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گذاری بایــد  سیاست فرایندآمار یکی از الزامات اساسی است که در کل  ی تهیه :چکیده
ویژه بــرای درک اقتصــاد  گذاران و مــدیران امــر قــرار گیــرد. بــه توجه جدی سیاســت مورد

های فناورانه همانند اقتصاد فنــاوری نــانو یــا بیــو کــه هنــوز دســتورالعمل  برخی از حوزه
اصــلی ایــن مقالــه آن اســت کــه  پرســشندارنــد. آماری استاندارد و قابل قبولی در دنیــا 

ویژه اقتصــاد نــانو، الگوهــا و  بنیــان بــه دانش تولیــد آمــار اقتصــاد فراینــدبــرای طراحــی 
شناختی و الزامات مربــوط بــا توجــه بــه شــرایط  تجارب آماری، موضوعات اصلی روش

حاضــر از منظــر روش، توصــیفی و تحلیلــی و از منظــر هــدف،  ی ایران چیســت؟ مقالــه
بنیــان و  تولیــد آمــار اقتصــاد دانش فراینــدباشد و به تبیین الزامات طراحی  کاربردی می
هــای خــاص  بــا توجــه بــه ویژگی فراینــدشناختی این  ترین موضوعات روش تبیین اصلی

وضوح نشــان  تحقیق به ایه هپردازد. نتیج اجرایی مربوط می های هفناوری نانو و مالحظ
تولیــد آمــار اقتصــاد نــانو مطــابق بــا اســتاندارهای  فراینــددهــد کــه امکــان طراحــی  می
دوم ســتاد  ی ســاله های اقتصادی سند ده که بتواند شاخص طوری المللی وجود دارد به بین
) را تصــحیح و پوشــش دهــد و قابلیــت ۱۴۰۴فنــاوری نــانو (در افــق  ی توســعه ی ویژه

زمان ملــل متحــد، الملــل همچــون ســا ی ســایر کشــورها و نهادهــای بینالگوســازی بــرا
  اروپایی را نیز داشته باشد. ی اقتصادی و توسعه و کمیسیون جامعه  سازمان همکاری
ــان اقتصــاد دانش واژگــان کلیــدی: ــانو؛ نظــام آمــاری اقتصــاد ؛ بنی ــاوری ن اقتصــاد فن

  .اقماری های های ملی؛ حساب بنیان؛ نظام حساب دانش
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   مقدمه -۱
هاســت کــه در محافــل مختلــف علمــی، سیاســتی دنیــا  بنیــان مدت ادبیات اقتصاد دانش

هــا و ... موجــب  یافتگی آن تفاوت در شرایط کشــورها، میــزان توســعه. شده است مطرح
بنیــان را از ابعــاد  شــده اســت، اندیشــمندان و حتــی نهادهــای گونــاگون، اقتصــاد دانش

] ۱۹]، [۱۸]، [۱۳[نماینــد ( ارایــههای متفاوتی  و شاخص ها گوناگون بررسی و تعریف
 .])۳۲و [

هــای اصــلی  بنیــان بــه یکــی از گفتمان هاســت، اقتصــاد دانش در داخــل کشــور نیــز مدت
های مختلــف ماننــد  و سیاســت هــا ونکــه قان طوری شــده اســت به اقتصاد مقــاومتی تبدیل

های  المی ایــران، سیاســتساله چهــارم و پــنجم توســعه جمهــوری اســ پنج ی قانون برنامه
های کلی علــم و فنــاوری (نظــام آمــوزش عــالی، تحقیقــات و  اقتصاد مقاومتی، سیاست

های کلــی نظــام در امــور  های کلــی اصــالح الگــوی مصــرف، سیاســت فناوری)، سیاست
های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و  ، سیاست»گذاری تشویق سرمایه«

کیدهای کلی اشت سیاست بنیان از نگــاه  دارند. اهمیت اقتصاد دانش غال بر این مسئله تأ
گذاران تا حدی رسیده است که قانون مشخصی تحت عنــوان قــانون حمایــت از  سیاست
ــان و تجاری ها و مؤسســات دانش شــرکت ــا و اختراعــات در ســال  نواوریســازی  بنی ه
 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. ۱۳۸۹

در راســتای حمایــت از پــژوهش و فنــاوری،  ۶۶قانون برنامه ششم توسعه نیز ذیل ماده 
ها و نظامات پشــتیبان پــژوهش و فنــاوری  و تقویت زیرساخت نواوریایجاد نظام ملی 

 از ۱۴۰۰بنیــان در افــق  های مــرتبط بــا اقتصــاد دانش گذاری برخی از شــاخص به هدف
بــا فنــاوری متوســط بــه بــاال از کــل  درصــدی محصــوالت ۵۰دســتیابی بــه ســهم «جملــه 

درصدی محصوالت با فناوری متوسط به باال  ۵دستیابی به سهم «، »محصوالت صنعتی
جدیــد دستیابی به رتبه سوم صادرات محصوالت با فناوری «، »از تولید ناخالص داخلی
  پرداخته است.» از کل صادرات در منطقه

ظــایف مهــم مســئولین مربــوط بــه شــمار بنیــان یکــی از و تحقق اقتصــاد دانش بنا بر این
آید که این مســئله، خــود اهمیــت موضــوع رصــد و ارزیــابی وضــعیت تحقــق اقتصــاد  می

شــود، هنــوز  طور کــه در ادامــه بیــان می دهد؛ اما همــان بنیان را در کشور نشان می دانش
نظــام  در نتیجــهتولیــد آمــار و  فراینــدبنیــان،  برای رصــد وضــعیت تحقــق اقتصــاد دانش
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بنیان طراحی و اجرا نشده است و ایــن مطلــب در حــالی اســت کــه  اقتصاد دانش آماری
هجــری  ۱۴۰۴انداز علــم و فنــاوری جمهــوری اســالمی ایــران در افــق  مطــابق بــا چشــم

شمسی در نقشه جامع علمی کشــور، بایــد ســهم تولیــد محصــوالت و خــدمات مبتنــی بــر 
داخلی کشور افزایش یابد؛ درصد تولید ناخالص  ۵۰دانش و فناوری داخلی به بیش از 

  .]۵بنیان در کشور نداریم [ که هنوز آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد دانش درحالی
گذاری  گذاری، جــزء متــأخر سیاســت و آثار سیاست ها هچند که ارزیابی نتیج رو هر این از
 و سازی برای طراحی ســاز ؛ اما تهیه مقدمات و زمینه]۶گذاری است [ سیاست فرایندو 

  باشد که در  گذاری می سیاست فرایندگذاری، جزء متقدم  آماری مرتبط با آن سیاستکار 
از جانــب مجریــان را  پیچ و خمــیمبهم و  های ها و حرکت صورت، اتالف هزینه غیر این

  کالن سیاستی به وقوع نخواهد پیوست. های نتیجه هدف همراه خواهد داشت و در به
نظــر  ای مهــم و ضــروری بــه بنیــان مســئله گیری اقتصــاد دانش پــایش و انــدازه بنا بــر ایــن

آید؛ اما انجام پایش و آمــارگیری، ملزومــات و موضــوعات مختلفــی همچــون تبیــین  می
ــر و هماهنگی موضــوعات روش ــای درگی ــازیگران و نهاده ــایی ب ــناختی، شناس ــا و  ش ه

طلبــد کــه  دجــه کــافی و ... را میها، تدوین قوانین الزم، تــأمین بو های میان آن همکاری
  بنیان بحث نمود. توان ذیل موضوع نظام آماری اقتصاد دانش تمامی این ابعاد را می

ــانو اســت.  هــای مهــم و اثرگــذار اقتصــاد دانش یکــی از حوزه بنیــان، اقتصــاد فنــاوری ن
متحــده آمریکــا بــه علــت حجــم بــازار  هــای  جمله ایالت که کشورهای متعددی از طوری به
فناوری نانو در  ].۲۷[ اند ای که این فناوری دارد، به این حوزه توجه خاصی کرده یندهفزا

 ISIکشور ایران به رتبه علمی باالیی در جهان رسیده است (رتبــه چهــارم تولیــد مقــاالت 
ســاله اول  های ســند ده که پیشرفت به وجود آمده مرهون اجرای سیاســت ]۱۷[ در دنیا)

اکنــون در   نانو و تالش پژوهشگران این حوزه بوده اســت. هــمستاد ویژه توسعه فناوری 
ســند  ۱۴۰۴انداز  باشــیم؛ چشــم ساله دوم از تأســیس ســتاد ویــژه توســعه نــانو می آغاز ده

آفرینی  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ثروت ۱۴۰۴گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 
که دســتیابی  طوری داند به ی خود میکالن سیاست های ترین هدف از فناوری نانو را از مهم

به حجم بازار سی هزار میلیارد ریالی فناوری نانو تولید ایران و دستیابی به هشتاد هزار 
های  گــذاری شــده شــاخص نفر اشتغال ایجادشده توسط فنــاوری نــانو، جــزء ارقــام هدف

ی در های اقتصــادی دیگــر ها، این سند شــامل شــاخص باشد. عالوه بر این کالن سند می
گذاری در تولیــد محصــوالت  سطح اهــداف عملیــاتی در موضــوعاتی ماننــد حجــم ســرمایه
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های نــانو  نانو، سهم صادرات از بازار فناوری نانو، تعداد کاال و ابزار نانو، تعداد شــرکت
های اقتصــادی  باشد که خود ضرورت مسئله پایش و ارزیابی مستمر این شاخص نیز می

طور کــه  اما همان .]۴دهد [ گذاری شده نشان می به نقاط هدففناوری نانو را تا رسیدن 
دهنــد کــه تــاکنون در حــوزه اقتصــاد نــانو هــیچ  نشان می ها پژوهشدر ادامه خواهد آمد، 

تنها در ایران بلکه در  الملل نه تولید آماری مبتنی بر دستورالعملی استاندارد و بین فرایند
  جهان نیز وجود ندارد.

