سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1931

فصلنامه علمي -پژوهشي

سياست علم و فناوري

تخمين سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از توليد ناخالص داخلي ايران
با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي
2

غالمعلي منتظر ،* 1ابوالقاسم بيات

 - 1دانشيار مهندسي فناوري اطالعات ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران
 - 2دانشآموخته كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران

چكيده
طي دهههاي اخير« ،فناوري اطالعات و ارتباطات » (فاو ا) ،به عاملي كليدي در رشد اقتصادي كشورها تبديل شده است .اين صنعت در اقتصاد ايران نيز داراي
جايگاه برجستهاي بوده و در اسناد فرادستي مانند سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است .مقاله حاضر كوشيده به منظور
ارزيابي ن قش فاوا در اقتصاد ايران ،تخميني از سهم آن در توليد ناخالص داخلي ايران طي برنامه ششم توسعه (  1931تا  )1933ارائه كند .بدين منظور پيشبيني
ارزش افزوده بخش فاوا و ارزش افزوده كل اقتصاد ايران طي دوره مذكور با سه روش برازش منحني چندجملهاي ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي مدنظر بوده
كه برآوردها نشان مي دهد سهم ارزش افزوده فاوا از توليد ناخالص داخلي ايران طي برنامه ششم بر مبناي سه روش مذكور به ترتيب  6 /12 ،4 /15و  9 /55درصد
خواهد بود .همچنين مقايسه ميزان خطاي روشهاي فوقنشان داد كه شيوه شبكه عصبي مصنوعي ،به طور نسبي از كا رآيي بيشتري براي اين پيشبيني برخوردار
است.
كليدواژهها :سهم فاوا ،توليد ناخالص داخلي ،توسعه فاوا ،جامعه اطالعاتي ،سياستگذاري فناوري اطالعات

 - 1مقدمه

اروپا ،در سال  2225سهم فاوا از توليد ناخالص داخلي

1

امروزه «فناوري اطالعات و ارتباطات» (فاوا)  ، 1عامل مهمي در

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برابر پنج درصد (معادل تقريباً

رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست .اين صنعت عالوه بر

 622ميليارد يورو) بوده است .از اين مقدار يك درصد به

اهميت ذاتي خود از نظر سهم آن در توليد ناخالص داخلي

واسطه فعاليتهاي انجامگرفته در بخش توليد و چهار درصد

( )GDPو اشتغال ،از نظر تسهيلگري و خلق ثروت نيز به

متعلق به فعاليتهاي اقتصادي در بخش خدمات بوده است.

يكي از اصليترين عناصر كسبوكار و موتور محركه ساير

در همان سال ،سهم فاوا در آمريكا از توليد ناخالص داخلي

بخشهاي جامعه مانند خدمات ،تجارت ،آموزش و بهداشت

در دو بخش توليدي و خدماتي به ترتيب برابر با  1/99و 1

تبديل شده است .امري كه به صورت متقابل ،سبب غنا و قوام

درصد و در ژاپن به ترتيب  2/3و  9/31درصد بوده است [.]2

فاوا نيز ميشود [ .] 1بر مبناي گزارش سال  2212كميسيون

برآورد ديگري نشان مي دهد كه در سال  ، 2211فاوا تأثيري

2

حدود  612ميليارد دالري در اقتصاد آمريكا داشته كه معادل
 4/9درصد از  GDPاين كشور بو ده و از مقدار  9/4درصد

 * 1نويسنده عهدهدار مكاتباتmontazer@modares.ac.ir :



 GDPبراي اوايل دهه  1332به اين ميزان رسيده است [.]9

) 1- Information and Communication T echnology (ICT
2
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در همين سال ،كاركنان شاغل در بخش فاوا در آمريكا بيش از

مديريت صنعتي انجام شده دو شركت اصلي حوزه فاوا ،جزء

 57هزار دالر در سال درآمد داشته اند كه اين رقم به ميزان 54

بيست شركت برتر كشور بوده اند .در اين سال شركت

درصد بيش از متوسط دريافتي كل كارگران ( 41هزار دالر)

مخابرات ايران با فروش بيش از  73هزار ميليارد ريال در

در آمريكا بيشتر بوده است .در سال  ، 2211افزايش دستمزدها

جايگاه نهم و شركت ارتباطات سيار ايران با فروش بيش از

در بخش فناوري اطالعات به تنهايي  73ميليارد دالر به

 61هز ار ميليارد ريال در جايگاه بيستم اين رتبه بندي قرار

 GDPآمريكا افزوده است [ .] 4در اقتصادهاي بزرگ

گرفته اند .از نظر ايجاد ارزش افزوده نيز شركت مخابرات

(كشورهايي كه  52درصد  GDPجهاني را به خود اختصاص

ايران و شركت ارتباطات سيار ايران هر يك به ترتيب با ايجاد

دادهاند) سهم اينترنت در  9/4 ، GDPدرصد است .از سال

حدود  44و  26هزار ميليارد ريال در رتبههاي دوم و نهم

 2226تا  ، 2211اينترنت به تنهايي عامل  21درصد رشد

شركتهاي برتر كشور قرار داشته اند [ .]19در پژوهشي ديگر،

 GDPدر اقتصادهاي پيشرو (برزيل ،كانادا ،چين ،فرانسه،

بهبودي و اميري با بررسي رابطه بلندمدت اقتصاد دانش بنيان و

آلمان ،هند ،ايتاليا ،ژاپن ،كره جنوبي ،روسيه ،سوئد ،بريتانيا و

رشد اقتصادي در فاصله سالهاي  1946تا  ، 1976نشان دادهاند

آمريكا) بوده است [ .] 1برخي محاسبات نيز نشان ميدهد كه

كه فاوا به عنوان يكي از عوامل تسهيلگر ،تأثير مثبتي بر رشد

هر ده درصد رشد در سهام سرمايه فاوا كشورها ،سبب 2/41

اقتصادي ايران داشته است [.]14

درصد رشد ساالنه  GDPميشود [ .]6بررسيهاي

گرچه فاوا در اسناد فرادستي مانند سند چشم انداز و برنامه

كارشناسان مجمع جهاني اقتصاد  1نيز نشان ميدهد كه هر ده

پنجم توسعه نيز مورد توجه و تأكيد قرار گرفته اما تاكنون

درصد ديجيتاليشدن جامعه  ،به مقدار  2/51درصد سرانه

پژوهش چنداني دربار ه بررسي سهم فاوا در اقتصاد ايران

 GDPرا افزايش داده و به ميزان  1/22درصد از ميزان

انجام نشده و روش نظاممندي براي تخمين سهم فاوا در

بيكاري ميكاهد [.]5

توليد ناخالص داخلي ايران ارائه نشده است .اين تخمين در

از سوي ديگر ،بين سرمايهگذاري در بخش فاوا و رشد

برنامهريزي راهبردي و حاكمي تي ،استخراج برنامههاي عملياتي

اقتصادي همبستگي مثبتي وجود دارد [ .] 7برخي محققان نيز

در سطوح اجرايي ،اندازهگيري موفقيتها و شكستها و

دريافتهاند كه توسعه زيرساخت فاوا نقش مهمي در موفقيت

درنهايت مقايسه با كشورهاي پيشرو يا رقباي منطقهاي اهميت

همگرايي فناوري  2به عنوان نيروي محركه توسعه بهرهوري و

ويژهاي دارد.

