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هدف پژوهش حاضر بررسیی تیاریر ی آوری اطالعیا و ارتباطیا بیر

صلنامۀ علمی پژوهشی

پژوهشگاه علوم و نّاوری اطالعا ایران

رشد اقتصادی کشوهای عضو گروه  D8است .روش بهکار برده شده در پژوهش ،از

شاپا(چاپی) 2 2 5 1 -8 2 2 3

نوع علی -تحلیلیی بیوده و هیدف پیژوهشر کیاربردی مییباشید .هی چنیی  ،آمیار و

شاپا(ارکترونیکی) 2 2 5 1 -8 2 3 1

اطالعییا مربییو بییه مت یرهییای بییهکییاربرده شییده در پییژوهش از رییو

شییردهی

 WDI2015استخراج شده است .ابزار اقتصادسنجی میورد اسیتداده در پیژوهش نییز
نرما زار  Eviewsو روش اقتصادسنجی به کار برده شده در پژوهش ،روش پنلدیتیا
بوده و دامنه ی زمانی پژوهش اصیلهی زمیانی سیا  2008تیا  2014و قلمیرو مکیانی
پژوهش نیز کشورهای عضو گروه ( D8شامل کشورهای ایران ،اندونزی ،بنگالدش،
ترکیه ،پاکستان ،مارزی ،مصر و نیجریه) است .بر اساس یا تههای پژوهش ،اررگذاری
ضرایب مت یرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار و از نظر آماری نیز معنیدار بیوده و
آوری اطالعا و ارتباطا تاریر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصیادی ایی کشیورها
دارد.
کلیدواژه هاا :ی آوری اطالعیا و ارتباطیا  ،رشید اقتصیادی ،گیروه  ،D8روش
پنلدیتا

نمایه در  S C O P U S ، L I S Aو I S C
http:// jist.irandoc.ac.ir

دوره  | xxشمارۀ  | xص ص xx-xx
13 xx x
نوع مقاله :مروری  /پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:
(آ عمران  ،زودآیند)
در فهرست منابع:
آ عمران ،رویا .زودآیند .تاریر

آوری اطالعا

و ارتباطا بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه

 .D8پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعا .
( http://Jipm.irandoc.ac.irدسترسی در

*پدیدآور رابط aleemran@iaut.ac.ir
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اقتصاد نوی در متون اقتصادی در دههی  1990مطر شد .تعاریف زیادی در مورد اقتصاد نوی
وجود دارد .وجه مشترك ای تعریفها ،تأکید بر ناوری اطالعا و ارتباطا و اررا گستردهی
آن بر اقتصاد است .شکلگیری اقتصاد نوی نیاز به بسترها و پیشنیازهایی دارد .کیدیت مقررا ،
راه بودن زیرساختها ،باز بودن تجار  ،توسعهی بازارهای ماری ،تحقیق و توسعه ،سرمایهی
انسانی ،انعطافپذیری بازار کار و محصو  ،کارآ رینی و ربا

اقتصاد کالن از پیشنیازهای

کلیدی برای آشکار شدن منا ع اقتصاد نوی است .با میسر شدن ای نیازها ،باید زیرساخت ناوری
اطالعا و ارتباطا ( اوا) نیز راه شود تا جریان استداده از آن در عاریتهای روزمره ،اقتصادی و
بازرگانی به وجود آید .در ای شرایط ،میتوان شاهد آشکار شدن پیامدهای اوا در اقتصاد
کشورها بود .اوا در طرف عرضهی اقتصاد در کنار عوامل مکمل (تجارب مدیریتی،
قانونگذاری ،ساختار اقتصادی ،سیاستهای دورت و سرمایهی انسانی) ،به عنوان نهادهی سرمایهای
در کنار سایر نهادهها به صور سرمایه وارد تابع تورید میشود و باعث بهبود رآیند تورید از طریق
تعمیق سرمایه ،پیشر ت ناوری و کیدیت نیروی کار میشود و نتیجهی آن ا زایش ارزش ا زوده
در سطو بنگاه ،بخش و کشور است و در نهایت ،رشد بهرهوری نیروی کار ،بهرهوری کل و
رشد اقتصادی را به دنبا دارد (ددریک 1و همکاران .)2003 ،مشاهدا زیادی مبنی بر تأریر مثبت
سرمایهگذاری اوا بر بهبود عملکرد اقتصادی در سطح خرد و کالن اقتصادی در کشورهای
صنعتی و برخی کشورهای در حا توسعه وجود دارد .بر اساس پژوهشهای تجربی انجامیا ته ،در
بیشتر موارد ارتبا مثبت بی

