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چکیده:
چند سالطیاوپکعضوکشورهايکهدهدمینشانسرانه،درآمدمتوسطوضعیتبررسی

حال توسعۀدرکشورهايبهنسبتکشورها،ایندرگذاريسرمایهنرخبودنباالوجودبااخیر
بحث برانگیزوقابل تأملموضوعیایناند؛بودهبرخوردارپائینیاقتصاديرشدنرخازغیرنفتی،

یافتگی بین بخش گسترش فناوري ي توسعهمنظور بررسی درجهاست. بهکشورهاایندر
بخش رشد اقتصادي، این مقاله با استفاده از روش اطالعات و ارتباطات در این کشورها و

ي زمانیهاي رشد مناسب، براي دورهکارگیري مدلي پانلی و با بهیافتهگشتاورهاي تعمیم
بیانگر آن ، به این موضوع پرداخته است. نتایج پکاوکشور عضو 11و با انتخاب 2013تا 2000
رهاي گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران درصدي در هر یک از متغیبا افزایش یککهاست

درصد 47/0درصد تا 16/0ي موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادي در بازه
است. همچنین، عالمت اثرگذاري هر یک از متغیرهاي نرخ تورم (منفی)، رشد افزایش داشته

ي شاغل (مثبت)، بر رشد ردهدیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکنیروي کار فعال و آموزش
است. هاي پیشینهاي پژوهشبا یافتهاقتصادي مطابق 

JEL:O47 ،O31،F49ي بندطبقه

کدیتا، اوپیافته، پانلداخلی، روش گشتاورهاي تعمیمناخالصواردات فاوا، تولیدهاي کلیدي:واژه

              به ترتیب، دکتراي تخصصی اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان، کارشناس ارشد و دانشجوي کارشناسی
)mhfotros@hotmail.com(.اقتصاد دانشگاه آزادواحد ابرکوهارشد 
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مقدمه-1
مطلوب تمامی نقطهواقتصاديهايهمه نظامهدفاقتصادي،رشدنرخبهیابیدست
کههاستسال.شودمیانجامجوامعاقتصاديامورتنظیمبراياست کههاییتالش

چه عواملیگذارد.میثیرتأرشدبرهستند کهکشف عواملیپیدرانانداقتصاد
شود؟ موانع بازدارندهکجا ناشی میازکشورهادررشدکند؟ تفاوتتسریع میرارشد
ها یکسان فرض فناوريحتیوکشورهارشد،سنتی هايمدلکدامند؟ دررشد
نرخ "در راگوناگوندر کشورهايرشداختالفاتریشههامدلاینشدند.می
بررسی وضعیتامروزه، .کردندمیجستجو"رشد عوامل اولیهنرخ"و"اندازپس

با یراخسالچندطیاوپکعضوکشورهايکهدهدمتوسط درآمد سرانه، نشان می
ها، نسبت به کشورهاي در حال گذاري در این کشوروجود باال بودن نرخ سرمایه

عنوانبهاینواندغیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادي پائینی برخوردار بودههتوسع
درکشورهاي .استشدهمطرحکشورهاایندربرانگیزبحثوتأملقابلموضوعی

است،و پایدارباالرشدبهدستیابیهااولیه سیاستتمرکزایران،مانندپکواعضو
درشدهبینیپیشمیزانازعمدتاًرشدنرخمتوسطدهدمیاما عملکردها نشان

اهدافبهاندنتوانستهگذارانو سیاستاستبودهکمترآنتوسعه برايهايبرنامه
ناخالص از تولیدرشدمثال،عنوانبهیابند.دستتوسعههايبرنامهدرطرح شده

نزدیک به صفر و حتی منفی بوده و این در حالی1394تا شروع سال 1391سال 
درصد بوده است (ترازنامه 8توسعه پنجمبرنامهدرآنبینیپیشاست که مقدار
).1394بانک مرکزي، 

غیره واشتغالایجادجملهازسایر اهدافبهدستیابیشرایط،اینبهتوجهبا
رغم ایران بهکهاستحالیدرموضوعایناست.شدهچالش اساسی مواجهبانیز

هوا، وآبتنوعجوان،نیروي انسانیذخایر معدنی،مادي،وطبیعیامکاناتهمه
و صنعتییک تحولبهبلندمدت،نسبتاًيدورهدر ایننتوانستهآننظایرواقلیم

: 1383یابد (رضویان، دستخودهايمزیتوهاشایستگیسطحبااقتصادي متناسب
بهکاالهاي اولیهتجارتوتولیدطبیعی،پایه منابعبرمتکیکشوریکو از)18

کرهمانند مالزي،کشورهاییکه،صورتیشود. درتبدیلمتحولوکشوري پیشرو
سطحباو عموماًایرانمشابهتقریباًوضعیتیازاندتوانستهآسیادرجنوبی و ترکیه

رسدمینظربه.یابنددسترشد اقتصاديازباالییارقامبهترپایینسرانهدرآمد
از دو بعد اقتصادي و غیر توانمیرااوپکدر ایران و سایر کشورهاي لهمسأاین
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عوامل اقتصادي موثر بر مطالعهبهاین تحقیقدرپژوهشگرلذاداد.توضیحاقتصادي
گسترش واردات کاالهاي مشمول فناوري اطالعات و رشد اقتصادي شامل توسعه و 

پردازد. میارتباطات
عصر درکهستاايازهندابهتتباطااروتطالعااآوريفنورتضروهمیتا
ل اـحدريهاروـکشصخاکهـطبیعی خایرذومنابعنسبیمزیتشتندا،حاضر