توليد و در نتيجه رشد اقتصادي كشورها داشته است [.]3

دادههاي مركز آمار ايران نشان مي دهد ارزش افزوده كل

ضمن اينكه طي سالهاي  1336تا  2221رابطه اي قوي بين

اقتصاد ايران ) (GDPدر خالل سالهاي  1952تا  1932بجز

نفوذ فاوا و رشد اقتصادي كشورها براي مناطق مختلف دنيا

سال  ، 1956همواره از رشد مثبتي برخوردار بوده و از

مانند آمريكاي شمالي و اروپا ،خاورميانه ،آفريقا و آسيا ديده

 242111ميليارد ريال سال  1952به  696151ميليارد ريال در

شده است [ .] 12به عالوه نقش فاوا در رشد اقتصادي به

سال  1932رسيده است [ .] 11اما ميزان رشد آن در سالهاي

صورت چشمگيري افزايش يافته و ارتباط معني داري بين

مختلف ،افت و خيز زيادي داشته است .طبق محاسبات

شدت استفاده از فاوا و رشد ارزش افزوده و همچنين

انجامشده در اين پژوهش ،كمترين رشد مثبت آن مربوط به

بهرهوري وجود دارد [ .] 11اين صنعت در اقتصاد ايران نيز

سال  1975با  1/19درصد افزايش و بيشترين رشد مربوط به

داراي جايگاه برجسته اي است گرچه طبق آمارهاي جهاني،

سال  1971با  7/67درصد افزايش بوده است .ميانگين رشد

تفاوتهاي آشكاري در شدت و كيفيت آن نسبت به

ارزش افزوده كل اقتصاد ايران در خالل سالهاي  1952تا

اقتصادهاي برتر دنيا وجود دارد [ .] 12در رتبهبندي

 1932برابر  4/36درصد بوده است .همچنين طبق دادههاي

شركتهاي برتر ايراني در سال  ، 1932كه توسط سازمان

مركز آمار ايران ،ارزش افزوده بخش فاوا طي همين دوره بجز
در سالهاي  1951و  1979داراي رشد مثبت بوده و از مقدار
 531به 14152ميليارد ريال رسيده است (همه ارقام برحسب

1- World Economic Forum
2- T echnological Convergence
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قيمتهاي پايه سال  1956هستند) .رشد ارزش افزوده بخش

افزوده فاوا در اقتصاد (متغير وابسته)  ،در طول سالهاي برنامه

فاوا نيز مانند رشد ارزش افزوده كل اقتصاد ايران در سالهاي

ششم توسعه (متغير مستقل)  ،از روش برازش منحني استفاده

مختلف ،افتوخيز زيادي داشته است .كمترين رشد مثبت آن

شده و بدين منظور توابع چندجمله اي از درجات مختلف

در سال  1974با  2/67درصد و بيشترين رشد آن در سال

مورد آزمون قرار گرفتند تا مناسبترين تابع براي برازش

 1956و به مقدار  46/43درصد روي داده است .ميانگين رشد

انتخاب گردد .معيارهايي به منظور ارزيابي و مقايسه كارآيي

ارزش افزوده بخش فاوا در خالل سالهاي  1952تا 1932

روشهاي پيش بيني سري زماني پيشنهاد شده كه شرح آنها در

برابر  16/25درصد يعني معادل  9/27برابر ميزان رشد ارزش

جدول  1آمده است.

ا فزوده كل اقتصاد ايران بوده است .امري كه به وضوح اهميت

جدول  )1معيارهاي ارزيابي كارآيي روشها []11

بخش فاوا در اقتصاد ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصاد را

معيار

نشان ميدهد.

نحوه محاسبه معيار

مجموع مربعات خطاها )(SSE

براي سنجش عملكرد هر بخش در اقتصاد از مجموع ارزش

)(RMSE

داخلي» ) (GDPيا « ارزش افزوده توليدشده» استفاده ميشود.
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ميانگين قدر مطلق انحرافها

توليد ناخالص داخلي دربرگ يرنده مجموع ارزش كاالها و
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ريشه ميانگين مربعات خطاها

پولي كاال و خدمات نهايي ،از كميتي به نام «توليد ناخالص
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خدماتي است كه طي يك دوره معين (معموالً يك سال)  ،در
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درصد ميانگين

يك كشور توليد ميشود [ .] 16بخش فاوا نيز داراي

قدر مطلق خطاها )(MAPE

محصوالت و خدمات گوناگوني است كه با معيارهاي

|

MAPE 



متفاوتي اندازهگيري مي شود مانند تعداد كاربران در بخشهاي
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ضريب تعيين )(R2

مختلف تلفن ثابت ،تلفن همراه و اينترنت ،حجم اينترنت
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استفادهشده ،تعداد نرم افزارهاي توليدشده و حجم تجارت



كاالها و خدمات فاوا .از اينرو براي اندازهگيري اقتصاد بخش

در روابط فوق  y t ، y tو  nبه ترتيب مقدار هدف

فاوا در ايران ،محاسبه سهم آن از توليد ناخالص داخلي

(مشاهده شده) ،مقدار خروجي از مدل و تعداد مشاهدات

) (GDPو نيز مقايسه عملكرد بخش فاوا با ساير بخشهاي

هستند .بهترين مقدار براي ضريب تعيين ) (R2برابر يك و

1

براي ساير معيارها صفر است .شرط كاراتر بودن يك مدل

اقتصاد از ارزش افزوده ايجادشده در بخش فاوا (ICT-
) VAاستفاده ميشود.

نسبت به مدل ديگر ،بزرگتر بودن مقدار ضريب تعيين و
كوچكتربودن  RMSEو  MADنسبت به ديگري است.