اوا و مت یرهای کالن اقتصادی از جمله بهرهوری کل ،بهرهوری کار

و رشد اقتصادی وجود دارد .با وجود تداو

نتایج ای مطارعا  ،عموما در ای نکته که گسترش

کاربرد اوا با کاهش هزینهها ،ا زایش رشد را در بلندمد به دنبا خواهد داشت ،اتداق نظر دارند
(کمیجانی و محمودزاده .)1387 ،تاریر اوا در اقتصاد مدرن ،دوگانه استر به ای صور

که

جذب سطح باالیی از سرمایه به بخش اوا ،باعث تورید محصوال جدید و ا ت قیمت محصوال
Dedrick

1
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و ارتباطا

نسبت سرمایه به تعداد کارکنان میشود که روند ای
اوا ،تاریر غیر مستقی یا همان سرریز
ا زایش سرمایهگذاری در

رایند «تعمیق سرمایه» نام دارد .نقش دوم

آوری اطالعا

آوری اطالعا

و ارتباطا

و ارتباطا

است .به ای صور

و پیشر ت در آن ،در بلندمد

که

پتانسیل

بسیار باالیی در ا زایش بهرهوری کل تورید از طریق ت ییر در سازماندهی تورید ،ترکیب نیروی
کار ،مدیریت و برقراری ارتباطا

شبکهای دارد .اوا با روشهای متداوتی میتواند منجر به بروز

سرریز شودر زیرا ه در نقش سرمایهی متعارف و ه به عنوان سرمایهی دانش مطر است .یکی
از مه تری جریانهای سرریز اوا از طریق تجار

بی ارمللی میسر است .استداده از کاالهای

واسطهای متنوعتر ،تجهیزا سرمایهای بیشتر و یادگیری روشهای تورید از کشورهای دیگر ،همه
از مزایای تجار بی ارملل برای یک کشور محسوب میشود .از طرف دیگر ،تجار بی ارمللی با
تحریک روشهای سازمانی و شرایط بازار و راه کردن شرایط تقلید از تکنوروژی دیگران و
مهندسی معکوس باعث میشود کشور میزبان تکنوروژیهای مدرن و محصوال

ایجاد شده در

اقتصاد مدرن را ،در کشور خود توسعه و گسترش دهد .بنابرای باید گدت دانش تورید شده توسط
بنگاهها و صنایع کشورهای توریدکنندهی آن ،در بنگاهها و صنایع کشورهای دیگر وارد میشود و
نمیتواند به طور کامل در انحصار توریدکنندهی آن باقی بماند (پاکاری .)1391 ،از ای رو ،با توجه
به اهمیت نقش
تاریر

آوری اطالعا و ارتباطا در اقتصاد کشورها ،پژوهش حاضر به دنبا بررسی

آوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه  D8در اصلهی

زمانی سا  2008تا  2014با استداده از روش پنلدیتا است .از ای رو سوا پژوهش مطر شده در
راستای هدف پژوهش به ای صور

است که تاریر

آوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد

اقتصادی کشورهای عضو گروه  D8چگونه است؟ رضیهی پژوهش مطر شده نیز در راستای
سوا پژوهش به ای صور است که
عضو گروه  D8تاریر مثبت دارد.