شــود یکــی از بــازیگران اصــلی ســاختار آمــاری،  طور کــه در ادامــه توضــیح داده می همان
ــی  ــتند. طراح ــار هس ــدگان آم ــدتولیدکنن ــی از مهم فراین ــار یک ــد آم ــایف  تولی ــرین وظ ت

تولیدکننــدگان آمــار اســت. مطــابق بــا مطالعــات صــورت گرفتــه برخــی از موضــوعات 
تــرین  کــه در ایــن مقالــه برخــی از مهم ، اهمیت بــاالیی دارنــدفرایندشناختی در این  روش
هــدف اصــلی از ایــن مقالــه بررســی الزامــات  بنا بر ایــنگیرد؛  ها موردبررسی قرار می آن

تولید آمار اقتصاد  فرایندشناختی  ترین موضوعات روش اساسی در طراحی برخی از مهم
(که  دهد، در صورت طراحی و تدوین موضوعات فوق ها نشان می باشد. بررسی نانو می

خارج از حوصله این پژوهش است) بخش مهمی از طراحی نظــام آمــاری اقتصــاد نــانو 
راهنمای اولیه تهیه آمار «عنوان  تواند به پیوندد. خروجی این مقاله می بخش به وقوع می

  نفعان قرار گیرد. مورداستفاده و کاربرد ذی» اقتصاد نانو
باشــد؛ بــر اســاس هــدف  ی میتحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلــ

باشد و نتایج آن برای نهادهای مربوطه جنبه کــاربردی و عملیــاتی دارد و از  کاربردی می
داخلــی و  رو در نظــر دارد بــا بررســی تجــارب هــا کیفــی اســت. مقالــه پــیش منظــر داده

ایــن  ۱های ملــی المللــی حســاب المللی صورت گرفته و بر مبنای نظام اســتاندارد بین بین
  اصلی تحقیق عبارت است از: پرسشرا بررسی نماید. درنتیجه  مسئله

ویژه اقتصاد نانو، الگوها و تجارب  بنیان به تولید آمار اقتصاد دانش فرایندبرای طراحی 
شــناختی و الزامــات مربــوط بــا توجــه بــه شــرایط ایــران  آماری، موضوعات اصلی روش

  چیست؟
دا مبــانی نظــری و پیشــینه ایــن مســئله الزم است در ابت پرسشبرای پاسخ دادن به این 

ـــر اســـتانداردها و تجـــارب مختلـــف، مهم ـــرین موضـــوعات  مـــرور شـــود و مبتنـــی ب ت
ویژه اقتصاد نانو شناسایی شود. ســپس  بنیان به تولید اقتصاد دانش فرایندشناختی  روش

بررســی  بــاالشــناختی  المللــی در زمینــه طراحــی موضــوعات روش تجــارب داخلــی و بین



 17                             دانش بنيان اقتصادتوليد آمار فرايندشناختي طراحي  تبيين روش

   ........................  39 - 13، صص 1396 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره28ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    ........................  

شــناختی در  در انتهــا مبتنــی بــر نتــایج حاصــله، الزامــات موضــوعات روشگــردد و  می
شوند. بدون  تولید آمار اقتصاد نانو با توجه به وضعیت ایران توصیف می فرایندطراحی 

ــایج ایــن تحقیــق می ــرای ســایر حوزه شــک، نت ــد الگــوی مناســبی، ب هــای اقتصــاد  توان
  بنیان نیز قرار گیرد. دانش

  پیشینهمبانی نظری و  -۲
  و مفاهیم ها تعریف -۱-۲

  :شود می ارایه ها و اصطالح ها ، تعاریف برخی از لغتتر بیشدر ابتدا برای آشنایی 
  بنیان (اقتصاد نانو) نظام آماری اقتصاد دانش
ها و نهادهــای  بنیان (اقتصاد نانو) عبارت از مجموعه دستگاه نظام آماری اقتصاد دانش

هــای هــر یــک از اجــزاء، نظــام، روابــط  وظایف و فعالیتهای آماری،  درگیر در فعالیت
ها با یکدیگر، اصول، قوانین و مقررات حاکم بــر وظــایف و روابــط  درونی و بیرونی آن

]؛ این نظام ذیل نظام آمــاری ۸بنیان (اقتصاد نانو) است [ مزبور در حوزه اقتصاد دانش
  شود. ] تعریف می۲۳ملی [

  های ملی نظام حساب
کــالن  های ها و جــدول ها، ترازنامــه منسجم، سازگار و یکپارچه حســاباز یک مجموعه 

حســابداری توافــق  های قاعــدهها و  بندی ، طبقهها موو مفهها  اقتصادی بر اساس تعریف
چارچوب حســابداری جــامعی  نظامشده است. در این  المللی، تشکیل شده در سطح بین

هــای زمــانی معــین و متــوالی در  دورههای اقتصادی بــرای  شده است که در آن داده  ارایه
های  گیری هــا و تصــمیم تحلیل و  ها، تجزیــه گذاری شود که بــرای سیاســت قالبی تنظیم می

  .]۳۰گیرد [ اقتصادی مورداستفاده قرار می
  ۲اقماری های حساب

های اقتصادی کــه  ها و بخش گیری پدیده های ملی، برای اندازه نظام حساب نهاد پیشبه 
ــه اصــلی حســاب به ــه  وضــوح در مجموع ــراغ تهی ــد س ها نشــان داده نشــده اســت، بای

های ملــی اســت کــه  های اقماری ادامه نظــام حســاب های اقماری رفت. حساب حساب
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 تر بیشپذیری  طافهای ملی، اجزای چارچوب ملی را با انع نسبت به چارچوب حساب
  کند. برای تهیه حساب اقماری باید مراحل زیر را طی نمود: ارزیابی می

هــای کلیــدی آن بخــش و همچنــین محصــوالت مــرتبط بــا آن  الــف) شناســایی فعالیت
ـــل حســـاب ـــت و ســـپس تحلی ـــدی و حســـاب فعالی های رشـــته  های محصـــوالت کلی

 ،عرضه و مصرف های های کلیدی در چارچوب جدول فعالیت
  ،نظر ها برای بخش کلیدی مورد ای از حساب ) تهیه مجموعهب

کــه ارتبــاط بــین آن بخــش » از چــه کســی، بــه چــه کســی«ی با عنوان های ج) تهیه جدول
  ، ودهد ها و سایر دنیا را نشان می کلیدی و سایر بخش
  .]۳۰(با مقیاس) پولی و غیرپولی [ های د) تهیه سایر جدول

هــای مختلــف  کشــورهای مختلــف بــا توجــه بــه اهمیــت بخشالمللــی و  های بین سازمان
گذاران حسب نیاز اقــدام بــه  های سیاست بر اساس اهداف و برنامه  اقتصادی طی زمان

تــوان بــه  مثال می  عنوان اند. به های اقماری نموده گیری حساب تهیه دستورالعمل و اندازه
یر موارد در کشورهایی ] و سا۱۱]، تعاون [۳۳]، سالمت [۲۹حوزه فناوری اطالعات [

  مانند استرالیا، آفریقای جنوبی و ... اشاره نمود.
کلــی  طور تــوان گفــت کــه بــه های ملــی، می در ارتباط با جایگاه نظــام حســاب بنا بر این

توافــق میــان کشــورها بــرای  ی و مــوردنهــاد پیشهای ملــی دســتورالعمل  نظــام حســاب
تولیــد آمــار  فراینــدواقع زیربنای نظــری  رگیری و انتشار آمار اقتصادی است که د اندازه
  باشد. باشد. حساب اقماری نیز از این قاعده مستثنی نمی می

 ی بر مبانی نظری و پیشینه حسابداری ملیدرامد -۲-۲
و بــا انتشــار تئــوری عمــومی کینــز در مــورد  ۱۹۳۰متعاقــب بــروز بحــران بــزرگ دهــه 