 - 2روش پژوهش

جدول  2مقادير شاخصهاي ضريب تعيين ،مجموع مربعات

 1- 2تخمين سهم فاوا با روش برازش منحني

خطا ) (SSEو ريشه ميانگين مربعات خطا ) (RMSEتوابع

برازش منحني  2يكي از روشهاي پيش بيني روند تغييرات

مختلف چند جمله اي مورد آزمون براي برازش منحنيهاي
تغييرات ارزش افزوده فاوا ) (ICT-VAو ارزش افزوده كل

توابع در آينده است .در اين روش يك تابع بر دادههاي

اقتصاد ايران ) (GDPطي سالهاي  1952تا  1932را نشان

موجود برازش شده و سپس روند تغييرات آينده آن بر مبناي
ماهيت تابع برازششده ،پيش بيني ميشود .اين تابع به فراخور

مي دهد .با توجه به اينكه اين سه شاخص تا حد

نياز به شكل چندجمله اي ،لگاريتمي يا نمايي در نظر گرفته

رضايت بخشي ،تفاوت توابع منتخب را در روش برازش

ميشود [ .] 15در اين مقاله به منظور تخمين سهم ارزش

منحني نشان ميدهد ا ز ذكر مقادير مربوط به دو شاخص ديگر
) (MAD, MAPEصرفنظر شده است .همانگونه كه در
قسمت ارزيابي برازش تابع براي  GDPديده ميشود توابع

1- ICT Value Added
2- Curve Fitting
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درجه سوم و چهارم ،داراي ضريب تعيين بااليي هستند اما

حاكم بر گذشته متغيرها و استفاده از اطالعات مذكور براي

روند تابع درجه چهارم در بازه پيش بيني (سالهاي  1931تا

پيش بيني رفتار آينده آنها است .به بيان ديگر ،در روش سري

 )1933به دليل گذر ا ز بيشينه نسبي و تغيير عالمت ،داراي

زماني برخالف مدلهاي اقتصادسنجي ،پيش بيني رفتار يك

مقدار خروجي منفي است .امري كه به وضوح مورد پسند

متغير با مربوطكردن آن به مجموعه اي از متغيرهاي ديگر و بر

نيست .از اين رو براي برازش منحني تغييرات ارزش افزوده

اساس يك رابطه علّي صورت نميگيرد بلكه پيش بيني صرفاً

كل اقتصاد ) (GDPمطابق رابطه ( )1از تابع درجه سوم

بر اساس رفتار متغير در گذشته انجام ميشود .دسترسي به

استفاده ميكنيم:

داده هاي كافي و ترتيب غيرقابل تغيير آنها ،از شروط اصلي
استفاده از اين روش است [ .] 13مدل «ميانگين متحرك انباشته
خودهمبسته ( »1آريما) يك مدل خطي است كه طيف وسيعي

(رابطه )1

از سريهاي زماني را مدلسازي ميكند .در اين روش از

جدول  )2ارزيابي درجات مختلف از توابع چندجملهاي جهت

مقادير قبلي ،خطاهاي گذشته و مقدار فعلي براي پيشبيني

برازش منحني
متغير هدف

GDP

ICT-VA

درجه تابع

R2

SSE

RMSE

اول

2 /3153

1 /4 E+12

25415

دوم

2 /3739

9 /6 E+3

14229

سوم

2 /3321

2 /6 E+3

12155

روند دادهها در آينده استفاده ميشود:
q

p

=i

=i

X t  c+i X t-i  t  i t-i
(رابطه )9

چهارم

2 /3352

121 E+3

5372

اول

2 /7722

9326222

1499 /72

بخش خودهمبسته ،نمايانگر اثر دادههاي قبلي در مدل است

دوم

2 /3762

4162122

129 /49

به اين معنا كه هر يك از عناصر سري زماني را ميتوان

سوم

2 /3731

9421222

447 /71

چهارم

2 /3319

274122

421 /67

برحسب تعدادي از مقادير قبل از آن (Pتا) نوشت  φ1تا φp

پنجم

2 /3316

2514922

427 /12

پارامترهاي اين بخش هستند .بخش ميانگين متحرك نيز اثر
خطاهاي قبلي را در مدل منعكس ميكند كه از محاسبه خطا
در مرحله شناسايي مدل به دست ميآيد θ1 .تا  θqو  εt-1تـا

در قسمت ارزيابي تابع برازش براي  ICT-VAنيز ديده

 εt-qپارامترهاي آن بوده و  εtنيز عنصر اغتشاش يا نوفه سفيد

مي شود كه در صورت بكارگيري توابع درجه سوم ،چهارم و

2

مدل است .نوفه سفيد مجموعه اي كامالً تصادفي و مستقل از

پنجم ،ضريب تعيين افزايش و  RMSEو ديگر كميتهاي

3

زمان است كه «توزيع مستقل همسان »  ،با ميانگين صفر و

خطا كاهش مييابند ليكن براي مدلهاي درجه چهارم و پنجم

واريانس  σدارد و از الگو يا ساختار خاصي پيروي نميكند
2

در بازه پيش بيني ( 1931تا  ،)1933توابع شيب مثبت تيزي

و بنابراين نميتوان رفتار گذشته آن را به آينده اش تعميم داد.

داشته و مقادير خروجي آنها به صورت نمايي افزايش مييابد.

شوكهاي سياسي و پالك خودروهاي عبوري از يك خيابان

امري كه در تضاد با ماهيت توابع در محدوده سالهاي 1952

مثالهايي از نوفه سفيد هستند .برخي نويسندگان براي

تا  1932است .از اينرو براي برازش منحني تغييرات ارزش

سادگي ،عنصر خطا را حذف ميكنند c .نيز مقدار ثابت سري

افزوده فاوا ) (ICT-VAنيز تابع درجه سوم رابطه ( )2را

زماني آريما است.

انتخاب ميكنيم:

مدل آريما در حالت كلي به صورت )ARIMA(p,d,q
نوشته و با سه پارامتر  d ، pو  qشناخته ميشود p .و  qبه

(رابطه )2

ترتيب مرتبه دو بخش خودهمبسته و ميانگين متحرك بوده و

 2- 2تخمين سهم فاوا با روش سري زماني آريما
هدف از تجزيه و تحليل سري زماني ،مطالعه ساختار پوياي

)1- Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA
2- White Noise

دادههاست .رويكرد اساسي در اين روش ،بررسي الگوي

3- Identically Independently Distributed

4
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 dنيز بيانگر مرتبه تفاضلگيري است .تفاضلگيري به منظور

با توجه با نتايج تخمين ،مالحظه ميشود كه مدل آريما تا حد

ايستانمودن مدل انجام ميشود .مدلسازي در روش آريما

قابل قبولي ،تغييرات متغيرهاي مورد بررسي را توضيح ميدهد

شامل مراحل زير است:

و از اينرو ميتوان با بهرهگيري از اين مدل ،رفتار آينده

الف  -شناسايي مدل  :1اين مرحله شامل تجزيه و تحليل دادهها

متغيرهاي هدف مطالعه را پيش بيني كرد .در نهايت پس از

و پيشپردازش آنها در صورت لزوم است .اصوالً نميتوان از

انجام آزمونهاي الزم ،مدل آريماي هر دو كميت  GDPو

اين مدل براي پيشبيني هر مجموعه دلخواهي از دادهها

 ICT-VAبه صورت ) ARIMA(1،1،2در نظر گرفته شد.