آوری اطالعا و ارتباطا بر رشد اقتصادی کشورهای
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آوری اطالعا

میشود .ای ا زایش سرمایهگذاری در بخش اوا ،باعث ا زایش
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ناوری اطالعا

از تلدیق سه حوزهی «اطالعا « ،»1کامپیوتر »2و «ارتباطا  »3پدید

و ارتباطا

آمده است .دادهها و اطالعا  ،بهعنوان مواد اوریه در درون شبکه عمل میکنند .کامپیوتر بهعنوان
سختا زار و تامی کنندهی تجهیزا

و ادوا

الزم است و ارتباطا

مخابراتی ،وظیدهی برقراری

ارتبا بی ای دو بخش دیگر را برعهده دارد (ددریک .)2001 ،از نیمهی دوم قرن بیست  ،جهان
وارد عصر تازهای شد و به نحوی به پایان عمر عصر صنعتی خود رسید .عصر نوی حیا

بشر

معموال با اصطالحا جدیدی توصیف و تبیی میشود .جهانی شدن ،عصر اندجار اطالعا  ،عصر
رسانهها ،پست مدرنیس  ،جامعهی اطالعاتی و جامعهی شبکهای برخی از ای اصطالحا اند.
رایانهها با ورود به بازار و تحو در حوزهی اطالعا

و ارتباطا  ،به کمک ناوریهای ارتباطی

مانند تلد  ،به ه وصل شدند .ترکیب قابلیتهای ای دو ناوری با توانمندی ناوری تلویزیون،
شبکهی جهانی ارتباطا
ارتباطا

و اطالعا

(اینترنت) را بهوجود آورد و انقالب ناوری اطالعا

و

به وقوع پیوست .اجزای انقالب اخیر همانند انقالبهای ناوری قبلی ،دستگاههای

یزیکی نبودندر بلکه مشخصا

استاندارد ،پروتکل ،زبانهای برنامهنویسی و نرما زارها ،صدحا

وب ،اتاقهای گدتگو ،ایلهای  MP3و  MP4و غیره از ای قبیل بودند .کاهش سریع قیمتهای
نسبی ،جهانی بودن ،ظاهر یزیکی ناچیز همراه با بازدهی زاینده ،غیررقابتی بودن و سهورت نقل و
انتقا محصوال

ناوری اطالعا و ارتباطا موجب شد ای جریان پرشتاب حو محور ناوری

اطالعا و ارتباطا  ،باز ه شتاب گیرد و راه را برای ورود به اقتصاد دیجیتا هموار سازد.
اقتصاد جدید با دو مورده مشخص میشود :یکی جهانی شدن که در جهت مقررا

زدایی ،تجمع

بازارهای جهانی در زمینهی کاالها ،نیروی کار ،سرمایه و ا زایش رقابت است و دیگری انقالب
تکنوروژی بر پایهی ناوری اطالعا

و ارتباطا همه منظوره که موجب ا زایش رشد اقتصادی و

بهرهوری میشود .بنابرای  ،اقتصاد جدید ،اقتصادی است که با استداده از بهکارگیری محصوال و
خدما

ناوری اطالعا

و ارتباطا

از رشد باالی تورید و بهرهوری برخوردار باشد .مطارعا

دههی  1990میالدی همراه با ا زایش سرمایهگذاری در زمینهی ناوری اطالعا و ارتباطا منجر

1
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ای مسئله ابتدا در بیشتر کشورهای توسعهیا ته مشاهده شد که با اندکی تأخیر با توجه به
ویژگیهای ناوری اطالعا و ارتباطا  ،در برخی کشورهای در حا توسعه نیز ظاهر شده است.
اما هنوز در بیشتر کشورهای در حا توسعه که ضای رقابتی الزم را ندارند و عمده بازار آنها
تحت کنتر دورت است ،چگونگی تأریر آن جای بحث دارد.
برای ارزیابی وضعیت اوا در کشورها از شاخصهایی چون رشد سرمایهگذاری در ناوری
اطالعا