صخاهـکآوريفنازناشیقابتیرمزیتبرابردررادخوارزشـتـساعهـتوس
نـیادراريذـسرمایهگرو،ینااز. ستادادهستداز،ستاهـیافتتوسعهيهارکشو

یندهاآفردبهبودر،شتداهداخولنبادبهکهباالییيودهزـفاارزشمنـضشـبخ
لحادر يهارکشو،ینابنابر). 1383:129ر، وـپیـقل(دـکنیـمزياـببسزایینقش

و رشد اقتصاديتوسعه يهازنیاهـبوییـگخـپاسايرـبان،یراباالخصوتوسعه
عقبنشینیو هیدورزارصراتتباطااروتطالعااژيتکنولوبهستیابیددربایددخو

وارفزامنر(فنیيیرساختهازتوسعه،یندافرینالیهاوتمااقد، که از جمله انکنند
با این تفاسیر میباشد. رکشوشیهوپژوعلمی،سانیرعطالا،تیامخابر،)ارفزاختـس

بررسی اثر تغییرات گسترش واردات فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورهاي 
ي بین ) حاوي نتایج مقایسه رتبه1، حائز اهمیت است. جدول (اوپکمنتخب عضو 

کشور، در رابطه با شاخص 155، در بین اوپکگروهی و جهانی کشورهاي عضو 
باشد:و ارتباطات میواردات فناوري اطالعات 

، اوپکنتایج رتبه بندي شاخص واردات فناوري اطالعات و ارتباطات کشورهاي عضو :1جدول 
2011

1391مأخذ: سازمان فناوري اطالعات ایران، 

رتبه جهانیرتبه بین گروهیاوپککشور عضو ردیف
145امارات متحده عربی1
247عربستان سعودي2
330قطر3
477ونزوئال4
587ایران5
6122نیجریه6
7104الجزایر7
155بعد از 8کویت8
155بعد از 9آنگوال9

155بعد از 10لیبی10
155بعد از 11عراق11
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بنابراین، هدف از انجام این تحقیق رسیدن به این سوال است که سهم 
از توسعه و گسترش واردات کاالهاي مشمول فناوري اطالعات اوپککشورهاي عضو 

و ارتباطات در رشد و توسعه اقتصادي چقدر و چگونه است؛ که براي رسیدن به این 
هاي زیر پاسخ داده خواهد شد:هدف به پرسش
ثیرگذاري گسترش واردات کاالهاي مشمول فاوا بر رشد اقتصادي، در الف) وضعیت تأ

، چگونه است؟اوپکبین کشورهاي عضو 
هاي تعداد کاربران هاي فاوا (شامل شاخصگذاري دیگر شاخصثیرتأب) وضعیت 

، چگونه است؟اوپکموبایل و اینترنت) بر رشد اقتصادي، در بین کشورهاي عضو 
گذاري سایر متغیرهاي کالن اقتصادي بر رشد اقتصادي، در بین ثیرج) وضعیت تأ

، چگونه است؟اوپککشورهاي عضو 
نظريمبانیاختصاربهدومبخشعبارتست از: درمقاله حاضردهیسازمان

تحقیقشناسیروشوهادادهسوم،بخشدرگردد.میمطالعات ارائههپیشینو
دهد.میقراربحثموردوارائهراهامدلچهارم نتایجبخششود.میتبیینومعرفی

.گرددارائه میگیرينتیجهوبنديجمعپایان،در

مبانی نظري و پیشینه مطالعات-2
مبانی نظري-2-1

اقتصاد کشورها توسعهورشدبرايدلیلچندبهارتباطاتواطالعاتفناوريتوسعه
افزایش اطالعات راانتقالفناوري سرعتاینکه،آننخسترسد.مینظربهضروري

فناوري،کهآنیابد. دوممیانتشاربیشتريافرادبیناطالعاتترتیب،اینبهدهد؛می
تولیددانشدسترسی بهیعنی،دهد.میکاهشراتولیدهزینهو ارتباطاتاطالعات

مبادالتی،کاهش هزینهعبارت دیگر،بهشود.میپذیرامکاني کمتريهزینهباشده
واطالعاتکه، فناوريآنسومدهد.کاهش میرانااطمینانیودرجه ناکارآمدي

بیناطالعاتدر نتیجه، انتقالکند؛میغلبهمکانیوزمانیمحدودیتبرارتباطات
اینگذرد.حریم ملی میازتولیدفرآیندیافته،افزایشفروشندگانوخریداران

به نسبتراخودبرتري یا فروتري،بازار،اقتصاددرتاسازدمیقادرراافرادفناوري
عرضه بهدسترسیافزایش سطحوتروسیعبازاربهمنجردیگران بشناسند؛ که

شده تقاضاافزایشوبیشتر بازارشفافیتباعثکه،آنچهارمشود.کاالها میجهانی
نظريدیدگاهکند. همچنین، ازمیتقویتاطالعاتبهدسترسیدرراافرادو قدرت



٥...         :گسترش واردات فناوري اطالعات و ارتباطات، متغیرهاي کالن و رشد اقتصادي

نخست:1استتأثیرگذار رشد اقتصاديروياطالعاتوارتباطاتفناوريروشسهبه
اطالعات، واطالعاتفناوريو خدماتکاالهاتولیدازاستفادهبامستقیم، کهروشبه
خدماتوکاالتولیددیگر،عبارتکند. بهمیکمکداخلیناخالصتولیدرشدبه

که،دوم آنهستند.اقتصاديارزش افزودهازبخشیارتباطات،وفناوري اطالعات
وکاالهاتولیددرنهادهعنوانبهارتباطاتوفناوري اطالعاتسرمایهکارگیريبه