استفاده كرد و براي اينكار دادهها بايد داراي برخي ويژگيها

 9- 2تخمين سهم فاوا با روش شبكه عصبي مصنوعي

باشند .مثالً اگر دادهها ايستا (مانا) نباشند ميتوان با انجام

در سالهاي اخير ،شبكههاي عصبي مصنوعي  7به دليل توانايي

برخي پيشپردازشها مانند آزمون ديكيفولر  2يا ترسيم نمودار

توانايي در پردازش موازي ،هوشمندي و انعطافپذيري ،جاي

تابع همبستگي  3و تابع همبستگي جزئي  ،4آنها را ايستا كرد تا

خود را در پژوهشهاي اقتصادي بازكرده اند .مهمترين ويژگي

حائز شرايط الزم براي مدل آريما شوند .البته ميتوان با

اين روش ،عدم نياز آن به اعمال مفروضات آماري خاص

نتايجي كه در مرحله بعد به دست ميآيد در اين مدل

درباره رفتار متغيرها مانند هنجار بودن تابع توزيع احتمال يا

تجديدنظر و در نهايت يك مدل اوليه با ضرايب  d ، pو q

مانا بودن تغييرات سريها است .از آنجا كه اكثر سريهاي

ايجاد كرد.

زماني غيرخطي هستند بهرهگيري از روش شبكه عصبي

ب  -تخمين و بازبيني تشخيصي  :5در اين مرحله ،دادههاي

مصنوعي توانايي الگوسازي و پيش بيني سريهاي زماني را

اصلي بر مدل يا مدلهاي آزمايشي ايجادشده در مرحله

افزايش مي دهد .گرچه الگوهاي شبكه عصبي مصنوعي مستقل

پيشين ،برازش شده و پارامترهاي مجهول آنها مانند  φi ، θiو

از مفاهيم و مفروضات نظري هستند ولي متغيرهاي ورودي

تابع اغتشاش تعيين ميشود .پس از آن با آزمونهاي آماري،

آنها بر اساس پايههاي نظري تعيين ميگردد [.]17

رضايت بخش بودن مدل ،مورد ارزيابي قرار ميگيرد .چنانچه

جدول  )9برازش مدل هاي سري زماني براي تخمين متغيرهاي

در اين مرحله مدل انتخابشده رضايت بخش تشخيص داده

 GDPو ICT-VA

نشود بار ديگر مراحل اول و دوم تكرار ميشوند .اين گام در

متغير

واقع مشابه مرحله آموزش در روش شبكه عصبي مصنوعي

هدف

است.
ج  -پيشبيني  :6در اين مرحله با بهرهگيري از مدل طراحيشده

GDP

در گامهاي قبل ،روند آينده سري زماني پيش بيني ميشود
[.]22

ICTVA

جداول  9و  4به ترتيب ويژگيهاي مدل و مقادير

پارامتر مدل

اثر

آماره t

نتيجه

عرض از مبدأ

2143721

2 /92

معني دار نيست

)AR(1

2 /33

21 /12

عرض از مبدأ

- 636 /65

2 /14

ضريب

ضريب
)AR(1

1 /19

معني دار در
سطح 2 /21
معني دار نيست
معني دار در

41 /66

سطح 2 /21

شاخصهاي ارزيابي كفايت مدلهاي سري زماني تخمين دو
متغير ( GDPارزش افزوده كل اقتصاد) و ( ICT-VAارزش

جدول  )4شاخصهاي ارزيابي كفايت مدلهاي سري زماني براي

افزوده فاوا) را نشان مي دهند.

تخمين متغيرهاي  GDPو ICT-VA
متغير
هدف

شاخص
ضريب

1- Identification

GDP

2- Dicky Fuller

تعيين
آماره F

)3- Autocorrelation function (ACF

مقدار
2 /37
1213 /15

نتيجه
 ٪37تغييرات متغير هدف
توسط مدل قابل توضيح است
برازش مدل قابل قبول است

)4- Partial Autocorrelation Function (PACF
5- Estimation and Diagnostic Checking
)7- Artificial Neural Network (ANN

6- Forecast

5

تخمين سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از توليد ناخالص داخلي ايران با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي
ضريب
ICTVA

2 /33

تعيين
آماره F

2274 /74

 ٪33تغييرات متغير هدف
توسط مدل قابل توضيح است
برازش مدل قابل قبول است

برخي پژوهشگران بر اين باورند كه شبكههاي عصبي نسبت
به روش سريهاي زماني ،از قدرت رهگيري و درونيابي باال
و خطاي كمتر براي پيشبين ي متغير هدف برخوردار هستند
[ .] 21قديمي و مشيري نشان دادند كه استفاده از مدل شبكه
عصبي در مقايسه با يك مدل رگرسيون خطي از كارآيي

شكل  )1نماي يك شبكه عصبي تكاليه با چند ورودي []24

بيشتري در پيشبين ي نرخ رشد اقتصادي ايران برخوردار است

2

[ .] 22مرزبان و ديگران نيز دريافتند كه مدلهاي غيرخطي

باياس  bبا وروديهاي وزندار جمع شده و در نهايت

مانند شبكه عصبي در مقايسه با مدلهاي خطي مانند مدلهاي

خروجي خالص نرون ) (nرا ايجاد ميكند  .مقدار خروجي
3

خطي اقتصادسنجي ساختاري و سري زماني ،از قدرت

واقعي نرون ) (aبه تابع فعاليت ) (fبستگي دارد كه بر

بيشتري در زمينه پيشب ين ي نرخ ارز برخوردار هستند [.]29

حسب نياز ميتوان آن را خطي يا غيرخطي انتخاب كرد [.]21
pR  b

تحقيق مشابه ديگري در زمي نه ارز نيز همين نتايج را نشان

,R

n  w , p w , p  ... w

داده است [ .] 24اشاره به اين نكته ضروري است كه

(رابطه )1

شبكههاي عصبي به رغم توانايي در مدلسازي روابط

و در آن  Rتعداد ورودي به نرون است .رابطه ( )1را ميتوان

غيرخطي ،قادر به تفسير و توضيح روابط بين متغيرها يا تعيين

به صورت زير به شكل ماتريسي نيز نوشت:

سهم هر يك از متغيرها در تغييرات متغير هدف نيستند .به

n  Wp  b

عالوه استفاده از اين روش د ر شرايطي كه روابط بين متغيرها

(رابطه )6

خطي باشد نتايج بهتري در مقايسه با ساير روشهاي تخمين
به دست نمي دهد [.]17

ماتريس وزن  Wبراي حالت تك نروني تنها يك سطر دارد.