عنوان یــک چــارچوب  مــدرن بــه، اقتصــاد کــالن ۱۹۳۶اشــتغال، بهــره و پــول در ســال 
طــوالنی در ســطح اشــتغال،  اغلــببــزرگ و  های تحلیلی برای درک و فهــم علــل نوســان

یافته است. نکته اساسی در این چارچوب ورود دولــت و توجــه بــه ســطح  بسط و توسعه
ـــرای اجـــرای سیاســـت ـــالن اقتصـــاد ب ـــوده اســـت  ک ـــالی ب ـــولی و م . درک ]۲[های پ

 های رشد بلندمــدت اقتصــاد و نوســان ی کننده تعیین های گذاران دولتی از عامل سیاست
که   های اقتصادی منظور اتخاذ و اجرای سیاست دور تجاری، به ی دهنده مدت شکل کوتاه
ــه ــود می ب ــادی را بهب ــاه اقتص ــالقوه رف ــه طور ب ــدف اولی ــروری اســت. ه ــند، ض  ی بخش
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واکــنش  ی نحوه اقتصاد کالن، توسعه درک جامعی از کارکردهای اقتصاد وهای  پژوهش
تواننــد  های عرضه و تقاضاست کــه می وسیعی از شوک ی های خاص و دامنه به سیاست
ها  ای از دیــدگاه اقتصاد کالن مشتمل است بــر مجموعــه ی ثباتی شوند. نظریه منجر به بی
منطقــی اســت و بــر پایــه آن،  چــارچوبکرد اقتصــاد کــه دارای یــک  عمل ی درباره نحوه

های درســت و  . بــرای اتخــاذ سیاســت]۱د [شــو سیاســت اقتصــادی اتخــاذ و اجــرا مــی
های کالن اقتصاد همچون رشد، تورم و بیکاری از اهمیت بــاالیی  موقع، رصد شاخص به

ها، مفاهیم آماری و حسابداری  گیری این شاخص برای اندازه بنا بر اینبرخوردار است. 
  ای پیدا کرد. ویژهملی اهمیت 

ماهه آخــر قــرن هفــدهم،  . در ســهشــود مربــوط میمفهوم حسابداری ملی به قــرن هفــدهم 
 ۳. ویلیــام پتــی]۱۲حسابداری ملی با کارهای پتی و کینگ، آغــازی درخشــان داشــت [

زد. در  ۱۶۶۵ملی در ســال  درامدیک اقتصاددان انگلیسی است که اولین تخمین را از 
گیری محصــول داخلــی  با استفاده از سه روش جداگانه اندازه، جورج کینگ ۱۶۹۶سال 

، روش تولید و روش هزینه) تخمین پتی را بهبود بخشید. کینگ همچنــین درامد(روش 
بینی کرد تا بتوانــد  مالیاتی را پیش درامد، هزینه و درامدهای زمانی،  با استفاده از سری

. ]۲۵ملی به تعیین سیاست کمک نماید [ درامدهای  شکلبرای اولین بار با استفاده از 
ملی، کاربردی و در جهت موضوعات سیاســی مشخصــی  درامدهای اولیه از براوردتمام 

 .]۱۲بودنــد [ ۱۹۲۰ملــی تــا دهــه  درامــدبودند و این مسئله، ویژگی مشترک مطالعات 
در  ۱۹۵۰تــا  ۱۹۳۰های  که بین سال ملی همچنان ادامه داشت تا این درامدمحاسبات 

های ملــی، انقالبــی صــورت گرفــت. ایــن کاربردهــا بــا شــرایط  قــش و کــاربرد حســابن
، جنــگ جهــانی دوم و ۱۹۳۰اقتصادی ارتباط نزدیکی داشــتند: بحــران اقتصــادی دهــه 
های ملــی  طلبید. آمــار حســاب نیاز به بازسازی بعد از جنگ، نقش فعاالنه دولت را می

ریزی اقتصــاد ملــی،  بحــث و برنامــه بینی، در چنین شرایطی برای تحلیل، نظارت، پیش
های تلفیقــی  ها، انقالبی در توسعه مفاهیم و روش مفید واقع شدند. همچنین در این دهه

در پایــان جنــگ، ریچــارد اســتون،  کــه طوری ؛ به]۱۲حســابداری ملــی بــه وجــود آمــد [
نــویس طــرح کلــی نظــام حســابداری  دانشجوی کینز، با همکاری با ســازمان ملــل، پیش

گزارشی در مورد مفاهیم حســابداری ملــی بــرای اولــین  ۱۹۴۷نوشت و در سال  ملی را
؛ ایــن در حــالی بــود کــه قبــل از ])۳۱]، [۱۲[( ۴بار از طرف ســازمان ملــل منتشــر شــد

هــای نــاقص و گــاه متضــادی دربــاره  ، تنهــا داده۱۹۳۰توســعه آمارهــای رســمی در دهــه 
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وجود داشت. فقدان اطالعات اقتصادی جامع، تــالش بــرای توســعه  یوضعیت اقتصاد
. چنــد ســال بعــد (در ســال ]۱۴نمــود [ های مبارزه با رکــود بــزرگ را مختــل می سیاست
حســابداری  ی نظریه)، اولین دستورالعمل رسمی منتشر شد. از آن زمان، رویه و ۱۹۵۱
ق یافــت. بهتــرین عنــوان بــرای ای تفو صورت فزاینده ها به وسیله این دستورالعمل ملی به

توانــد باشــد  می» المللــی های بین دوره دســتورالعمل«این دوره بعد از جنــگ جهــانی دوم 
های اقتصادی  . در این مرحله عالوه بر کاربرد حسابداری سطح ملی برای سیاست]۱۲[

 خصوص برای ها به المللی پیدا کرد. این تحلیل ملی، حسابداری ملی کارکرد مقایسه بین
المللــی پــول اهمیــت  المللی اقتصادی همچون بانــک جهــانی، صــندوق بین نهادهای بین
  باالیی داشت.

ــایی، دســتورالعمل ــرای اهــداف خــاص جوامــع اروپ ــین ب ــه همچن ــرای  های جداگان ای ب
تــوان بــه نظــام  مثــال می  عنوان شــدند کــه بــه منتشــر می ۵کشورهای عضو اتحادیــه اروپــا

. بــا گذشــت زمــان و پــی ]۱۲اشــاره کــرد [ ۶۱۹۷۰ل های اقتصادی سا اروپایی حساب
هــا صــورت  بــار اصــالحاتی روی آن ها، هرچنــد ســال یک بردن بــه نــواقص دســتورالعمل

آخر قــرن بیســتم  ی ها مربوطه به دهه دستورالعمل ی که سومین نسخه طوری گرفت؛ به می
اند از  رتها عبا و در حال حاضر، آخرین مجموعه تجدیدنظر شده دستورالعمل ۷باشد می

  .]۱۲[ ۹ ۲۰۱۰های اروپایی سال  و نظام حساب ۸۲۰۰۸های ملی سال  نظام حساب
، نظــام ۱۰الملــل توافق جامعــه بین شاید بتوان گفت، در میان استانداردهای آماری مورد

های ملــی شــامل مفــاهیم  . نظام حســاب]۳۰ها باشد [ ترین آن های ملی شناخته حساب
ملــی ماننــد  درامــدها، تعاریف و جداول مرتبط با مصرف، تولید و  بندی یکپارچه، طبقه

هــای نظــام  . بخــش اعظــم خروجی]۳۱باشــد [ و تولید خالص و ناخالص ملی می درامد
شــده در  بینی های پیش باشــد. حســاب های مختلف می های ملی به شکل حساب حساب

های اقتصــادی در چــارچوب مرکــزی نظــام  دســته حســاب طورکلی بــه دو ، بــهایــن نظــام
های اقتصــادی  های جــاری، انباشــت و...) و حســاب های ملــی (ماننــد حســاب حساب
های  های ملی (مانند حســاب شده در خارج از چارچوب مرکزی نظام حساب  بینی پیش

  ).]۳۰و [ ]۷[شوند ( اقماری، ماتریس حسابداری اجتماعی و...) تقسیم می
های بخشی، همیشه توجه به بخشی از اقتصاد از اهمیــت بــاالیی  گذاری در مورد سیاست

 ۱۱های اقمــاری های ملــی بــه حســاب برخوردار است. در این زمینه دستورالعمل حساب
های  نظــام حســاب نهــاد پیشطور که در باال نیز توضیح داده شــد بــه  کند. همان اشاره می
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وضــوح در مجموعــه اصــلی  های اقتصــادی کــه به ها و بخش پدیده گیری ملی، برای اندازه
ــاب ــه حســاب حس ــد ســراغ تهی ــده اســت، بای ــاری رفــت.  ها نشــان داده نش های اقم
های ملــی اســت کــه نســبت بــه چــارچوب  نظــام حســاب ی های اقمــاری ادامــه حســاب
کنــد  ارزیــابی می تــر بیشپــذیری  های ملی، اجــزای چــارچوب ملــی را بــا انعطاف حساب