نهایت،درگردد.رشد اقتصادي میباعث ایجادسرمایهتعمیقطریقازخدمات،
بهکمکطریقازرشد اقتصاديافزایشباعثارتباطاتواطالعاتفناوري

برارتباطاتاطالعات وتولید فناوريسریعرشداگرشود.میهاي فناوريپیشرفت
رشد اقتصاديافزایشسببها باشد،فعالیتایندروريبهرهوکاراییمنافعاساس
دوگانهاثرمدتمیاندربالقوهرشد تولیدبرارتباطاتواطالعاتفناوري.شدخواهد

تولید.عواملکلوريبهرهاز طریقدیگريسرمایه،تعمیقاز طریقیکی:2دارد
خطشیبکهاستمحلی)1(نقطهدهد.میرا نشاندوگانهاثراین )1(نمودار
درعواملقیمتدر نسبتمماس است. تغییراولیههمسانتولیدمنحنیباهزینه

ي دهد. در نتیجهمیوري را تغییرعملکرد بهرهارتباطاتواطالعاتفناوريتوسعهاثر
تغییرازبعدشود.ایجاد میغیر فاوا گذاريسرمایهبراياین تغییر، گرایش کمتري

، در اثر تعمیق سرمایه 1ISOتولید منحنیبهمماسخطانتقالوخط هزینهشیب
شود.میجاجابه2نقطهبه1نقطهاز

مدتاثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد تولید بالقوه در میان:1نمودار 

)1387مأخذ: پورفرج و همکاران (

1 Quah
2 Gilbert and Pfister
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پذیرامکانترپایینهزینهخطباراتولیداندازههمانوريبهرهافزایشنتیجهدر
ارتباطات،واطالعاتفناوريتوسعۀ). با3نقطهبه2نقطهازسازد (حرکتمی

کند.میحداقلراتولیدهزینههانهادهترکیب

پیشینه مطالعات-2-2
ات اطالعات و ارتباطمنظور رسیدن به این حقیقت که ارتقاء سطح کیفی فناوري به

ی دلیل کثرت مطالعات خارجتواند عاملی در راستاي تغییر رشد اقتصادي باشد، بهمی
3در اینجا به برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه بسنده شده است. پاجوال

)، در تحقیقی با عنوان اثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي، 2001(
مثبت دار وثیر این متغیر در کشورهاي با درآمد باال، معنیسید که تأاین نتیجه ربه

)، در 2004(4ولی در کشورهاي در حال توسعه، مثبت و غیرمعنادار است. پاپایونو
گذاري اي با موضوع اثر نوآوري در فناوري اطالعات و ارتباطات و سرمایهمطالعه

ناوري فثیر تأدار از بت و غیرمعناوري، به یک رابطه مثمستقیم خارجی بر رشد بهره
)، در 2001(5وري رسید. دوان و کرامراطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي و بهره

کشور جهان به این نتیجه رسیدند که در کشورهاي 36مطالعات خود در بیش از 
داري بین فناوري اطالعات، رشد ثروتمندتر صنعتی، ارتباط باال، مثبت و معنی

بر ICT)، در مطالعه خود با عنوان اثر 2002(6وري وجود دارد. نورو بهرهاقتصادي
توسعه اقتصادي در مورد مصر و برخی از کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس، بیان 

در بیشتر موارد یک همبستگی مثبت با رشد اقتصادي ICTکند که مخارج می
ICTثیر تأ، در مطالعه خود )2003(7(تولیدناخالص داخلی سرانه) دارد. لی و کاتري

بر رشد اقتصادي کشورهاي آسیاي جنوب شرقی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
در ICTبه رشد اقتصادي از تعمیق سرمایه بخش ICTها نشان داد که کمک آن

ICTتعمیق سرمایه بخش 1990شروع شده و بویژه در نیمه دوم دهه 1990دهه 

8وري نیروي کار کشورهاي مزبور داشته است. ولفهنقش باالیی در بهبود بهر

در صنایع ICT)، در مطالعه خود تحت عنوان اثرات توسعه و بکارگیري 2001(

3 Pohjola
4 Papaioannou
5 Dewan and Kraemer
6 Nour
7 Lee and Khatri
8 Wolf
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بر صنایع کوچک و متوسط کنیا و تانزانیا ICTثیر تأکوچک آفریقایی، در مورد 
بر سطح ستانده آنها مثبت ICTثیر تأتحقیقی را انجام داده و به این نتیجه رسید که 

اي به در مطالعه)،2008خوانده (معنی است. نجارزاده و آقاییولی از لحاظ آماري بی
بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی ICTبررسی و مطالعه اثر 

)OICدار بین رشد ها بیانگر وجود یک رابطه قوي و معنی) پرداختند. نتایج آن
ج و همکاران باشد. پورفرو فناوري اطالعات و ارتباطات در این کشورها میاقتصادي 

افزایش مخارج فناوري اطالعات و ارتباطات در ثیر تأبررسی )، در تحقیقی به 1387(
طات اصنعت گردشگري بر میزان جذب توریسم و تاثیر توسعه فناوري اطالعات و ارتب

است فناوري اطالعات و ها حاکیج آنپرداختند. نتایدر این بخش بر رشد اقتصادي 
دهد و شدت ارتباطات اثرگذاري صنعت توریسم را روي رشد اقتصادي افزایش می

آن در کشورهاي توسعه یافته نسبت به کشورهاي در حال توسعه بیشتر است. مرادي 
)، در پژوهشی اثر فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد 1391و همکاران (

کشور منتخب اعضاي سازمان همکاري اسالمی را بررسی کردند. نتایج 52اقتصادي 
را بر رشد ثیر تأها نشان داد طی دوره مورد بررسی سرمایه غیر فاوا بیشترین آن