مبناي نظري حل مسائل به روش شبكه عصبي ،بهرهگيري از

اكنون ميتوان خروجي نرون را به صورت زير نوشت:

) a  f ( Wp  b

تعداد زيادي ارتباط داخلي بين عناصري به نام نرون  1است
(رابطه )5

[ .] 21شكل  1ساختار يك شبكه داراي چند ورودي را نشان
مي دهد .خروجي هر نرون ) (aبرحسب مقدار ورودي )، (p

شبكههاي عصبي به فراخور نياز ،تعداد اليههاي متفاوتي دارند

مقدار باياس ) (bو مقدار وزني نرون ) (wبرابر است با:

و انتخاب مناسب تعداد اليهها و نرونهاي ورودي ،كارآيي

) a  f (wp  b

شبكه را در حل مسأله افزايش ميدهد .هرچه پ يچيدگي تابع و

(رابطه )4

نقاط عطف آن ب يشتر باشد تعداد نرونهاي بيشتري در اليه
م ياني مورد نياز است .در اين مقاله از يك نوع شبكه عصبي
به نام «پيش خور پس انتشار خطا  »4دواليه استفاده شده است.
«پيش خور» به اين معني ا ست كه مقدار پارامتر خروجي بر
اساس پارامترهاي ورودي و مجموعه اي از وزنهاي اوليه
تع يين ميشود .مقادير ورودي با يكديگر ترك يب شده و در
2- Weighted inputs
3- Activity function
4- Feed Forward Back Propagation

1- Neuron

6
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اليههاي پ نهان استفاده ميشوند .مقادير اين اليههاي پ نهان نيز

يادگيري رابطه بين دادههاي ورودي و خروجي ،تنها دادهها را

براي محاسبه مقادير خروجي تركيب ميشوند .در روش

« حفظ» ميكند و به همين دليل نميتواند در مواجهه با دادهاي

پس انتشار خطا  ،1خطاي شبكه از طريق مقايسه تفاوت بين

كه قبالً آموزش آن را نديده ،خروجي مناسبي ارائه دهد .براي

مقدار خروجي با مقدار مدنظر در دادههاي آموزش محاسبه

جلوگيري از بروز ورآموزي و افزايش قابليت شبكه ،شبكه

ميگردد .با بهرهگيري از مقدار خطاي به دست آمده ،تغ يير

طراحيشده را عالوه بر دادههاي آموزش ،با دادههاي آزمون

وزن نرونها از اليه خروجي به سمت اليه ورودي انجام

نيز سنجيده و روند تغ يير خطا را بررسي ميكنند [.]27

ميشود .از آنجا كه اين توزيع براي اصالح رفتار شبكه در

در تحقيق مذكور به هنگام اجراي شبكه عصبي ،دادهها به سه
7

بخش تقسيم شدند :مجموعه آموزش شامل  52درصد

خالف مسير ارتباط وزني صورت ميپذيرد به آن «پس انتشار»

8

گفته ميشود [.]26

دادهها  ،مجموعه اعتبارسنجي شامل  11درصد دادهها و

در فرآيند آموزش ،هر داده به عنوان ورودي به شبكه اعمال

مجموعه آزمون  1نيز شامل  11درصد دادهها .تقسيم دادهها به
10

شده و سپس خروجي شبكه با استفاده از توابع و الگوريتم

صورت اتفاقي

انتخابي ،محاسبه و با خروجي مطلوب  2مقايسه ميگردد .اين

الگوريتم لونبرگ -ماركوارت  11و براي سنجش كارآيي شبكه

امر به دفعات ،انجام شده و پس از اعمال هر ورودي ،

نيز از ميانگين مربعات خطا ) (MSEاستفاده شده است.

وزنهاي شبكه  ،اصالح و روزآمد ميشود .اجراي كامل فرآيند

جدول  1شاخصهاي مربوط به تعدادي از شبكههاي عصبي

فوق براي همه دادههاي آموزش يك « چرخه يادگيري  »3نام

آموزش ديده براي پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد )(GDP

دارد .بعد از هر چرخه ،ميانگين مربعات خطاها )(MSE

و ارزش افزوده فاوا ) (ICT-VAرا نشان مي دهد .تعداد

محاسبه و با مقدار هدف مقايسه ميشود .از آنجا كه تعداد

نرون در اليه ورودي ،ضريب تعيين ) (R2و كارآيي شبكه

پارامترها در شبكههاي عصبي زياد است محاسبات اين

(ريشه ميانگين مربعات خطاهاي شبكه )RMSE :از

شبكهها براي حصول مقادير بهينه ،عموماً وقتگير هستند؛ از

شاخصهاي درج شده در اين جدول هستند .فرآيند آموزش

اينرو براي مديريت فرآيند آموزش شبكه ،چند محدوديت

براي هر دو كميت  GDPو  ICT-VAنشان داد كه كارآيي

تعريف ميشود:

شبكه با سه نرون در اليه ورودي ،بهتر از حالتهايي است كه



زمان



گراديان خطا

صورت پذيرفت .براي بهينهسازي از

از پ نج يا هفت نرون استفاده شود.
4



كارآيي (ميانگين مربعات خطاي آموزش شبكه )



تعداد چرخه آموزش (بيشينه تعداد تكرار مجاز در

جدول  )1شاخصهاي شبكههاي عصبي منتخب براي تخمين

5

 GDPو ICT-VA
شاخص

فرآيند كامل آموزش ،مثالً  1222بار )

متغير هدف

تعداد نرون

كارآيي شبكه

منجر به توقف فرآيند آموزش در شبكه ميشود .پس از انجام

در اليه ورودي

)(RMSE

9

2263

2 /3339

موفقيتآميز مرحله يادگيري ،شبكه آموزش ديده قادر خواهد

9

2694

2 /3339

9

9139

2 /3334

1

9125

2 /3339

1

4522

2 /3332

1

3121

2 /3322

دستيابي زودتر شبكه به هر يك از محدوديتهاي تعيينشده،

بود در صورت مواجهه با يك ورودي جديد ،خروجي مناسبي

GDP

از خود ارائه دهد [ .] 25يكي از مشكالت شبكههاي عصبي،
افتادن در دام «ورآموزي  »6است .بـدين معنا كه شبكه به جاي

ضريب تعيين
)(R2

1- Backpropagation
2- T arget

7- T raining

3- Epoch

8- Validation

4- Error Gradient

1- T est

5- Performance

10- Random

6- Overlearning

11- Levenberg-Marquardt

7

تخمين سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از توليد ناخالص داخلي ايران با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي

ICT-VA

5

2152

2 /3335

5

9297

2 /3775

5

9243

2 /3392

9

216

2 /3359

9

964

2 /3316

9

412

2 /3391

1

254

2 /1695

1

251

2 /3322

1

423

2 /3341

شكل  )2نمودار پيشبيني ارزش افزوده كل اقتصاد با روشهاي برازش منحني،

5

224

2 /3721

آريما و شبكه عصبي مصنوعي

5

247

2 /3312

5

243

2 /3351

در شكل  9نيز نمودارهاي مقادير واقعي و پيش بيني ارزش
افزوده فاوا ) (ICT-VAدر فاصله سالهاي  1931تا 1933

شاخصهاي شبكههاي عصبي رديف اول ) (GDPدر جدول

با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي رسم شده

 1اين موضوع را نشان مي دهند .افزايش نرون ،سبب

است .مالحظه ميشود كه در بازه زماني  1931تا 1933

همگراشدن خروجي شبكه به مقادير مشخص و مسطحشدن

روشهاي آريما ،برازش منحني و شبكه عصبي به ترتيب

منحني تابع شده و اين نتيجه براي  ICT-VAنيز صادق

بيشترين تا كمترين مقدار را براي ارزش افزوده فاوا پيشبيني

است .پس از انتخاب يك شبكه با سه نرون ،فرآيند آموزش

ميكنند .جدول  5نيز پيش بيني درصد سهم ارزش افزوده فاوا

بارها تكرار گرديد تا شبكه بهينه به دست آيد .براي اطمينان

از كل اقتصاد را در خالل سالهاي  1952تا  1933با

از درستي عملكرد شبكههاي عصبي منتخب ،روند آموزش در

روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي نشان ميدهد.