هــای کلیــدی هــر کشــوری بــر مبنــای دســتورالعمل  . تهیه آمارهای اقتصــادی بخش]۳۰[
های دیگر دارد که ایــن امتیــازات  های اقماری، فواید متمایزی نسبت به پیمایش حساب

های ملــی بــر حســاب اقمــاری  واقع به علت حاکمیت اصول و قواعــد نظــام حســاب در
  جمله: باشد از می

  ،المللی است شده بین ذیرفتهدارای استانداردهای جامع و پ -
  ،روزرسانی مستمر دارد قرن تجربه و به بیش از نیم -
  ،کند پذیری کشورها را ممکن می قابلیت مقایسه -
  ،مبتنی بر آمارهای پولی و غیرپولی است -
المللــی  المللــی ماننــد ســازمان ملــل، صــندوق بین مورد تأیید نهادهای مهم بین -

هــای اقتصــادی و توســعه و کمیســیون  همکاریپــول، بانــک جهــانی، ســازمان 
  ،باشد جامعه اروپایی می

نظــر (طــرف عرضــه، طــرف تقاضــا و تجــارت  شمول تمام اقتصاد بخش مورد -
  ،الملل) بین

منــدی از جــداول تحلیلــی بــین بخشــی همچــون جــدول عرضــه و جــدول  بهره -
  و ،مصرف

، درامــدها مانند حساب تولید، حســاب ایجــاد  امکان تهیه توالی کامل حساب -
  . حساب سرمایه و ...

صــورت مــوردی و  های ملی، بعد از جنگ جهــانی دوم به حساب ی در کشور ایران، تهیه
ترتیــب شــامل کارشناســان  براساس نیازهای خاص شروع شد که تولیدکننــدگان آمــار بــه

بودجه، بانک مـلی، بانک مرکــزی ایــران و مرکــز آمــار ایــران  و  خارجی، سازمان برنامه
ــران نشــان می ی تهیــه ی . ســابقه]۷[ شــوند می ــه  آمــار اقتصــادی در ای دهــد کــه توجــه ب

توجــه تولیدکننــدگان آمــار بــوده اســت و  هــای مختلــف اقتصــاد، از دیربــاز مــورد بخش
هــایی  های کشاورزی، صنعت، دولتــی و ... مثال آمارهای ملی و بخشی مرتبط با بخش

های  ها، اخیراً مرکز آمــار ایــران در چــارچوب حســاب دست هستند. عالوه بر این  این از
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های گوناگون شامل تعــاون،  های ملی اقدام به تولید آمار در بخش نظام حساب اقماری
  .]۷سالمت و فناوری اطالعات و ارتباطات نموده است [

شــیلی، دانمــارک، همچنین در خارج از کشور نیز، کشورهای متعددی ازجمله اســترالیا، 
حســاب  ی متحده آمریکا و ... اقدام به تهیه های فرانسه، ژاپن، آلمان، انگلیس و ایالت

نقــل، ســالمت،  و  زیســت، حمــل هــای مختلــف شــامل گردشــگری، محیط اقماری بخش
  .]۲۴فناوری اطالعات و ارتباطات، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و ... نمودند [

اقتصــاد  ی های ملــی و در حــوزه حساب اقماری نظام حســاب وجود در چارچوب  این با
حساب اقمــاری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اشــاره  ی توان به تهیه فناوری، تنها می

کرد که عالوه بر ایران در چندین کشور خارجی نیز به انجام رسیده است. در کشور ایران 
ــر در ســال  به ــد کشــورهای دیگ ــاری وزارت ا ۱۳۹۴مانن ــا همک ــاوری ب رتباطــات و فن

» حساب اقماری فناوری اطالعــات و ارتباطــات« ی اطالعات و مرکز آمار ایران، پروژه
حســاب  ی های مشابه خارجی همچون پــروژه تهیه شد. این پروژه با الگوبرداری از پروژه

آفریقــای جنــوبی، شــیلی و... و بــا اســتفاده از  ۱۲اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات
های ملی و داخلی مرکز آمار ایران به اتمام رســید  المللی نظام حساب استانداردهای بین
هــا،  افــزوده، جبــران خــدمات، کارگاه های اقتصــادی در مفــاهیم ارزش که شامل شــاخص

ــل و ... می تجــارت بین ــد بســیاری از]۱۰باشــد [ المل ــروژه همانن ــن پ های  حســاب . ای
دســتورالعمل تولیــد آمارهــای «اقماری، مبتنی بــر یــک دســتورالعمل جــامعی بــا عنــوان 

شــکل  ۱۳الملــل باشــد کــه توســط ســازمان کنفــرانس تجــارت بین می» اقتصــاد اطالعــات
  .]۲۹گرفت [

کــدام بــر مبنــای دســتورالعملی  دهد که هر های اقماری مختلف نشان می بررسی حساب
هایی چــون دســتورالعمل  توان بــه دســتورالعمل طور مثال می ه بهاند ک شده اختصاصی تهیه

، دســتورالعمل تعــاون ]۲۹، دســتورالعمل اقتصــاد اطالعــات []۲۶جامعــه اطالعــاتی [
ها بــا  چند که موضوعات دستورالعمل اشاره کرد. هر ]۳۳و دستورالعمل سالمت [ ]۱۱[

اند زیــرا  شــده بنــاکــدام بــر مبنــای یــک ســاختار یکســان  یکدیگر متفاوت است اما هــر
توافــق  منطبق بر دستورالعمل حساب اقماری سازمان ملل متحد و قواعد آمــاری مــورد

بندی موضوعات عمــده  ها و جمع باشند. پس از بررسی این دستورالعمل و استاندارد می
و مشترک و همچنــین مبتنــی بــر چــارچوب ارزیــابی کیفیــت آمــاری آفریقــای جنــوبی و 
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تــرین  تــوان مهم ]، می۲۰کــار آمــاری [ و  کســب فراینــدعمــومی  تولیــد آمــار مــدل فراینــد
  شناختی را به پنج بخش زیر تقسیم کرد: موضوعات روش

  ،های آماری گذاری در فعالیت موضوعات سیاست .۱
  ،گیری اقتصاد نانو مرتبط با اندازه های ها و مفهوم یفرتع .۲
  ،مرتبط با تعیین دامنه های همالحظ .۳
  ، ومربوط های مالحظهها و  شاخص .٤
  .داده گرداوریهای  و روش ای دادههای  منبع .٥

های مختلف اقتصاد، از اهمیت باالیی برخوردار  رو توجه به ابعاد آماری در بخش این از
مختلف  های هالمللی در این زمینه ضروری است. مرحل است. توجه به استانداردهای بین

ای  گونــه ورالعمل، مشــخص شــود بهالمللی باید در یک دســت تهیه یک نظام استاندارد بین
توانــد از راه اجــرای آن در ســطح ملــی،  المللی نیز برســد. ایــن مســیر می که به توافق بین

 نیز، تسهیل گردد.
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه ســابقه تــاریخی و مــرور ادبیــات نظــری مربوطــه  بنا بــر ایــن

مربوطــه بــرای  گذاران در هر بخش، تولیــد آمــار مشخص شد با توجه به اهداف سیاست
ریزی، ارزیابی و پــایش نیازمنــد تمهیــدات و تهیــه مقــدماتی اســت کــه معمــوًال در  برنامه

  .شود شده تهیه می  های اشاره قالب یک دستورالعمل با سرفصل

 المللی بررسی تجارب بین -۳-۲
 کنــد، از عنــوان می» ۱۴بنیــان صــنایع دانش«آمــار کانــادا در گزارشــی آمــاری بــا عنــوان 

ــه در طبقه جایی آن ــدی ک ــان وجــود  تعریــف واحــدی از صــنایع دانش NAICS ۱۵ بن بنی
ــه از طبقه ــدارد، دو الی ــرای صــنایع دانش ن ــه ب ــدی صــنایع ک ــان مناســب هســتند،  بن بنی

  شود: می نهاد پیش
های علم و فناوری بنیان که متشکل از تولیدکنندگان  اول: گروه محدودی از بنگاه ی الیه

)، ناشــران ۳۲۵۴۱۰باشــند؛ ماننــد داروســازی و تولیــدات پزشــکی (بــا کــد  دانــش می
)، تحقیق و توسعه در علوم فیزیــک، مهندســی و زیســتی (بــا ۵۱۱۲۱۰افزار (با کد  نرم
  ، و]۲۸)[۵۴۱۷۱۰کد 
های با دانش باال که مبتنی بر نتایج تحقیق و توسعه  ای از بنگاه ردهدوم: گروه گست ی الیه