ICT) اثر 1391اقتصادي هر دو گروه از کشورهاي اسالمی دارد. عرفانی و همکاران (

وسعه منتخب را بررسی کردند. بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه یافته و در حال ت
مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادي و فناوري اطالعات و ثیر تأنتایج، حاکی از 

باشد که در کشورهاي توسعه یافته این ارتباط قویتر بوده ارتباطات در این دوره می
ي خود به بررسی و آزمون رابطه )، در مطالعه1387آرانی و خوندابی (است. عصاري

است ها حاکیپرداختند. نتایج آناوپکو رشد اقتصادي کشورهاي عضو ICTبین 
دار و قوي بین رشد اقتصادي و فناوري اطالعات و ارتباطات در ي معنییک رابطه

)، به مطالعه آثار 1383وجود دارد. مشیري و جهانگرد (2004این کشورها تا سال 
وري اقتصادي ایران پرداختند. هفناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي و بهر

ها حاکی از فراهم نبودن عوامل مکمل همانند سازماندهی و تجربه نتایج برآورد آن
، هاي دولتگذاري، ساختار اقتصادي، سیاستمدیریتی، سازماندهی بخشی و قانون

در اقتصاد ICTکارگیري موثر سرمایه انسانی و فضاي تجاري مناسب در راستاي به
ي خود به بررسی آثار )، در مطالعه1384نصیري و گودرزي (باشد. فقیهیایران م

کشور متشکل از کشورهاي در 37فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي 
حال توسعه و توسعه یافته پرداختند. در بررسی آنها نتایج مقایسه اثر متغیر لگاریتم 
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دهد که اثر این متغیر در ، نشان می2000سرانه به قیمت ثابت ICTمخارج 
درصد است. 18/0و در کشورهاي توسعه یافته 13/0کشورهاي در حال توسعه 

هايبزرگتر بودن این متغیر در کشورهاي در حال توسعه به فراهم بودن زیرساخت
گردد. الزم و پویایی اقتصاد این کشورها برمی

شناسی تحقیقها و روشمعرفی داده-3
ي شناسایی هاي مختلف آماري، در زمینهبا استفاده از روشمطالعات زیادي،

متغیرهاي کالن اثرگذار بر رشد اقتصادي صورت گرفته است، که هر یک از این 
اند. این تحقیق بر آن است تا اثر گسترش واردات مطالعات با نتایج متفاوتی ظاهر شده

ي فاوا و نیز برخی از هاکاالهاي مشمول فناوري اطالعات و ارتباطات، سایر شاخص
متغیرهاي مهم کالن اقتصادي را بر روي رشد اقتصادي، در بین گروه کشورهاي 

با استفاده از روش 2013تا 2000ي زمانی ، براي دورهاوپکي نفت عضو صادرکننده
پانلی مورد بررسی قرار دهد. 9یافتهگشتاورهاي تعمیم

طاتهاي فناوري اطالعات و ارتبامعرفی شاخص-4
ها، در تالشی براي استاندارد کردن شاخص10المللی مخابراتي بیناتحادیه

است. از هاي دسترسی به جامعه اطالعات را پیشنهاد داده از شاخصايمجموعه
و موبایل و شاخص اینترنت تعداد کاربرانشاخصتوان بهها میجمله این شاخص

واردات کاالهاي مشمول فاوا اشاره کرد، که در ادامه روند تغییرات این سه شاخص 
) بیانگر میانگین درصد 2ترسیم شده است. نمودار (اوپکبراي کشورهاي عضو 

2013تا 2000ز سال ااوپککشورهاي عضو ، درICTکاالهاي وارداتی مشمول 
توان نتیجه گرفت که میانگین درصد کاالهاي ) می2(با توجه به نمودار میالدي است. 

روندي 2005تا 2000از سال اوپکمشمول واردات فاوا براي کشورهاي عضو 
روندي نزولی و نوسانی را طی کرده است.2013تا 2005صعودي و از سال 

9 Generalized Method of Moment (GMM)
10 International Telecommunication Union (ITU)
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اوپکوارداتی کشورهاي عضو ICTمیانگین درصد: 2نمودار 

11اتحادیه خدمات و فناوري اطالعات جهاني آوري شده از سامانههاي جمع: دادهمأخذ

)2000-2013میانگین درصد کاربران تلفن همراه در کشورهاي عضو اوپک (:3نمودار 

اتحادیه خدمات و فناوري اطالعات جهاني آوري شده از سامانههاي جمع: دادهمأخذ

) مشخص است میانگین درصد کاربران تلفن همراه از سال 3طور که از نمودار (همان
روندي افزایشی و مالیم را طی کرده است. 2008تا 2000

توان گفت که میانگین درصد کاربران ) می4از طرفی، با توجه به نمودار (
2013تا 2000، طی دوره زمانی اوپکاینترنت توسط کاربران کشورهاي عضو 

الدي، داراي روندي نسبتا صعودي بوده است.می

11 World Information Technology And Services Alliance (WITSA)
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)2013-2000، (اوپکمیانگین درصد کاربران اینترنت در کشورهاي عضو :4نمودار 

اتحادیه خدمات و فناوري اطالعات جهاني آوري شده از سامانههاي جمع: دادهمأخذ

ارتباطات، گیري متغیر فناوري اطالعات و هاي اندازهیکی دیگر از شاخص
ورت صگذاري مستقیم خارجی است. میانگین درصد تغییرات این متغیر بهسرمایه

) ترسیم 5، در نمودار (اوپکسهمی از تولید ناخالص داخلی، براي کشورهاي عضو 
شده است.