هر يك از شبكهها به صورت دستي نيز مورد آزمون قرار
گرفت .در نهايت با بهرهگيري از شبكه آموزش ديده منتخب،

جدول  )6مقادير پيشبينيشده براي كميتهاي مدنظر به روش برازش

پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد و ارزش افزوده فاوا براي

منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي (ميليارد ريال)
سال

GDP

ICT-VA

روش تخمين

1931

667222

11622

 - 9نتايج پژوهش

1932

631222

15622

1939

519222

13522

جدول  6مقادير پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد )(GDP

1934

594222

22222

1931

512222

24622

1936

563222

25922

1935

579222

92222

مصنوعي نشان مي دهد .نمودارهاي مقادير واقعي و پيشبيني

1937

534222

99922

1933

729222

96522

ارزش افزوده كل اقتصاد ) (GDPدر فاصله سالهاي 1952

1931

614167

16291

تا  1933با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي در

1932

621125

15734

شكل  2رسم شده است .مشاهده ميگردد كه مقادير

1939

696137

22919

1934

611193

29246

عصبي و برازش منحني به يكديگر نزديك هست ند .اما روش

1931

661399

26194

1936

672171

23624

آريما در بازه زماني  1931تا  1933مقادير كوچكتري را

1935

631271

99163

براي اين كميت پيش بيني ميكند.

1937

523441

97225

دوره مورد نظر ( 1931تا  )1933انجام پذيرفت.

برازش منحني

و ارزش افزوده فاوا ) (ICT-VAرا براي سالهاي  1932تا
 1933و به قيمتهاي پايه سال ( 1956بر حسب ميليارد
ريال) با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي

پيشبينيشده ارزش افزوده كل اقتصاد توسط روشهاي شبكه

آريما

8
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شبكه عصبي
مصنوعي

1933

529669

49264

در شكل  4رسم شده است .همچنان كه مالحظه ميشود

1931

617112

16232

1932

671412

17135

روش آريما نسبت به روشهاي برازش منحني و شبكه عصبي

1939

524212

22944

1934

526412

22415

1931

545472

24467

1936

566362

26921

اقتصاد ايران از مقدار  2/22درصد در سال شروع برنامه پنجم

1935

574122

25357

توسعه ( )1932با رشدي مثبت به  2/14 ، 2/99و  2/56درصد

1937

533372

23422

1933

719912

92645

براي سالهاي  1931تا  1939رسيده است.

سهم بيشتري را براي ارزش افزوده فاوا از ارزش افزوده كل
اقتصاد پيش بيني ميكند .ضمن اينكه بر مبناي روش برازش
منحني ،سهم ارزش افزوده بخش فاوا از ارزش افزوده كل

شكل  )4نمودار پيشبيني سهم فاوا در كل اقتصاد ايران با روشهاي برازش
شكل  )9نمودار پيشبيني ارزش افزوده فاوا با روشهاي برازش منحني ،آريما و

منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي

شبكه عصبي مصنوعي

پيش بيني مي شود اين مقدار در سال پاياني برنامه پنجم توسعه

جدول  )7برآورد سهم فاوا با روشهاي برازش منحني ،آريما

( )1934تا ميزان  2/33درصد افزايش يابد .به اين ترتيب

و شبكه عصبي مصنوعي طي برنامههاي پنجم و ششم توسعه

ميانگين سهم بخش فاوا در طول سالهاي برنامه پنجم توسعه،

روش تخمين
عنوان
برنامه

سال

برازش
منحني

حدود  2/16درصد پيش بيني ميشود .همچنين پيشبيني

شبكه
آريما

ميشود سهم بخش فاوا از مقدار  9/25درصد در كل اقتصاد

عصبي

ايران براي سال شروع برنامه ششم توسعه ( )1931به مقدار

مصنوعي

 4/15در سال پاياني برنامه ( ) 1933برسد .بدين ترتيب بر

1932

2 /22

2 /22

2 /22

1931

2 /99

2 /14

2 /44

مبناي روش برازش منحني ،ميانگين سهم بخش فاوا در طول

برنامه

1932

2 /14

2 /71

2 /65

سالهاي برنامه ششم توسعه ايران ،حدود  9/73درصد

پنجم

1939

2 /56

9 /11

2 /73

1934

2 /33

9 /12

9 /23

پيشبيني شده است.

ميانگين

2 /16

2 /74

2 /66

برنامه
ششم
برنامه

همچنين بر مبناي روش آريما سهم ارزش افزوده بخش فاوا
از ارزش افزوده كل اقتصاد ايران از مقدار  2/22درصد در

1931

9 /25

9 /32

9 /25

1936

9 /11

4 /91

9 /49

سال آغازين برنامه پنجم ( ) 1932با رشدي مثبت به 9/12

1935

9 /71

4 /72

9 /15

درصد در سال پاياني برنامه ( ) 1934رسيده است .به اين

1937

4 /13

1 /96

9 /65

1933

4 /15

1 /31

9 /55

ترتيب ميانگين سهم بخش فاوا در طول سالهاي برنامه پنجم

ميانگين

9 /73

4 /77

9 /14

توسعه ،حدود  2/74درصد پيش بيني ميشود .همچنين برآورد
مي شود سهم بخش فاوا از مقدار  9/32درصد كل اقتصاد
ايران در سال شروع برنامه ششم توسعه ( )1931به مقدار

نمودارهاي مقادير واقعي و پيش بيني ميزان سهم (درصد)

 1/31در سال پاياني برنامه ( ) 1933برسد .بدين ترتيب بر

ارزش افزوده فاوا از كل اقتصاد با بهرهگيري از سه روش فوق
9

تخمين سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از توليد ناخالص داخلي ايران با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي
MAD

925

929

139

RMSE/MAD

1 /26

1 /47

1 /22

مبناي روش آريما ،ميانگين سهم بخش فاوا در طول سالهاي
برنامه ششم توسعه حدود  4/77درصد پيش بيني ميشود.
بر مبناي روش شبكه عصبي سهم ارزش افزوده بخش فاوا از