کار و کاربران دانش بــاال، در نظــر گرفتــه  و  وران کسباعنوان نو ورزان، به و نهاده دانش
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)، تولیــد پتروشــیمی (بــا کــد ۲۲۱۱۱۳ای (بــا کــد  شوند؛ ماننــد تولیــد انــرژی هســته می
  ].۲۸)[۴۸۶۲۱۰ا کد )، خط لوله انتقال گاز طبیعی (ب۳۲۵۱۱۰

افزایــی  بنیــان چــین ازنظــر هم گیری اقتصاد دانش اندازه«ای با موضوع  همچنین در مقاله
، نویســندگان بــا توجــه بــه »هــا اوری، ســازمانی و جغرافیــایی بنگاهنــهــای ف میــان ویژگی

بر را تفکیک و  متوسط و باال و خدمات دانش فناوری، تولیدات با NACEبندی  طبقه
طور نمونه تولید محصــوالت کــامپیوتری، الکترونیکــی و نــوری (بــا  ه است. بهتبیین نمود

) در گــروه تولیــدات ۲۹)، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر (بــا کــد ۲۶کد 
)، تحقیق و توسعه علمی (بــا کــد ۵۰باال قرار داده است و انتقال آب (با کد  فناوریبا 
  .]۲۱گرفته است [ قرار ،۶۱های دانش بر ) در گروه بخش۷۲

هــای گونــاگونی توســط  دلیــل اهمیــت اقتصــاد آن، پیمایش در حوزه فنــاوری نــانو نیــز بــه
  توان به موارد زیر اشاره کرد: شده است که می کشورهای مختلف انجام

متحــده  ها در کشــورهایی مثــل کانــادا، آلمــان، فنالنــد، اســترالیا و ایاالت پیمایش شرکت
 و  و مرکــز ملــی علــوم صــنایع، تولیــد و ســاخت ۱۷نیاد ملی علــومتوسط نهادهایی چون ب

حجــم بــازار  بــراوردهمچنین مؤسساتی نیز وجود دارنــد کــه بــه گرفته است.  انجام ۱۸ساز
، شــرکت ۱۹توان به لــوکس ریســرچ پردازند. در این زمینه می نانو در اقصی نقاط دنیا می

کــار نــانو  و  ، انجمــن کســب۲۲آرنکانس مؤسسه، ۲۱، ساینتیفیکا۲۰کار و  ارتباط و کسب
 مؤسســه، ۲۴بی.سی.ســی مؤسســه، ۲۳در امریکا، انجمن صنایع فناوری نانو در انگلــیس

ــدونیا ــراپ مؤسســه، ۲۵فری  مؤسســه، ۲۷هــای اقتصــادی ، ســازمان توســعه همکاری۲۶آی
ــالیس۲۸ســرمایه تکــاملی ــدانرن مؤسســهو  ۲۹، پژوهشــگاه اینرئ ــون کی ، ۳۰پژوهشــی نیپ

اشــاره  ســازمان آمــار کانــاداو  ۳۱کار نانو و  پیمانان کسب هم مؤسسهوم، ملی عل مؤسسه
  داشت.

 ۳۲یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه آمار نــانو ســازمان همکــاری اقتصــادی و توســعه
برخــی از  ۳۳، کارگروه ویژه این ســازمان در مــورد فنــاوری نــانو۲۰۰۷در سال باشد.  می

مربوط به توسعه یک چارچوب آماری برای فنــاوری نــانو را تــدوین نمــود.  های مالحظه
 ۳۴های علــم و فنــاوری شــاخصی  این کار با مشورت کارگروه متخصصان ملی در عرصه

هــای داده و اطالعــات مختلفــی  نهادهــای فــوق بانک عــالوه بــر. ]۲۲صــورت گرفــت [
  کنند. آمار نانو فعالیت میزمینه  در ۳۷آزو نانو و۳۶ ، استت نانو۳۵نانو ورک ازجمله
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فنــی  ی کمیتــهنانو تعاریفی توسط  ی حوزه های موو مفه ها در حوزه استانداردهای تعریف
در حــوزه آمــار  ۳۹در سازمان اســتاندارد جهــانی ۳۸المللی استانداردسازی فناوری نانو بین

ری اقتصاد نانو شامل تعاریف محصول فناوری نانو، کاالی فناوری نــانو، خــدمت فنــاو
]؛ کــه البتــه در ۱۶شــده اســت [ ارایــهنانو، ابزار فنــاوری نــانو، شــغل فنــاوری نــانو و... 

ــوزه ــی آن ی ح ــود دارد، یک ــی وج ــکال اساس ــتاندارها، دو اش ــام موضــوعات  اس ــه تم ک
طور مثــال در  گیرند؛ به طور کامل در برنمی شناختی مرتبط با آمار اقتصاد نانو را به روش

های اقتصادی  بندی استاندارد و کاملی از رشته فعالیت طبقهموضوع تعیین دامنه، هیچ 
نانو یا محصــوالت نــانو مشــاهده نشــده اســت و در موضــوع تعــاریف تنهــا بــه برخــی از 

که برخی از استانداردها در برخــی موضــوعات ماننــد  شده است و دوم آن  تعاریف اشاره
 و  تــوان بــدون جــرح میآمــاری انطبــاق کامــل نــدارد و ن های مالحظهموضوع تعاریف با 

حال در این زمینه مبنای مناسبی  با این ها استفاده کرد. آمارگیری از آن فرایندتعدیل در 
 کند. توسعه نظام آماری مربوطه فراهم می برای

  آمار اقتصاد نانو ی بررسی تجربیات ایران در حوزه -۴-۲
متعددی روی حوزه اقتصاد نانو توسط ستاد ویژه توســعه  های بررسیدر داخل کشور نیز 

ها را به ســه  توان آن فناوری نانو صورت پذیرفته است. پس از بررسی صورت گرفته می
  حوزه زیر تقسیم کرد:

  ،های نانویی پایش اطالعات اقتصادی شرکت .۱
 ، وپیمایش بازار نانو .۲
 .پیمایش منابع انسانی نانو .۳

ــا شــرکت ــرتبط ب ــار م ــا آم ــبنویی های ن ــه اغل عنوان یــک خروجــی فرعــی برخــی از  ب
هــای  های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو همچون: جشنواره برترین ها و فعالیت آمارگیری

ها، برنامــه حمایــت  سازی فناوری بــا دانشــگاه نامه پنج درصد تجاری فناوری نانو، تفاهم
اطالعــات از  أخــذان، بنیــ اطالعات از ســامانه دانش أخذهای نانویی،  از مالیات شرکت

ــت از ضــمانت ــه حمای ــران، برنام ــزات ســاخت ای ــورد نامه نمایشــگاه تجهی ــاز  های م نی
 ها تهیه گردیده است. شرکت

آمار مرتبط با بازار برخی محصوالت فناوری نانو از طریق چنــد طــرح تحقیقــی شــامل: 
کلی در ایــران، شناســایی کاربردهــای نــانو ســیلیکا در ایــران،  بررسی وضعیت بازار نانو
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ارزش اقتصــادی محصــوالت نــانویی، مطالعــات محاســبه بــازار  ی محاســبه های همطالعــ
  بالقوه و بالفعل نانو تهیه گردید.

حمایــت از اشــتغال  ی نامــه همچنین آمار مرتبط با منــابع انســانی نیــز بــا توجــه بــه آیین
 ی لین اشتغال نانو، دستورالعمل ســنجش منــابع انســانی حــوزهفناوری نانو، تخمین فعا

ــد [ ــه گردی ــانو تهی ــاوری ن ــم و فن ــرتبط ۳عل ــای م ــه از نهاده ــات مربوط ــام اطالع ]. تم
 و  توسعه فناوری نانو استخراج و مطالعــه شــد. در ادامــه تجزیــه ی خصوص ستاد ویژه به

ی صــورت گرفتــه شناســ شــود و پــس از آسیب می ارایــهتحلیل تجربیــات صــورت گرفتــه 
  مقدمات تهیه نظام آماری اقتصاد نانو مطلوب ذکر خواهد شد.

