 البرز 31

 1813 31252 3378 42164 624 37413 789 49121 کشور کل

 
  



481 

 

 1392از دفاتر  دمات ارتباطی به تفکیک استان سال  یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه
 ی اندازه استان استان کد

  چارچور
 نمونه ی اندازه

 55 373 مرکزی 11
 102 732 گیالن 11
 110 733 مازندران 12
 158 1073 شر ی آذربایجان 13
 101 373 غربی آذربایجان 14
 57 321 کرمانشاه 15
 100 338  وزستان 16
 123 813  فارع 17
 82 552 کرمان 18
 138 218 رضوی  راسان 19
 131 838 اصفهان 11
 32 222 بلوچاتان و سیاتان 11
 50 333 کردستان 12
 82 533 همدان 13
 38 232 بختیاری و محال چهار 14
 85 538 لرستان 15
 22 151 ایالم 16
 35 233 بویرا مد و کهگیلویه 17
 33 307 بوشهر 18
 30 273 زنجان 19
 20 132 سمنان 21
 22 205 یزد 21
 30 310 هرمزگان 22
 188 1321 تهران 23
 35 333 اردبیل 24
 12 133  م 25
 31 222  زوین 26
 83 575 گلاتان 27
 22 203 شمالی  راسان 28
 32 233 جنوبی  راسان 29
 35 225 البرز 31

 2225 15172 کشور کل
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 1392های  دمات اینترنت به تفکیک استان سال از کارگاه یریهای طرح آمارگتوزیع نمونه
 ی اندازه استان استان کد

  چارچور
 نمونه ی اندازه

 8 87 مرکزی 11
 13 205 گیالن 11
 12 233 مازندران 12
 20 232 شر ی آذربایجان 13
 13 170 غربی آذربایجان 14
 10 107 کرمانشاه 15
 18 222  وزستان 16
 18 231  فارع 17
 11 122 کرمان 18
 18 233 رضوی  راسان 19
 17 223 اصفهان 11
 3 53 بلوچاتان و یاتانس 11
 5 57 کردستان 12
 8 88 همدان 13
 3 33 بختیاری و محال چهار 14
 11 127 لرستان 15
 3 33 ایالم 16
 8 25 بویرا مد و کهگیلویه 17
 10 122 بوشهر 18
 5 35 زنجان 19
 7 73 سمنان 21
 10 113 یزد 21
 2 27 هرمزگان 22
 22 383 تهران 23
 8 83 اردبیل 24
 3 33  م 25
 2 25  زوین 26
 7 82 گلاتان 27
 3 58 شمالی  راسان 28
 5 31 جنوبی  راسان 29
 7 21 البرز 31

 332 4114 کشور کل
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 پیوست:
 جدول الف

 فعالیت کد شرح کد ردیف
 2310 الکترونیکی های قطعه و مدار تخته تولید 1

 2320 جانبی تجهیزات و هرایان تولید 2
 2330 مخابراتی هیزاتتج تولید 3
 2330 الکترونیکی مصرفی کاالهای تولید 3
 2380 مغناطیسی و نوری یهارسانه تولید 5
 2731 نوری فیبر های کابل تولید 3
 2732 برقی و الکترونیکی های کابل و ها سیم سایر ساخت 7
 ups 2720 ی  کننده تولید کارگاههای 8
 3320 کشی( )سیم بزر  های رایانه و مخابراتی تجهیزات نصب 2
 ) شاملافزارنرم و هرایان جانبی تجهیزات ه،رایان فروشی عمده 10

 (DVD و  CD فروشی  عمده
3351 

 3352 مخابراتی و الکترونیکی قطعات و تجهیزات فروشی عمده 11

 53 پیک و پست هایفعالیت 12

 31 مخابراتی هایفعالیت سایر 13
 32 مربوط هایفعالیت و مشاوره ه،رایان نویسی برنامه 13

 های پورتال مربوط، هایفعالیت و هاداده میزبانی و پردازش 13
 وب درگاههای

331 

 251 جانبی وسایل و هرایان تعمیر 17
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 جدول ب
 فعالیت کد زیر رده شرح رده شرح ردیف
 03 تا   01  کشاورزی 1
2                                                                                          