) GDPگذاري مستقیم خارجی (بر حسب درصدي از میانگین جریان خالص سرمایه:5نمودار 
اوپککشورهاي عضو 

اتحادیه خدمات و فناوري اطالعات جهاني آوري شده از سامانههاي جمع: دادهمأخذ

توان گفت که روند میانگین جریان خالص )، می5با توجه به نمودار (
اوپک)، کشورهاي عضو GDPگذاري مستقیم خارجی (بر حسب درصدي از سرمایه
تا 2009ته و از سال صورت افزایش و کاهش ادامه داشبه2009تا 2000از سال 
روندي کاهشی را طی کرده است.2013
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کل ارزش ریالی عنوان بهتولید ناخالص داخلی همچنین، متغیر 
در دوره ،کشوریک تولیدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقیم هایینمحصوالت

ي رشد اقتصادي بوده که روند تغییرات آن نماینده،زمانی معین (ساالنه یا فصلی)
2013تا 2000) ترسیم شده و بیانگر رشدي صعودي طی دوره زمانی 6نمودار (در 

براي این کشورها بوده است.

اوپککشورهاي عضو 2013تا 2000روند رشد تولید ناخالص داخلی (درصد سالیانه)، : 6نمودار 

12ي جهانیهاي توسعهي شاخصآوري شده از سامانههاي جمع: دادهمأخذ

متغیرهاي کنترل مدلسایر -5
باشند که دارايتعداد افراد تحصیلرده شاغل: این متغیر بیانگر تعداد افرادي می

رت صوتحصیالت دانشگاهی بوده و در بازار کار مشغول به فعالیت هستند، که به
- ي بانک توسعه جهانی جمعهاي آن از سامانهشود. دادهدرصدي از جمعیت بیان می

آوري شده است.
هاي مصرف نهایی دولت در بخش عمومی ج دولت: این متغیر بیانگر هزینهمخار

آوري شده است. ي بانک توسعه جهانی جمعهاي آن از سامانهبوده که داده
هاياراییدتحصیلکلارزشتشکیل سرمایه ثابت ناخالص: این متغیر بیانگر 

درطولثابتهايدارایییگانرایا انتقالفروشمنهايتولیدکنندگانتوسطثابت
نهاديتوسط واحدهايکهآنچهارزشياضافه، بهمعینحسابدارييدورهیک
صورت درصدي این متغیر به.استشده، اضافهتولید نشدهثابتهايداراییارزشبه

12 World Development Indicators (WDI)
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ک توسعه ي بانهاي آن از سامانهاز تولید ناخالص داخلی گزارش شده است. داده
آوري شده است. جهانی جمع

صورت نرخ مشارکت نیروي کار فعال در سنین نیروي کار فعال: این متغیر به
هاي مربوط به باشد که دادهصورت درصدي از جمعیت کل میسال و به64-15بین 

ي جهانی گردآوري شده است.ي بانک توسعهآن از سامانه
صورتها بوده که معموال بهومی قیمتنرخ تورم: این متغیر بیانگر سطح عم

هاي آن از سامانه بانک توسعه شود و دادهشاخص قیمت مصرف کننده بیان می
آوري شده است.جهانی جمع

درجه باز بودن تجاري: این متغیر بیانگر میزان آزادي تجاري یک کشور در 
ولید دات به تعبارت دیگر نسبت مجموع صادرات و وارمقایسه با سایر کشورهاست. به

ي باز یا بسته بودن اقتصادي آن ي میزان درجهناخالص داخلی در یک کشور نماینده
آوري شده هاي آن از سامانه بانک توسعه جهانی جمعرود. دادهشمار میکشور به

است.
ي بین فناوري اطالعات و بر اساس تحقیقات انجام شده در ارتباط با رابطه

ي شکل الگوتوان از مدل رشد سولو تعمیم یافته به، میارتباطات و رشد اقتصادي
) بکار 2006(14) و لیانگ و تنگ2002(13رشد در حالت پایدار که توسط پاجوال

ي ارتباط بین فناوري اطالعات و ارتباطات و متغیر رفته است، جهت نشان دادن نحوه
داریم:رشد اقتصادي استفاده کرد. براي نشان دادن شکل ریاضی این روابط 

Y = K K H (AN) 		 )1           (
در این تحقیق فرض شده است که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس برقرار بوده و 

ي ست. در این الگو سرمایه محدود به سه نوع سرمایها15تغییرات از نوع کارافزا
نیز AN) (فناوري اطالعات و ارتباطات) است. Hا () و فاوK2)، انسانی(K1فیزیکی (

) از sکند نسبت ثابتی (بیانگر نیروي کار موثر است. مدل سولو همچنین فرض می
ازاي عنوان سطح ستانده بهرا بهYشود. گذاري میتولید در هر نوع سرمایه، سرمایه

13 Pohjola
14 Liang and Teng
15 Labor Augmenting
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ازاي هر سرمایه بهترتیب بازارهاي بهhو c ،kو y=Y/ALکنیم، کار موثر تعریف می
LnYشکل زیر خواهد بود:واحد کار موثر هستند. مدل نهایی جهت برآورد روابط به = β Ln IT + β Ln Mobile + β Ln Internet +																									β Ln FDI + β Ln Z + ε )2(

. از آنجا باشدمتغیرهاي کالن اقتصادي موثر بر رشد اقتصادي می) بیانگر سایر zکه (
یر ي حساسیت متغاند، ضرایب نمایندهصورت لگاریتمی وارد مدل شدهکه متغیرها به

وابسته نسبت به متغیرهاي مستقل است.
هاي اول، دوم و سوم نیازمند روشی منظور برآورد صحیح و غیرکاذب مدلبه