  روش پژوهش -۳
باشــد؛ بــر اســاس هــدف  تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلــی می

باشــد و نتــایج آن بــرای نهــاد مربوطــه جنبــه کــاربردی و عملیــاتی دارد و از  کاربردی می
کــه مباحــث اقتصــادی، آمــاری،  بــا توجــه بــه ایــنهــا کیفــی اســت. همچنــین  منظــر داده

ای  رشــته دهند، ایــن تحقیــق میان تخصصی فناوری نانو شاکله این تحقیق را تشکیل می
انــد از مطالعــه  هــا در ایــن تحقیــق عبارت داده گــرداوریهــای  شــود. روش محســوب می

اطالعــات شــامل  اوری گــردای، روش  ای و میــدانی؛ در روش مطالعــه کتابخانــه کتابخانه
های اینترنتی و اسناد مرتبط با ستاد ویژه توسعه فنــاوری نــانو  ، پایگاهها ه، مقالها باکت
ــه  می ــی از روش مطالع ــات داخل ــارجی و برخــی از تجربی ــات خ ــی تجربی ــد. بررس باش

ــه ــدانی روش  ای استفاده کتابخان ــه می ــده اســت. در روش مطالع ــردش ــات  اوریگ اطالع
ویژه خبرگــان ســتاد ویــژه  ا خبرگان مرتبط با موضوع مقاله بهعبارت است از مصاحبه ب

تخصصــی آمــاری،  های حســاب آوردن مالحظــه بهتوســعه فنــاوری نــانو کــه هــدف از آن 
 اوری جمــعباشــد. در ایــن روش بــرای  اجرایــی می های مالحظــهفنــاوری نــانو همچنــین 

ــه شــ ۴۵اطالعــات بــیش از  ــانو آمــار گرفت ــا خبرگــان حــوزه ن د کــه جلســه تخصصــی ب
نهایــت بــا اســتفاده از مــدل  مرتبط با موضوع، در این مقالــه آمــده اســت. در های هنتیج
المللــی مــورد تحلیــل قــرار  بین های هی وضعیت موجود بر اساس ادبیــات و تجربــفرایند

  خواهد گرفت.
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  تولید آمار اقتصاد نانو فرایندشناختی  روش های مالحظهبررسی  -۴
شــده اســت   متعددی درزمینه تهیه آمار اقتصاد نانو انجامهای  بررسیاگرچه تحقیقات و 

  گذاری  های سیاســت شــناختی، عــدم تبیــین شــاخص دلیل مشــکالت اساســی روش اما به
توانند یک الگوی مناسب جهت تهیه آمار اقتصــاد نــانو در کشــور ایــران  ها نمی و ...، آن

ســعه فنــاوری نــانو آمارهــای اقتصــادی مــرتبط بــا تو گــرداوریباشند. بررسی تجربیــات 
ای شــده اســت. از طــرف  دهد که به توسعه آماری حوزه فناوری نانو توجه ویــژه نشان می

ــرای سیاســت ــر ب ــتانداردهای  دیگ ــا اس ــاگزیر از توســعه آمارهــای متناســب ب گذاری، ن
المللــی و در راســتای اهــداف ملــی هســتیم کــه در ایــن زمینــه نظــام آمــاری مطلــوب  بین

  آید. شود و سپس به اجرا در اقتصاد نانو باید طراحی
ــق طرح غالــب تجربیــات ســتاد و کشــور در توســعه آمارهــای مــورد ــاز از طری هــا و  نی

عنوان نتیجــه  شــده اســت کــه بــه  های مختلف ستاد ویژه توسعه فنــاوری نــانو تهیــه برنامه
گذاری شده است. از طرف دیگــر هرکــدام  ها، توسعه آمار مربوطه، هدف فرعی آن برنامه

های مربوطه در برخــی  باشد چون برنامه صورت ساالنه و دارای روند نمی موارد بهاز این 
های صورت گرفتــه در مــورد نظــام  موارد ادامه پیدا نکرده است. با توجه به نتایج بررسی

ها اشاره شد، نقاط ضعف تجربیات  های ملی و حساب اقماری که در باال به آن حساب
  اند از: تآماری در حوزه اقتصاد نانو عبار

شده شفاف نبودند.  های انجام های پیمایش شناختی و فراداده موضوعات روش -
طور مثال تعاریف و مفاهیم مشخص و کاملی (مانند تعریف محصول نانو،  به

هــای عرضــه و تقاضــای اقتصــاد  شرکت نانو، فعالیت نــانو، شــغل نــانو، طرف
هــای نــانو و رشــته  ها مشــاهده نشــد. همچنــین کارگاه بررســینــانو ...) در ایــن 

طراحــی  ISICهــای نــانو منطبــق بــر اســتاندارد  هــای اقتصــادی بنگاه فعالیت
بنــدی ظرفیــت مناســبی بــرای تفکیــک اســتاندارد  که این طبقه اند درحالی نشده

  ،های نانو دارد های اقتصادی کارگاه فعالیت
ــد و  ود بودههای اقتصــادی مورداســتفاده بســیار محــد شــاخص - ــاظر  اغلــبان ن

  ،های طرف تقاضا محاسبه نشدند طرف عرضه اقتصاد بودند و شاخص به
تحلیلی و بین بخشی مانند جــدول عرضــه و جــدول مصــرف یــا  های از جدول -

  ،ستانده استفاده نکردند -جداول داده 
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مشخص و شفاف نبوده است و اصــالً  یها بررسیاستفاده  استانداردهای مورد -
  و اند یا خیر؟ که آیا از استاندارد خاص و واحدی استفاده کرده مشخص نبود

اســتانداردهای  های ملــی کــه متکــی بــر برمبنای حساب اقماری نظام حســاب -
  اند. شده است، پیش نرفته المللی پذیرفته بین

المللــی، اقــدام بــه تهیــه نظــام  صــورت بین بــر ایــن تجــارب به  توان با تکیه نمی بنا بر این
ها، کشــورها را بــا یکــدیگر  و استاندارد برای اقتصاد نانو نمود و بر پایه آن آماری جامع

ســاله دوم بــه دســت آورد یــا بــه  مقایسه کرد، رتبه ایران را مطابق با اهداف کالن سند ده
ســاله دوم ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نــانو رســید و بــه  شده در ســند ده سایر ارقام تعیین

ســتانده  - تر و جــداول تحلیلــی عرضــه و مصــرف و داده تر و عمیق های گسترده شاخص
نتیجه با توجه به اهمیت رصد وضعیت اقتصــاد در حــوزه نــانو بــرای  دست پیدا کرد. در

یابی به یــک ســامانه اطالعــات اقتصــادی نــانو مبتنــی بــر  گذاران مربوطه، دست سیاست
  باشد. المللی، امری الزم و فوری می استانداردهای جامع و بین

شده و براساس مبانی نظری در بخــش اول ایــن مقالــه، قــدم  ق با تجربیات بررسیمنطب
اول بــرای تهیــه آمارهــای اقتصــاد نــانو عبــارت اســت از تــدوین دســتورالعملی جــامع و 

های ملــی  الملل یعنی اصول و قواعد اصــلی نظــام حســاب منطبق بر استانداردهای بین
طور که در باال نیز اشاره شــد،  بخش. همان های الزم مرتبط با هر پذیری البته با انعطاف

ــرین بخش مهم شــناختی یــک دســتورالعمل شــامل پــنج مــورد  هــا و موضــوعات روش ت
که دستورالعمل مناسب را برای تهیه نظام آماری حوزه اقتصــاد نــانو  باشند. درصورتی می

ی را بایــد متناســب بــرا شــددهیم پنج دسته اصلی که در بخش قبــل ذکــر  ارایهبخواهیم 
ایــن دســتورالعمل پــس از  ارایــهنظــام آمــاری اقتصــاد نــانو، توضــیح دهــیم. بــرای 

های نیمــه ســاختاریافته متناســب بــا  شناســی تجربیــات آمــاری موجــود، مصــاحبه آسیب
ادبیات این حوزه طراحی شد و با خبرگان این حــوزه در مرکــز آمــار، ســتاد ویــژه توســعه 

نظران که  نهایت برخی صاحب مهور و درج فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری رئیس
های بخش خصوصی دارند، مصاحبه انجــام شــد.  تجربه عملیاتی در این حوزه در شرکت

ــر اســاس پــنج مرحلــه های  ای کــه در دســتورالعمل نتــایج حاصــل از نظــرات خبرگــان ب
  شده است.  ارایهالمللی استخراج شد  بین

مــرتبط بــا  های هبــا توجــه بــه مالحظــکــدام  جا توضیحات مختصــری در مــورد هــر در این
کــدام داده  مسائل فنی فناوری نانو، مسائل آماری و اقتصادی متناسب با موضــوع هــر
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اجرایــی نیــز ذکــر  هــای هتــرین مالحظــ شــود. همچنــین بــرای تقویــت ایــن بخــش، مهم می
و  ارایــهبا توجه به نظرات نخبگان این حوزه و منابع مربوطه  ها هشود. تمامی مالحظ می
  اند. شده  بندی ستهد

  های آماری گذاری در فعالیت موضوعات سیاست -۱-۴
های آماری باید مطابق با نیازهای کاربران باشد. زمانی کــه  ها در فعالیت تعیین اولویت

ســوی  شناسایی و طراحی به های هنظر از مرحل های ملی کشورها در بخش مورد سیاست
مختلف فعالیت آمــاری اهمیــت  های هگیران به مرحل رود، توجه تصمیم اجرا و ارزیابی می

کــه کــاربران اصــلی ســامانه آمــاری،  ی خواهــد یافــت. همچنــین بــا توجــه بــه ایــنتر بیش
ها از چگــونگی ســامانه  های آن توجه به خواسته بنا بر اینگذاران مربوط هستند  سیاست