 
 صنعتی تولید

 23  نوری و الکترونیکی ،ایرایانه محصوالت تولید
 27 برقی تجهیزات تولید 
 28 نشده در جای دیگر بندیطبقه تجهیزات و آالت ماشین تولید 
 22 تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل تولید 
 30 نقل و حمل تجهیزات سایر تولید  
  33 تا 10 از کدها سایر 
 33 تا   31  ساختمان 3
3                                                                                               

 فروشی خرده و فروشی عمده
 35 ورسیکلتموت و موتوری نقلیه وسایل تعمیر فروشی، وخرده فروشی عمده

 33 موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل جز به فروشی عمده  
 37 موتورسیکلت و موتوری نقلیه وسایل جز به فروشی خرده  
 25 25 کد 
 53 تا   32   یانباردار و نقل و حمل 5
 و جا نیتام به مربوط خدماتی هایفعالیت 3

 غذا
 53 و   55 

7                                                                                     
 ارتباطات و اطالعات

 31 مخابرات

 32 هرایان به مربوط هایفعالیت و مشاوره نویسی، برنامه 

 33 و 30 تا 58  ارتباطات و اطالعات 33 و 30-58 کدهای 

 3312 پولی گریهای واسطه سایر بیمه و مالی هایفعالیت 8
  33 تا 33 از بیمه و مالی هایفعالیت کدهای سایر  
 38   مستغالت و امالك  هایفعالیت 2
 75 تا   32  یفن و یعلم ،یحرفها هایفعالیت 10
 82 تا   77  بانییپشت خدمات و اداری هایفعالیت 11
12                                                                               

 آموزش
 851 ابتدائی و دبستانی پیش آموزش 

 852 متوسطه آموزش  
 853 عالی آموزش  
 8550 آموزش پشتیبانی هایفعالیت 
و  انسان سالمت به مربوط هایفعالیت 13

 یاجتماع یمددكار
 88 تا   83 

 23 تا   20  حیتفر و یسرگرم هنر، 13
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  فهرست ا تصارات
  ABS ترالیااداره آمار اس

  ABoP اداره آمار استرالیا های  پرداختتراز 
  AFS آمارگیری های مالی ساالنه

  ALFS آمارگیری نیروی کار اداره آمار استرالیا 
  ANZSIC استرالیا و نیوزیلند  های فعالیتاستاندارد رشته  بندی طبقه
  ANZSPC استاندارد محصوالت استرالیا و نیوزیلند بندی طبقه
  ASCO استاندارد مشاغل استرالیا  بندی طبقه

  BoP ترازهای پرداخت
  BR کسب و کار  های شرکتآمارهای ببتی 

  CPC محوری محصوالت  بندی طبقه
  DoC وزارت ارتباطات 
  DST فناوریوزارت علوم و 

  GDP تولید ناخالص داخلی 
  GVA ناخالص ارزش افزوده

  HS دگذاری سیستم هماهنگ توصیف و ک
  ICT اطالعات و ارتباطات فناوری

  ICTIS اطالعات و ارتباطات استرالیا فناوری های فعالیتآمارگیری رشته 
  IEA ی کل اقتصادیها حساب
  ISIC اقتصادی های فعالیتالمللی تمام رشته  بندی استاندارد بین طبقه

  LFS آمارگیری نیروی کار
  OECD صادیتوسعه و همکاری اقت سازمان

  QES آمارگیری فصلی اشتغال
  QLFS آمارگیری فصلی نیروی کار

  SARS خدمات درآمد آفریقای جنوبی
  SIC اقتصادی های فعالیتاستاندارد کلیه رشته  بندی طبقه

  SITA اطالعات فناوریآژان  دولتی 
  SNA 1223 1223نظام حساب ملی 

  Stats اداره آمار آفریقای جنوبی
  SU-tables جداول عرضه و مصرف-

  The dti اداره تجارت و رشته فعالیت
  ToR حدود اختیارات

  TSA حساب اقماری گردشگری
  USAASA آژان  دسترسی و خدمات همگانی آفریقای جنوبی 

  WPIIS جامعه اطالعاتی های شاخصگروه کاری 

 
  



485 

 

 