عبارت دیگر جهت و مشکالت تخمین را به حداقل رساند. به16بوده که بتوان اریب
17سنتی حداقل مربعات معمولیبیان دقیقی از روابط بین متغیرها، دیگر روش

اي هها، مبنی بر ایستایی اکثر شرایط، کارآیی الزم را نداشته و نیازمند روشکالسیک
جاي ، به19یافتهو روش گشتاورهاي تعمیم18جایگزین مانند روش متغیرهاي ابزاري

این روش است. استفاده از روش متغیرهاي ابزاري نیازمند تشخیص ابزارهاي مناسب 
در داخل مدل بوده تا نتیجه برآورد با مشکل اریب همراه نباشد. براي این منظور، در 

عنوان ابزارهاي ي متغیرهاي توضیحی بههاي مذکور از متغیرهاي باوقفهبرآورد مدل
شود تا نتایج بهتري حاصل گردد (فطرس و همکاران، استفاده میمناسب در مدل 

1392 :181 .(

ارائه نتایج حاصل از برآورد مدل-6
براي آگاهی از وجود یا عدم وجود نوسانات میانگین و واریانس متغیرهاي مورد 

استفاده شده؛ که نتایج در ضمیمه 20مانایی پانلی لوین، لین و چومطالعه، از آزمون
)، گزارش شده است. 2و در جدول (

توان گفت که بجز ) مربوط به آزمون ریشه واحد، می3مطابق نتایج جدول (
گذاري خارجی، تمامی و سرمایهشاغللکردهیتحصافرادتعدادمتغیرهاي نرخ تورم، 

اند. متغیرهاي نرخ شدهمتغیرها در سطح، با فرض وجود عرض از مبداء و روند، مانا
بار تفاضل مانا گذاري خارجی با یکو سرمایهشاغللکردهیتحصافرادتعدادتورم، 

16 Bias
17 Ordinary Least Square (OLS)
18 Instrument Variables (IV)
19 Generalized Method of Moment (GMM)
20 Levin, Lin and Chu
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ها (مثل میانگینطور کلی، متغیرهاي اقتصادي که خصوصیات آماري آناند. بهشده
و واریانس) تابعی از زمان باشد، متغیرهاي ناپایا هستند. تخمین مدل رگرسیون با 

ز متغیرهاي ناپایا را رگرسیون کاذب نامند، بدان دلیل که استناد به نتایج استفاده ا
راه براي اجتناب از اي منجر خواهد شد. یککنندهچنین مدلی به نتایج گمراه

گیري و استفاده از تفاضل متغیرها در مدل است، ولی چنین رگرسیون کاذب، تفاضل
کند. تحتدت متغیرها ارایه نمیگونه اطالعاتی در خصوص رابطه بلندممدلی هیچ

انباشتگی) متوسل شد که در جمعی (همهاي همتوان به روشچنین شرایطی، می
ي توان از آزمون ریشه واحد سري پسماند مدل به تعیین مرتبهاین روش می

همجمعی متغیرهاي پی برد. نتایج آزمون ریشه واحد پسماند دو حالت از الگوي 
ارش شده است:) گز2تحقیق در جدول (

روش لوین، لین آزمون ریشه واحد پسماند مدل برآورد شده، با عرض از مبداء و روند، به:2جدول 
و چو

ترتیب معناداري در سطح یک و پنج درصد است. *** و ** به
هاي تحقیقمأخذ: یافته

ي همجمعی بین متغیرها صفر است. طور که از نتایج مشخص است مرتبههمان
عبارت دیگر، تمامی متغیرها بدون ترس از کاذب بودن نتایج، در سطح و بدون به

هنگام انجام برآوردها، در رابطه با انتخاب از بین شوند. بهتفاضل وارد مدل می
لیمر و نیز جهت تعیین اثرات موجود -Fدیتا از آزمون پولینگدیتا وهاي پانلروش

ها در بخش ضمیمه، گردد که نتایج این آزموندر مدل از آزمون هاسمن استفاده می
اند.) گزارش شده5) و (4در جداول (

دیتا و هاي پانللیمر، از بین روش-Fبا در نظر گرفتن فرض صفر آزمون 
نیز، شود. وجهت برآورد روابط بین متغیرها، انتخاب میدیتادیتا، روش پانلپولینگ

دیتا از مدل اثرات ثابت، پانلبا توجه به نتایج فرض صفر آزمون هاسمن، در روش
شود. همچنین، با توجه به هدف اصلی این هنگام انجام برآوردها، استفاده میبه

ات و العات و ارتباطتحقیق مبنی بر برآورد روابط بین متغیرهاي گسترش فناوري اط

P-Valuet-statisticمرتبه همجمع

***-I(0)000/03/18حالت اول
**-I(0)048/079/1حالت دوم
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- ) در بخش ضمیمه، گزارشی6هاي فاوا و متغیر رشد اقتصادي، جدول (سایر شاخص

انلی. یافته پروش گشتاورهاي تعمیماست از برآورد روابط بین متغیرهاي ذکر شده، به
هنگام ورود تمامی متغیرهاي توضیحی در الگوي که بهي قابل مالحظه آننکته

رهاي د متغیدلیل پایین بودن تعداد فراوانی و زیاد بودن تعداطرف بهتحقیق، از یک
ري یافته به متغیرهاي ابزاو از طرف دیگر نیاز مبرم روش گشتاورهاي تعمیمتوضیحی

زیاد جهت برآورد بهتر، ناگزیر از تفکیک برآورد به دو حالت، حالت نخست با حضور 
بران اینترنت و موبایل) و نیز هاي فاوا (شامل شاخص واردات فاوا، تعداد کارشاخص