همانطور كه در ارزيابي كارآيي روشهاي تخمين سريهاي

ارزش افزوده كل اقتصاد ايران از مقدار  2/22در سال شروع

زماني (جدول  ) 1ديديم بهترين مقدار براي ضريب تعيين

برنامه پنجم ( )1932به ترتيب به  2/65 ، 2/44و  2/73در

) (R2برابر  1و براي ساير معيارها صفر مي باشد .شرط

سالهاي  1931تا  1939رسيده است .پيش بيني ميشود اين

كاراتربودن يك روش نسبت به روش ديگر ،بزرگتربودن

مقدار در سال پاياني برنامه پنجم توسعه ( )1934تا ميزان

مقدار ضريب تعيين ) (R2و كوچكتربودن كميت حاصل از

 9/23افزايش يابد .به اين ترتيب ميانگين سهم بخش فاوا در

تقسيم  RMSEو  MADبراي آن نسبت به ديگري است .با

طول سالهاي برنامه پنجم توسعه ،حدود  2/66درصد

نگاهي به جدول  7ديده ميشود كه روش شبكه عصبي حائز

پيش بيني ميشود .همچنين پيش بيني ميشود سهم بخش فاوا

هر دو شرط فوق است .اگر چه ضريب تعيين شبكه عصبي

از مقدار  9/25درصد كل اقتصاد ايران در سال شروع برنامه

چندان بزرگتر از ضريب تعيين دو روش ديگر نيست اما

ششم توسعه ( )1931به مقدار  9/55در سال پاياني برنامه

معيارهاي  MAPE ، RMSEو  MADبه صورت بارزي از

( ) 1933برسد .بدين ترتيب بر مبناي روش شبكه عصبي،

مقادير متناظر در دو روش ديگر كوچكتر است .از اينرو

ميانگين سهم بخش فاوا از ارزش افزوده كل اقتصاد ايران در

ميتوان نتيجه گرفت روش شبكه عصبي در مقاله حاضر

طول سالهاي برنامه ششم توسعه حدود  9/14درصد

توانسته است تخمين بهتري براي سهم فاوا از اقتصاد ايران در

پيش بيني ميشود.

خالل سالهاي برنامههاي پنجم و ششم توسعه ارائه كند.
البته توانايي شبكه عصبي در پيش بيني سهم فاوا در اقتصاد

 - 4مقايسه روشها

ايران در مقاله حاضر ،امري نسبي است زيرا اوالً مقدار ضريب

براي انتخاب روش بهينه تخمين سهم فاوا ،بايد معيارهاي

تعيين ) (R2براي هر سه روش تقريباً در يك محدوده قرار

خطاي تخمين در سه روش فوق را با يكديگر مقايسه كنيم.

دارد ( 2/3321تا  2/3339براي پيش بيني كل اقتصاد و

جدول  7ضريب تعيين ) (R2و شاخصهاي خطاي سه روش

 2/3731تا  2/3359براي پيش بيني فاوا)؛ ثانياً اختالف كارآيي

آريما ،برازش منحني و شبكه عصبي براي پيش بيني ارزش

(حاصل تقسيم  RMSEبر  )MADشبكه عصبي نسبت به

افزوده كل اقتصاد ) (GDPو ارزش افزوده فاوا )(ICT-VA

روشهاي برازش منحني و آريما چندان بامعني نيست.

را نشان مي دهد.

جدول  )3مقايسه كارآيي روش شبكه عصبي با روشهاي

جدول  )1مقايسه شاخصهاي سه روش شبكه عصبي ،برازش

برازش منحني و آريما

منحني و آريما در پيشبيني مقادير  GDPو ICT-VA
متغير
هدف

GDP

ICTVA

روش تخمين
برازش

شبكه

شاخص

منحني

عصبي

R2

2 /3375

2 /3321

2 /3339

RMSE

11922

12155

4424

MAPE

2/226626

2/226622

2/22315

MAD

11411

3111

9191

RMSE/MAD

1 /94

1 /92

1 /21

R2

2 /3364

2 /3731

2 /3359

RMSE

414

443

216

MAPE

2/231719

2/234376

2/21225

آريما

اختالف

ميزان

متغير

روش

كارآيي

كارآيي با

اختالف

هدف

تخمين

)(RMSE/MAD

شبكه

كارآيي با

عصبي

شبكه عصبي

- 2 /23

- 5 /2

آريما
GDP

برازش
منحني
آريما

ICTVA

برازش
منحني

11

1 /94
1 /92

- 2 /25

- 1 /6

1 /26

- 2 /26

- 1 /2

1 /47

- 2 /27

- 29
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كارآيي روش شبكه عصبي نسبت به روشهاي برازش منحني

و تجارت و بازرگاني كاالها و محصوالت فاوا (عمدهفروشي)

و آريما بر مبناي نسبت حاصل از تقسيم  RMSEو MAD

به ترتيب در بخشهاي صنعت و خدمات و نه در حسابهاي

آنها ،در پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد و فاوا در جدول 3

بخش پست و مخابرات منظور ميشد يعني دو بخش عمدهاي

مقايسه شده است .در پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد،

كه امروزه مطابق طبقه بندي استاندارد  ISICدر دسته

كارآيي شبكه عصبي به ترتيب  5/2و  1/6درصد بيشتر از

فعاليتهاي فاوا جاي گرفته اند .با وجود اين ،به دليل عدم

روشهاي آريما و برازش منحني است .در پيش بيني ارزش

همگوني بين روشهاي استخراج دادههاي بخش فاوا در

افزوده فاوا ،كارآيي شبكه عصبي  1درصد بيشتر از آريما است

سالهاي پيش از  ، 1931دادههاي آن سال در محاسبات اين

كه اين اختالف براي روش برازش منحني به  29درصد

پژوهش مورد توجه وارد نشده اند .نتايج حاصل از روشهاي

رسيده است .از اينرو ديده ميشود كه كارآيي شبكه عصبي

برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي نشان دا د كه سهم بخش

در پيش بيني ارزش افزوده كل اقتصاد ،فاقد برتري بارزي

فاوا از كل اقتصاد ايران در سال پاياني برنامه ششم توسعه

نسبت به دو روش ديگر است .گرچه اين امر در مورد

( )1933به ترتيب  1/31 ، 4/15و  9/55درصد خواهد بود.

پيش بيني ارزش افزوده فاوا هم صادق است اما كارآيي شبكه

همچنين ميانگين سهم فاوا از اقتصاد ايران در طول برنامه

عصبي براي پيش بيني ارزش افزوده فاوا به نحو چشمگيري

ششم توسعه بر مبناي برآوردهاي حاصل از سه روش فوق به

بيش از روش برازش منحني است.

ترتيب  4/77 ، 9/73و  9/14درصد خواهد شد.