  .]۲۹[)۱باشد (جدول  آماری، امری الزم می
  ]۲۹های آماری مرتبط [ فعالیتگذاری و  سیاست -۱جدول 

 موضوعات اصلی آماری های آماری مراحل فعالیت گذاری مراحل سیاست

 شناسایی و طراحی
گذاران و بحث  مشورت با سیاست
انتخاب ، ها درباره نیازهای آن

اطالعات  اوری گردها جهت  شاخص
 داده اوری گردفعالیت ، ها آن

تعریف ، موجود آماری های منبع
ها و  تعریف شاخص، مفاهیم

 اوری گردسازی وسایل  آماده، ها پرسش
 )نامه پرسشداده (

پاالیش مداوم نیازهای ، تولید آمارها اجرا
 آماری

مرتبط بودن و دقت آمارها و 
وجود مشکالت ، های تولیدشده شاخص

دسترسی به  ،بخشی، جغرافیایی و سایر
 بودن، فراداده) روزامداطالعات (

 تحلیل داده ارزیابی
  ،های آماری ارتباط با دیگر داده

های آماری در طول  پایداری سری
  ،المللی مقایسه بین، زمان

 های اقماری حساب

گذاران ستاد ویژه توســعه فنــاوری نــانو،  های صورت گرفته با سیاست مطابق با مصاحبه
)، افــزایش ســهم بخــش خصوصــی در ۲)، بهبود کیفیت زندگی مــردم (۱ثروت آفرینی (

کید بر اقتصادی و ۳اقتصاد نانو ( )، گســترش ۴هــای ســتاد ( زا شدن فعالیتدرامد)، تأ
) و حرکــت در جهــت تشــکیل نظــام ۵ر (هــای صــنعتی کشــو های نــانو در بخش فعالیت
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ران در این حوزه بود. سه مالحظه مــرتبط اترین اهداف سیاست گذ ) ازجمله مهم۶ثبتی (
عنوان کــاربران اصــلی  گذاران بــه انــد از توجــه بــه نیازهــای سیاســت با این بخــش عبارت

ی سازی در میــان بــازیگران اصــل سازی و فرهنگ سامانه اطالعات اقتصادی نانو، زمینه
گیــران ایــن حــوزه و  کنندگان، تولیدکنندگان و کاربران داده و همچنین تصــمیم ارایهشامل 

باشــد؛ اجــرای  هــای آمــاری می کننــده در طراحــی طرح نهایــت توجــه بــه قــوانین الــزام در
  باشد. آمارگیری در سطح ملی نیازمند تدارک مبانی قانونی می

  گیری اقتصاد نانو مرتبط با اندازه های موو مفه ها تعریف -۲-۴
باشــند شــامل  آمــارگیری می فراینــدترین قســمت  واقع زیربنــایی تعاریف و مفاهیم که در

 هــای گیری یــک بخــش، تعریف بــرای انــدازه آمــاریمــواردی چــون تعــاریف اســتاندارد 
  ایــن استاندارد مختص فناوری نــانو، چــارچوب مفهــومی اقتصــاد نــانو و موضــوعاتی از

کارگیری ایــن فنــاوری  هــای فنــاوری نــانو و نحــوه بــه باشند. با توجــه بــه ویژگی میدست 
ی همچــون شــرکت یــا کارگــاه نــانویی، هــای های مختلــف، بایــد در تعریف توســط شــرکت

 های هاند و تــأثیرات بــاالیی در نتیجــ محصــول نــانویی و ... کــه دچــار چنــد تعریفــی شــده
داکثر تــالش بــرای اســتاندارد نمــودن و آماری خواهند داشت، دقت الزم را داشــت و حــ

ــه  الملــل را نمــود. در ایــن زمینــه می در ســطح بین هــا تــرویج ایــن تعریف ــوان از تجرب ت
نانو در سازمان جهــانی اســتاندارد نیــز بهــره بــرد  های مومفه یها استاندارد کردن تعریف

را نیز در نظــر  های ملی . البته در استفاده از این استاندارد باید، استاندارد حساب]۱۶[
هــای  عملیــاتی آمــاری بــرای اســتفاده در طرح های گرفت. از طرف دیگر توجه به تعریف

  آماری از اهمیت باالیی برخوردار است.

  مرتبط با تعیین دامنه های همالحظ -۳-۴
 ها و تعاریف واحــدهای مــورد دامنه آمارگیری به عبارتی جمعیت هدف بر اساس ویژگی

کــار و موقعیــت  و  چــون فعالیــت اقتصــادی، انــدازه کســب بررســی و برحســب عــواملی
جهــت اهمیــت بــاالیی دارد کــه در مــورد   آن شــود. ایــن بخــش از جغرافیــایی تعیــین می

کننــد جمعیــت مــدنظر را  گیری می های اقمــاری کــه بخشــی از اقتصــاد را انــدازه حســاب
المللــی  ی بینبنــد های مرسوم همچون طبقه بندی کند. طبقه صورت عملیاتی تعریف می به
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کید کرد که شاخص های مربوطه به حوزه شدت نفــوذ (ماننــد میــزان  در این زمینه باید تأ
 یو پیشــین یهای پیونــدهای پســین کارها از فناوری نانو) و یا شــاخص و  استفاده کسب
اوری نــانو) از ساله دوم از تأسیس ســتاد فنــ ویژه در ده گذاری صنعتی (به در امر سیاست

های نســبی کــه بخــش مربــوط را بــا ســایر  اهمیت باالیی برخوردار هستند. البته شاخص
  کند نیز بسیار حائز اهمیت است. ها مقایسه می بخش

  داده گرداوریهای  و روش ای داده های منبع -۵-۴
ی آمــارگیری اقتصــادی ها وکارهای ثبتی، طرح های اداری و کسب منابع داده شامل داده
باشــند.  هــای آمــاری می هــای آمــارگیری مســتقل و ماژول ها، طرح جــاری و سرشــماری

های  های شخصــی (چهــره بــه چهــره)، مصــاحبه داده شــامل مصــاحبه گرداوریهای  روش
شــده  هــای ارسال شده توسط پست عادی و یا فرم های ارسال نامه پرسشتلفنی شخصی، 

هــای مســتقل آمــارگیری مراکــز  حــوزه منــابع داده، طرحباشــند. در  در صــفحات وب می
طور  هــا بــه باشند. در کشور ایران نیز ایــن طرح ترین منبع می رسمی آماری هر کشور مهم

خــانوار شــهری و  درامــدماهانه، فصلی، ساالنه و موردی با موضوعاتی همچون هزینه و 
شوند.  ... اجرا می های صنعتی، جمعیت و روستایی، شاخص قیمت، نیروی کار، کارگاه

هــای  عنوان مــاژول طرح هــا بــه و اضــافه نمــودن آن بــه ایــن طرح نامه پرســشبا طراحی 
یافت؛ امــا  تــوان بــه آمــار مــرتبط بــا اقتصــاد نــانو تــا انــدازه مطلــوبی دســت مستقل، می

هــا از طریــق همکــاری بــا متــولی  تمامی این طرح طور که قبًال ذکر شد، دسترسی به همان
  پذیر است. کانرسمی آمار ام

زمینــه  های آمارگیری مستقلی باید طراحی و اجرا شــوند تــا هــم در در برخی موارد طرح
  زمینه تقاضا بتوانیم به آمارهای مناسب دسترسی داشته باشیم. عرضه و هم در

خاصی مانند اقتصــاد نــانو نیازمنــد اجمــاع  ی ، دستورالعمل آماری برای حوزهبنا بر این
افزوده حاصــل از  های نانویی و یا ارزش وارد مانند تعریف شرکتکارشناسی در برخی م

المللــی  های نانو است. طبق بررسی صورت گرفته در کشور و حتی در سطح بین فعالیت
نشــده اســت از طــرف دیگــر تجربیــات   دستورالعمل مشخصی برای اقتصاد نانو تعریــف

ــه دا ــن زمین ــه الزم در ای ــدم توج ــاری داخــل کشــور، نشــان از ع ــی  رد. بهآم صــورت کل
هــا  شــوند کــه در ایــن مقالــه در هرکــدام از بخش ها از پنج بخش تشکیل می دستورالعمل
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های خبرگــان  آماری و اجرایی مدنظر برای اقتصاد نانو بر اســاس مصــاحبه های همالحظ
  توضیح داده شد.