گذاري خارجی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)، متغیرهاي مربوط به سرمایه (سرمایه
ي باز بودن، هاي کالن منتخب (شامل نرخ تورم، درجهو حالت دوم مربوط به شاخص

ي شاغل)، به تفسیر نتایج اقدام گردید.    نیروي کار فعال و افراد تحصیلکرده
تایج برآورد حالت اول، عالمت ضرایب متغیرهاي توضیحی شامل: رشد مطابق ن

ي واردات کاالهاي مشمول فناوري اطالعات و اقتصادي سال قبل (معنادار)، توسعه
ارتباطات (معنادار)، تعداد کاربران موبایل (غیرمعنادار)، تعداد کاربران اینترنت 

ي ثابت و تشکیل سرمایهگذاري مستقیم خارجی (معنادار)(معنادار)، سرمایه
(معنادار)، مثبت و مطابق انتظار تئوریک است. همچنین، مطابق نتایج برآورد حالت 
دوم، عالمت متغیرهاي توضیحی نیروي کار فعال (معنادار) و تعداد افراد تحصیلکرده 

ي باز بودن تجاري شاغل (معنادار) منفی و عالمت متغیرهاي توضیحی درجه
رخ تورم (معنادار)، منفی است. همچنین، نتایج آزمون سارگان بیانگر (غیرمعنادار) و ن

باشد.    هاي برآورد میمناسب بودن متغیرهاي ابزاري منتخب، در هر یک از حالت

بندي و ارائه پیشنهاداتجمع-5
کید بر گسترش واردات کاالهاي مشمول یج حاصل از تخمین الگوي رشد با تأنتا

که با استفاده از روش اوپکفناوري اطالعات و ارتباطات در کشورهاي عضو 
دهد که متغیر گسترش واردات ي پانلی انجام شد، نشان مییافتهگشتاورهاي تعمیم

ر ثیطات بر رشد اقتصادي این کشورها تأکاالهاي مشمول فناوري اطالعات و ارتبا
که، میزان حساسیت متغیر رشد اقتصادي نسبت به طورياست. بهداشتهداريمعنی

عبارت دیگر، با یک درصد افزایش در گسترش است. به16/0متغیر توضیحی فاوا 
درصدي 16/0واردات کاالهاي مشمول فناوري اطالعات و ارتباطات، انتظار افزایش 

ده جهت تعیین روابط بین مورد استفاباشد. از آنجا که مدلدر رشد اقتصادي می
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ائز حهاي رشد است، تعیین نقش سایر متغیرهاي کنترل در مدلمتغیرها از نوع مدل
همین منظور، مطابق مطالعات پیشین، از سایر متغیرهاي کنترل اهمیت است. به

منظور استحکام عبارتنداز: نرخ تورم، تعداد نیروي کار فعال، تعداد افراد تحصیلکرده به
ي ثابت ناخالص، هستند. از بین ي باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایهدرجهشاغل، 

ي باز بودن تجاري اثري منفی بر رشد اقتصادي این متغیرها، نرخ تورم و درجه
میزانکه، حساسیت رشد اقتصادي در ازاي افزایش نرخ تورم بهطورياند. بهداشته

دلیل درصد است. به022/0میزان درصد، حاکی از کاهش رشد اقتصادي بهیک
ي باز بودن تجاري (در حالت اول معنادار نبودن ضرایب اثرگذاري متغیرهاي درجه

گذاري مستقیم خارجی (در حالت دوم برآورد)، از تفسیر برآورد) و متغیر سرمایه
است. ها صرفنظر شدهنتایج آن

یزان میل بهحساسیت رشد اقتصادي در ازاي تغییرات کاربران اینترنت و موبا
44/0درصد تا 21/0میزان ترتیب بهدرصد، حاکی از تغییر رشد اقتصادي بهیک

ي اهمیت کاالهاي مشمول فاوا در دهندهدست آمد. این میزان تغییر نشاندرصد به
است. راستاي کمک به رشد اقتصادي این کشورها بوده

ه دیدعال و آموزشحساسیت رشد اقتصادي در ازاي تغییرات ورود نیروي کار ف
صد، درمیزان یکي شاغل بهبه بازار کار و همچنین افزایش تعداد افراد تحصیلکرده

درصد است. 09/0درصد و 64/1میزان ترتیب بهحاکی از تغییر رشد اقتصادي به
دي عنوان متغیر اثرگذار بر رشد اقتصاي ثابت بهدر نهایت متغیر تشکیل سرمایه

یج حاکی از اثر مثبت و معنادار این متغیر (با ضریب اثرگذاري وارد مدل شد که نتا
درصد) بر رشد اقتصادي است.25/0

راهم ها با فکه دولتتوان انتظار داشت داشتبا توجه به نتایج این تحقیق می
يهنگام، برقراري ارتباط با شهروندان و نیز آموزش نحوهآوردن اطالعات و خدمات به

گذاري در ها، تخصیص و تضمین منابع مالی الزم براي سرمایهاستفاده از فناوري
هاي جدید با هدف فراهم نمودن ظرفیتITهاي شبکه و تکنولوژي زیرساخت

ي فناوري اطالعات و پر رنگ کردن نقش هاي ایجاد تقاضا در جامعه، در زمینهزمینه
در این کشورها را مهیا خواهندکرد.R&Dموجودي سرمایه 
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:فهرست منابع
). فناوري اطالعات و 1390(چراغی.کبري روشن و زادها، یوسف عیسیپورفرج، علیرض

-46؛)4(13نوینتجارتواقتصادارتباطات، صنعت گردشگري، رشد اقتصادي. فصلنامه
66.