دليل اين مسأله شايد فقدان داده اي باشد كه با آن مواجه

بررسي شاخصهاي خطاي تخمينها نشان داد كه روش

هستيم .زيرا روشهاي سري زماني و شبكه عصبي بر خالف

شبكه عصبي در مقايسه با دو روش ديگر ،از كارآيي نسبتاً

روشهاي بهرهمند از مدل سازي اقتصادي ،مبتني بر داده

بيشتري براي پيش بيني سهم ارزش افزوده فاوا برخوردار

هستند و در دست رس داشتن حجم مناسبي از دادهها ميتواند

است .از آنجا كه تاكنون پژوهشي در زمينه تخمين سهم فاوا

كمك مؤثري در بهينهسازي پيشبينيها كند .در روشهاي

از كل اقتصاد ايران در دوره زماني مورد نظر ( 1931تا )1933

شبكه عصبي همانند روشهاي سري زماني ،گرچه از تبيين

انجام نشده امكان مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق با

رابطه بين متغيرهاي اقتصادي بي نياز هستيم اما آموزش

نمونههاي مشابه ممكن نيست .با وجود اين ،نتايج پژوهش

مناسب شبكه براي استخراج روند تغييرات پوياي دادهها

جاري از حيث روش ،به طور نسبي در موافقت با نتايج

نيازمند دست رسي به دادههاي كافي است.

پژوهشهاي ابريشمي و همكاران [17و ،] 21قديمي و مشيري
[ ] 22و مرزبان و همكاران [ ] 29است .آنها نشان دادند

 - 1نتيجهگيري

شبكههاي عصبي نسبت به روش سريهاي زماني مانند آريما،

اين مقاله با بهرهگيري از سه روش برازش منحني ،آريما و

از كارآيي بيشتر و خطاي كمتري جهت پيشبيني نرخ رشد

شبكه عصبي مصنوعي و دادههاي مربوط به ارزش افزوده كل

اقتصاد ايران ،پيش بيني اثر تغييرات نفت خام بر  GDPآمريكا

اقتصاد و بخش فاوا در خالل سالهاي  1952تا  1932به

و انگلستان و پيش بيني نرخ رشد ارز برخوردار هستند.

تخمين مقادير دو كميت مذكور در سالهاي  1931تا 1933

بررسيها نشان مي دهد كه توليد ناخالص دا خلي تركيه به

پرداخت و پس از آن ،سهم فاوا از كل اقتصاد ايران را در

عنوان اصليترين رقيب ايران در حوزه اقتصاد فاوا سند

طول برنامههاي پنجم ( 1932تا  )1934و ششم توسعه (1931

چشم انداز ،از  932ميليارد دالر در سال  2224به  532ميليارد

تا  )1933محاسبه شد .در سال  ، 1931اولين حساب اقماري

دالر در سال  2219رسيده است .اين امر به معناي رشد

بخش فاوا ايران بر مبناي طبقه بندي استاندارد  ، 1ISICاز

صددرصدي  GDPتركيه طي دهه گذشته و رسيدن آن به

سوي مركز آمار ايران محاسبه و منتشر شد .تا پيش از آن،

جايگاه پانزدهم اقتصاد دنياست .هدف اين كشور در بخش

ارزش افزوده بنگاههاي غيردولتي فعال در زمينه توليدات فاوا

فاوا ،دستيابي به ارزش افزوده  162ميليارد دالر تا سال 2229
به واسطه رشد ساالنه  11درصدي است .با اين حساب ،سهم

1- International Standard Industrial Classification
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تخمين سهم فناوري اطالعات و ارتباطات از توليد ناخالص داخلي ايران با روشهاي برازش منحني ،آريما و شبكه عصبي مصنوعي

بخش فاوا در اقتصاد تركيه از  2/3درصد در سال  2214به 7

ميكند و هيچ ديدگاهي بر ديگران غالب نيست .با وجود اين،

درصد در سال مزبور ( 1422شمسي) خواهد رسيد [.]23

توسعه فاوا در ايران نيازمند توجه به فاوا به منزله يك نظام

بدين ترتيب با احتساب رشد ساالنه  11درصد ،سهم بخش

فني –اجتماعي است .به طور مثال فقيهي و معمارزاده طهران

فاوا تركيه در سال  1933حدود  1/4درصد از توليد ناخالص

نشان داده اند كه توفيق در زمينه توسعه دولت الكترونيكي در

داخلي آن كشور خواهد بود .اين مقدار حدود  1/1برابر سهم

ايران نيازمند توجه جدي به هر يك از چهار سطح نظام فني –

فاوا از توليد ناخالص داخلي ايران در سال 9/55( 1933

اجتماعي فاوا ،فناوري فيزيكي (زيرساخت فاوا) ،فناوري

درصد مطابق نتايج اين پژوهش و بر مبناي روش شبكه

اطالعات (خدمات فاوا) ،تعامل فرد و رايانه (سرمايه انساني)

عصبي) است .به عبارت ديگر سهم فاوا اير ان از ارزش افزوده

و سطح نهايي نظام فني –اجتماعي (وضعيت محيطي فاوا)

كل اقتصاد ،حدود  99درصد كمتر از سهم فاوا تركيه در سال

است [ .] 91اين سطوح ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند.

پاياني برنامه ششم توسعه ( ) 1933خواهد شد .امري كه با

براي نمونه ،توسعه فاوا در سطح فردي و بهرهمندي از آثار

توجه به وضعيت كنوني اقتصاد فاوا دو كشور محتمل به نظر

مثبت آن بر رشد اقتصادي نيازمند افزايش سطح درآمد آحاد

ميرسد و برنامهريزيهاي گسترده تركيه در زمينه توسعه فاوا

جامعه است .امري كه خود متأثر از سياستگذاري كالن در

نيز آن را تأييد ميكند .سياستگذاريهاي كالن بخش فاوا

اقتصاد ايران است [.]92

تركيه با هدف دستيابي به يكي از ده كشور برتر دنيا در زمينه
«گذار ديجيتال  »1در دهه آينده ( )2229تدوين شده است.

 - 6سپاسگزاري

بدين منظور مجموعه گسترده اي از اقدامات ؛ از جمله جذب

از سركار خانم بيتا محبي خواه ،كارشناس محترم وزارت فاوا

سرمايهگذاري داخلي و خارجي ؛ توسعه نرم افزاري ،

به سبب استفاده از نظرات مشورتي ايشان در گردآوري بخشي

سخت افزاري و زيرسا خت فاوا در قالب دو پروژه بزرگ ملي

از دادهها تشكر ميگردد.

تركيه تدارك ديده شده است [.]23

منابع

به نامهاي « دولت الكترونيكي  »2و «فاتح  »3از سوي وزارت فاوا
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Abstract

Information and Communication Technology (ICT) has become a key driver of economic growth
over the past decade. This industry also play a significant role in Iran's economy and has
emphasized in 20-year's vision document and 5th national's development plan. The aim of this
study is to estimate the contribution of ICT sector to GDP in Iran's 6th national development plan
(2016- 2020) using forecasting methods. So we have estimated Iran's GDP and ICT value added
with polynomial curve fitting, ARIMA and neural networks models. The calculations showed
that the contribution of ICT Sector to GDP will be 4557, 652 and 357 percent with mentioned
methods, respectively. The comparison of error characteristics showed that neural network
method estimation had more performance relatively.
Keywords: ICT share, GDP, IT policy-making, ICT Development, Informational society
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