و ارتباطا  ،نسبت سرمایهگذاری ناوری اطالعا

سرانهی ناوری اطالعا

به تورید ناخارص داخلی ،مخارج

و ارتباطا  ،تعداد رایانه به ازای هر ندر و سطح بهرهمندی از اینترنت

استداده میشود (عر انی و همکاران.)1391 ،
و ارتباطا

طی دههی گذشته ،توسعهی ناوری اطالعا

در گسترهی جهانی شتاب قابل توجهی

داشت و توسعهی زایندهی اقتصاد جهانی نیز به ای امر دام زد .پیشر تهای ناوری ،رقابت
بیشتر و ک کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کاالها و خدما

ناوری اطالعا و

ارتباطا شده است که ای امر به نوبهی خود انگیزهای قوی برای جایگزینی سایر اشکا سرمایه و
نیروی کار با تجهیزا
در ای

ناوری اطالعا

و ارتباطا بهوجود آورده است .بنابرای  ،سرمایهگذاری

ناوری در کشورهای توسعهیا ته و در حا توسعه اساسا ا زایش یا ته است .شواهد نشان

میدهد تورید و گسترش ای

ناوری بازگشت سرمایهی باالیی را برای کشورهای صنعتی و درحا

توسعه داشته و ا زایش تورید ناوری اطالعا و ارتباطا  ،به توریدر اشت ا و درآمدهای صادرا
کمک میکندر بهطوریکه استداده از ای
میدهد .ه چنی

ناوری اطالعا

مستعدتر برای تسهی اطالعا

ناوری ،بهرهوری ،رقابتپذیری و رشد را ا زایش

و ارتباطا

ای پتانسیل را دارد که دورتها را کاراتر و

و ه چنی شدافتر و پاسخگوتر کندر به طوریکه دورتها برای

متصل کردن جوامع روستایی دورا تاده و منزوی به مراکز شهری و ه چنی

راه کردن

و ارتباطا

استداده کنند

رصتهای اقتصادی برای جوامع محروم میتوانند از ناوری اطالعا
(پاکاری.)1391 ،
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رابطهی مثبت و قوی بی رشد اقتصادی و ناوری اطالعا و ارتباطا

در مطارعا اقتصادی شد.
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تاثیر بگذارد:

ارف .رشد بهرهوری کلیهی عوامل در بخشهای توریدکنندهی ناوری اطالعا و ارتباطا ،
ب .تعمیق سرمایه،
و

ج .رشد بهرهوری کلیهی عوامل از طریق سازماندهی مجدد و بهکارگیری ناوری اطالعا
ارتباطا .

یکی از جنبههای انقالب ناوری اطالعا و ارتباطا  ،رشد قابل توجه بهرهوری کلیهی عوامل در
ناوری اطالعا و ارتباطا است .ای رشد خارقارعاده ،ناشی از

صنایع توریدکنندهی محصوال

پیشر ت سریع ناوری در ای بخش از صنعت بوده است .از مه تری نمونههای رشد سریع ناوری
در ای صنعت ،رشد سریع قدر محاسبهی محصوال جدید ناوری اطالعا و ارتباطا است.
سرعت باالی پیشر ت ناوری معاد رشد سریع بهرهوری کلیهی عوامل در بخش توریدکنندهی
محصوال

ناوری اطالعا

و ارتباطا

است که به نوبهی خود موجب رشد میانگی بهرهوری

کلیهی عوامل کل اقتصاد میشود .جنبهی دیگری که ناوری اطالعا و ارتباطا از آن طریق به
رشد اقتصادی کمک میکند ،جذب سطح باالیی از سرمایه به بخش ناوری اطالعا و ارتباطا
است که باعث تورید محصوال

جدید و ا ت قیمت محصوال

ناوری اطالعا

و ارتباطا

میشود .ا زایش سرمایهگذاری در بخش ناوری اطالعا و ارتباطا باعث ا زایش نسبت سرمایه
به تعداد کارکنان در ای صنعت میشود که به معنی تعمیق سرمایه در ناوری اطالعا و ارتباطا
است .سومی جنبه از تاریر ناوری اطالعا
است که علیرغ بلندمد
ناوری اطالعا