).1394(.هاي زمانی بانک مرکزيترازنامه بانک مرکزي، آمار و اطالعات سري
هاي مختلف اقتصاد ایران در تولید اشتغال. ). عملکرد بخش1383(.رضویان، محمد تقی

.36-12:13پژوهشنامه اقتصادي، 
). روند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در یک 1391(.سازمان فناوري اطالعات ایران

.26-1). انتشارات فرهنگیان، چاپ اول، صص 2012نگاه (وضعیت کشورهاي جهان تا سال 
فناورياثر). مقایسه1391(نوده فراهانی.محمد اده تبریک و اکبرزسعیده علیرضا،عرفانی، 
همنتخب. مجلنیافتهتوسعهویافتهتوسعهاقتصادي کشورهايرشدبرارتباطاتواطالعات

.75-56):3(19پژوهشی)، –(علمیايمنطقهتوسعهواقتصاد
رشدومالیه). توسع1387(خوندابی.و مجید آقاییناصريعلیرضا عصاري، عباس، 

روشازاستفادهباتوسعه،حالدرغیرنفتیوعضو اوپکنفتیکشورهايهمقایساقتصادي:
هاي رشد و هاي اقتصادي (پژوهشفصلنامه پژوهشیافته. ) تعمیمGMMگشتاورهاي (
.161-141)؛ 2(8، توسعه پایدار)

). تراکم جمعیت، 1392(دالیی میالن.علی مرتضی قربان سرشت و فطرس، محمدحسن،
.191-6:173پژوهشی راهبرد اقتصادي، -دموکراسی و فساد. فصلنامه علمی

فناوري اطالعات و ارتباطات و رشد اقتصادي ). 1384(.گودرزيآتوسا ومرجاني،نصیرفقیه
.94-73)؛ 3(1اقتصاد و تجارت نوین، فصلنامه.هاي پنلدر کشورهاي منتخب: روش داده

وينیرر اختاـسومانیزاـسرساختابرتطالعااآوريفنتأثیر.)1383(.اهللاحمترر،پوقلی
.152ـ7،127رهشما،مدیریتفرهنگفصلنامهر.کا

ارتباطات واطالعاتفناوري). تأثیر1392(گنجی.مهسا ، محمدعلی، میثم کبریایی و مرادي
)؛ 30و29(4نوین،تجارتواقتصادمنتخب. فصلنامهاسالمیکشورهاياقتصاديرشدبر

79-108.
) و رشد ICT). فناوري اطالعات و ارتباطات (1383(جهانگرد.اسفندیار مشیري، سعید و 

.78-55)؛ 19(6اقتصادي ایران. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران، 
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(ICT) بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی(OIC) پژوهشنامه .
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:هاپیوست
نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو:1جدول 

با عرض از مبدا و روندمتغیر
و در سطح

با عرض از مبدا و روند و یکبار 
نتیجهتفاضل

***-95/3تشکیل سرمایه ثابت
)000/0(-I(0)

31/0گذاري خارجیسرمایه
)62/0(

64/4-***
)00/0(I(1)

***-61/2تولیدناخالص داخلی
)00/0(-I(0)

***-11/6کاربران اینترنت
)00/0(-I(0)

***-41/10فعالکارنیروي
)00/0(-I(0)

فناوريمشمولکاالهايواردات
ارتباطاتواطالعات

88/3-***
)00/0(-I(0)

***-36/4کاربران موبایل
)00/0(-I(0)

38/0تعداد افراد تحصیلکرده شاغل
)64/0(

39/5-***
)00/0(I(1)

***-9/32درجه باز بودن تجاري
)00/0(-I(0)

64/0نرخ تورم
)74/0(

96/1-**
)025/0(I(1)

***-58/3مخارج دولت
)00/0(-I(0)

است.p-value***، ** به ترتیب معناداري در سطح یک و پنج درصد.  اعداد داخل پرانتز بیانگر 
: محاسبات تحقیقمأخذ

دیتادیتا یا پولینگلیمر مبنی بر انتخاب روش پانل-Fنتایج آزمون :2جدول 

هاي تحقیق: یافتهمأخذ

نتایج آزمون هاسمن مبنی بر انتخاب از بین مدل اثرات ثابت و تصادفی:3جدول 

هاي تحقیقیافتهمأخذ:

نتیجهFCH-2معیار
دیتااستفاده از روش پانل07/342/36مقدار آماره

)00/0()00/0(احتمالارزش 

نتیجهCH-2معیارها
استفاده از روش اثرات 57/25مقدار آماره

ثابت )00/0(ارزش احتمال
3درجه آزادي
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متغیر وابسته: رشد اقتصادي-یافته پانلیتعمیمروش گشتاورهايبرآورد روابط به:4جدول 
حالت دومحالت اولمتغیرهاي مستقل

***68/0رشد اقتصادي سال قبل
)5/57(

31/0***
)4/52(

لگاریتم واردات کاالهاي مشمول فناوري 
***16/0-اطالعات و ارتباطات

)72/2(

***25/0-لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت
)31/5(

44/0-لگاریتم کاربران موبایل
)53/0(

***21/0-لگاریتم کاربران اینترنت 
)48/7(

47/0-گذاري خارجیلگاریتم سرمایه
)91/4(

***09/0لگاریتم تعداد افراد تحصیلکرده شاغل
)9/2(-

***64/1لگاریتم نیروي فعال
)4/4(-

-0061/0لگاریتم درجه باز بودن
)507/0-(-

***-022/0ها (تورم)شاخص قیمت
)8/3-(-

=p-valueسارگانآزمون 79/0p-value= 49/0
معناداري در سطح یک درصد است.***، بیانگر

باشد.فرض صفر آزمون سارگان بیانگر معتبر بودن متغیرهاي ابزارهاي منتخب می
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