  گیری و نتیجه بحث -۵
بنیان شــدن اقتصــاد  دانش ی های کالن اقتصادی بر مقوله طور که ذکر شد، سیاست همان
کید ها و  اقتصاد فناوری نانو که اسناد مــرتبط بــا آن، شــاخص ی ویژه در حوزه دارند به تأ

انــد.  گــذاری کرده انداز جمهوری اســالمی ایــران مشــخص و هدف ارقامی را تا پایان چشم
پــذیری میــان کشــورها از  بدون شک، وجود یک نظام آماری استاندارد باقابلیت مقایسه

ــانو می ساســیا ــاوری ن ــزار پیشــبرد اقتصــاد فن ــ ترین اب ــترده در  های هباشــد. مطالع گس
آماری مفیــد و متنــوعی در اقتصــاد  های هچند تجرب دهند، هر های آماری نشان می حوزه
اقتصــاد فنــاوری نــانو نظــام آمــاری  ی های مختلف وجــود دارد امــا هنــوز در حــوزه حوزه

الملــل در خــارج و داخــل کشــور وجــود  بین ی هشفاف، استاندارد و مورد پذیریش جامعــ
  ندارد.

عنوان مبنــای دســتورالعمل آمــاری  به» حساب اقماری«در این مقاله سعی شده است از 
های ملی اســتفاده شــود  المللی حساب رو نظام استاندارد بین اقتصادهای بخشی و دنباله

نو را مورد بررسی قــرار شده در حوزه اقتصاد نا  های موردی انجام  بررسیو بر اساس آن 
های ملــی در  نظــام حســاب های همالحظ های هدهد، در این تجرب نشان می ها هدهد. نتیج

نظر گرفته نشده است. بــر ایــن مبنــا، اولــین مرحلــه بــرای دســتیابی بــه چنــین حســابی، 
موفــق، تــدوین دســتورالعملی جــامع، اســتاندارد در موضــوعات  های بــهمطــابق بــا تجر

هــای  گذاری در فعالیت سیاســت های مالحظــهتعیین «باشد که  شناختی مختلف می روش
تعیــین «و » ها تعیین شاخص«، »تعیین دامنه«، »ها موو مفه ها تعیین تعریف«، »آماری
ن موضوعات هســتند کــه بــا ترین ای از مهم» داده گرداوریهای  و روش ای داده های منبع

طور  توجه به سه رویکرد آمــاری، نــانویی و اجرایــی در مــتن ایــن مقالــه تبیــین شــدند. بــه
آماری کشــور  فرایندترین مسئله هماهنگی  مهم» گذاری سیاست های مالحظه«خالصه در 

ها بــا نیازهــای  باشــد کــه در ایــن میــان تناســب شــاخص گذاری می سیاســت فراینــدبــا 
دو مســئله » هــا موو مفه هــا تعیین تعریف«دارای اهمیت است. در مورد  گذاران سیاست

 باشــد کــه در مهم وجود دارد؛ یکی اهمیــت طراحــی چــارچوب مفهــومی اقتصــاد نــانو می
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و  هــا کنــد و مســئله دوم آمــاری کــردن تعریف واقع گسترده و دامنــه کــار را مشــخص می
ســزایی در  ، تــأثیر بــههــا ریفدن تعباشد زیرا ابهام یــا دقیــق نبــو ها می دقت در تدوین آن

ســزایی در عملیــاتی  کمــک بــه» تعیــین دامنــه«آمــاری خواهــد داشــت. مرحلــه  های هنتیج
کنــد. در مرحلــه  پــذیری می آمــارگیری و استانداردســازی و قابلیــت مقایســه فرایندنمودن 

نظر و همچنین مسئله محــور بــودن  توجه به وضعیت فعلی بخش مورد» سازی شاخص«
ــژهشــاخص، ج ــه  ایگــاه وی ــابع و روش«ای دارد. در مرحل شناســایی و » هــای آمــاری من

دســترس بــودن منــابع و همچنــین انتخــاب روش  استفاده از منابع آماری موجــود و قابل
  باشد. توجه می  آمارگیری مناسب، قابل

بنیــان نیــز بایــد مشــابه بــا چنــین  هــای اقتصــاد دانش توان گفت سایر حوزه می بنا بر این
های آماری و سپس تهیه آمارهای اقتصادی نمایند و  ی اقدام به تهیه دستورالعملفرایند

پذیر اجتناب شوند. در پایان  مقایسه  های موردی و غیرقابل استناد و غیرقابل  بررسیاز 
شــناختی  مند به این حــوزه بــر روی موضــوعات روش شود که محققین عالقه می نهاد پیش

ــا تعریف«چــون  ــا موو مفه ه ــه«، »ه ــین دامن ــای  در بخش» شــاخص ســازی«و » تعی ه
  اقتصادی مختلف ازجمله فناوری نانو، فناوری بیو و ... تمرکز جدی نمایند.

  توضیحات
1. System of National Accounts (SNA) 
2. Satellite Account 
3. William Petty 
4. The 1947 UN-report 
5. EC-Countries 
6. ESA70 
7. SNA93 and ESA95 
8. SNA2008 
9. ESA2010 

المللــی  ) بــه تصــویب پــنج نهــاد بین۲۰۰۸های ملــی ( آخرین ویرایش نظام حساب .۱۰
  ل، بانک جهانی، ســازمان همکــاریالمللی پو متشکل از سازمان ملل، صندوق بین

 اقتصادی و توسعه و کمیسیون جامعه اروپایی رسیده است.
11. Satellite Account 
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12. ICT 
13. UNCTAD 
14. Knowledge-based Industries 
15. North American Industrial Classification System 
16. KIS 
17. National Science Foundation(NSF) 
18. National Center for Manufacturing Sciences (NCMS) ل 
19. Lux Research 
20. BBC 
21. Cientifica 
22. RNCONS 
23. NIA 
24. BCC 
25. Freedonia 
26. IRAP 
27. OECD 
28. Evolution capital 
29. In Realis 
30. Nippon keidanren 
31. Nano Business Alliance 
32. OECD 
33. Working party on Nanotechnology (WPN) 
34. NESTI 
35. Nanowerk (http://nanowerk.com) 
36. StatNano 
37. AzoNano (http://www.azonano.com) 
38. ISO/TC229 
39. ISO 
40. International Standard Industrial Classification 
41. ISIC 
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42. CPC 
43. Index 
44. Indicator 

 ها مرجع
اقتصــاد کــالن جدیــد (منشــأ، ســیر  .)۱۳۹۳ویــن هــوارد آر.، ویــن ( و برایــان ؛اسنودان ]۱[

 .تهران ،چاپ دوم. سمت .تحول وضعیت فعلی)
 عبــاس شــاکری .های اقتصــاد کــالن تئــوری و سیاســت .)۱۳۸۸، ویلیــام اچ.(برانســون ]۲[

  .تهران ،چاپ سیزدهم، نشر نی .(مترجم)
های مــرتبط بــا  هــا و مصــاحبه نتــایج گزارش .)۱۳۹۴توســعه فنــاوری نــانو ( ویــژهستاد  ]۳[

تجربیــات ســتاد ویــژه توســـعه فنــاوری نــانو درزمینــه تهیـــه آمارهــای اقتصــاد نـــانو 
  .انتشار) (غیرقابل

ســند گســترش کــاربرد فنــاوری نــانو در افــق  .)۱۳۹۶توســعه فنــاوری نــانو ( ویژهستاد  ]٤[
ـــا شـــ هیئـــت ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۳، تصـــویب در جلســـه مـــورخ ۱۴۰۴ ماره وزیران، ابـــالغ ب

  .۱۳۹۶٫۰۹٫۲۹مورخ  ۱۲۱۳۳۲
بنیــان،  بنیــان، دانش روز اقتصــاد دانش و  حــال .)۱۳۹۴، محمــود (الــدین زینشــیخ  ]٥[

 .تهران ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ـــب ]٦[ ـــید حبی ـــان، س ـــه طباطبایی ـــید محمدحســـین (، شـــجاعی و ال ـــال  .)۱۳۹۳س انتق

تجربیــات سیاســتی ســایر کارگیری  ، معیارهــای بــهنــواوریعلم، فناوری و  های سیاست
  .اصفهان ،کشورها در ایران، کنکاش

در پایگاه  ۱۳۹۴برگرفته از اطالعات بارگذاری شده در سال  .)۱۳۹۴ایران ( آمارمرکز  ]۷[
 .https://www.amar.org.irالکترونیکی مرکز آمار ایران به نشانی:

دســترس در  قابل)، ۱۳۹۰-۱۳۹۴برنامــه ملــی آمــار کشــور ( .)۱۳۹۰آمار ایران ( مرکز ]۸[
 https://www.amar.org.ir پایگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران به نشانی:

مبــانی  .)۱۳۸۰بررسی و نظارت دبیرخانه مجمــع تشــخیص مصــلحت نظــام ( معاونت ]۹[
ها، گــزارش شــماره  شناســی شــاخص های نظارت، بررسی نظــری و روش نظری شاخص

۳۱.  
حساب اقمــاری فنــاوری اطالعــات و  .)۱۳۹۴ارتباطات و فناوری اطالعات ( وزارت ]۱۰[

پایگاه الکترونیکی زیر به نشانی: ارتباطات، قابل  دسترس در 
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