و ارتباطا

توزیع محصوال  ،خدما

بودن ،تاریرا

و ارتباطا

در رشد اقتصادی ،تاریرا

بلندمد

آن

عمیقی در پیشر ت و تحو جامعه دارد .پیشر تهای

پتانسیل بسیار باالیی در به ه ریخت و سازماندهی مجدد تورید و
و نحوهی عاریتهای اجتماعی دارد .شایان توجه است که چنی

دگرگونیهایی در امور و روا انجام کارهای توریدی ،خدماتی و اجتماعی قبال با ظهور موتورهای
ارکتریکی ،تلد و تلگراف تجربه شدهاندر وری به نظر میرسد محصوال
ارتباطا

ای بار تحوال

عمیقتری ایجاد کنند .ای ت ییرا

ناوری اطالعا

و

به تسهیل و تسریع انجام امور و

ا زایش کارایی و بهرهوری اقتصادی بسیار کمک خواهد کرد (پزشکی و دباغ رضائی.)1384 ،
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مقایسهی تحوال دههی  1990به بعد حاکی از آن است که ای تحوال نسبت به گذشته تداو
اساسی دارد که علت اصلی ای اختالفها مربو به انقالبی است که در ای دههها رخ داده است.
وقوع انقالب اطالعا و ارتباطا

در ای دههها باعث شده است که عصر حاضر نیز به نام عصر

اطالعا و ارتباطا نامیده شود .عاملی که باعث بهوجود آمدن چنی عصری شده است « ،ناوری
اطالعا

و ارتباطا » است ،بهطوریکه ای

ناوری تمام حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،

رهنگی ،دورت ،امنیت ،بهداشت ،اشت ا و  ...را تحت تاریر قرار داده است .رزوم توجه به ای
موضوع سبب انجام تحقیقا

گستردهای در زمینهی تاریر ناوری اطالعا

اقتصادی شده است که در ادامه به چند مورد از مه تری تحقیقا

و ارتباطا

بر رشد

انجام شده در ای زمینه اشاره

میشود:
کومار و همکاران در پژوهشی با استداده از روش خودتوضیح با وقدههای گسترده 1به بررسی تاریر
ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی چی در اصلهی زمانی  1980تا  2013پرداختهاند.

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی تاریر مثبت و

معنیدار دارد (.)Kumar et al. 2016
جعدری صمیمی و همکاران در مطارعهای با استداده از روش دادههای تابلویی 2به بررسی تاریر
ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیا ته و در حا توسعه در

اصلهی زمانی  2001تا  2012پرداختهاند .نتایج مطارعه نشان داد در هردو کشورهای توسعهیا ته و
در حا توسعه ،ناوری اطالعا و ارتباطا

بر رشد اقتصادی تاریر مثبت و معنیدار دارد ( Jafari

.)Samimi et al. 2015
ساوورسکو در پژوهشی به بررسی تاریر ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی در

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اصلهی زمانی  2005تا  2014پرداخته است .نتایج پژوهش
حکایت از آن داشت که ناوری اطالعا

و ارتباطا

سه اساسی در رشد اقتصادی دارد

(.)Savulescu 2015

Auto-Regressive Distributed Lag
Panel Data

1
2
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بر رشد اقتصادی در کشورهای در حا توسعه ،نو ظهور و توسعهیا ته در اصلهی  1995تا 2010
پرداخته است .طبق نتایج وی ،ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی تاریر مثبت دارد

(.)Niebel 2014
وو در پژوهشی به بررسی تاریر ناوری اطالعا و ارتباطا بر رشد اقتصادی سنگاپور در اصلهی
زمانی  1990تا  2008پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که ناوری اطالعا
ارتباطا

و

تاریر مثبت و معنیدار بر رشد بهرهوری نیروی کار ،ارزش ا زودهی بخشها و رشد

اقتصادی دارد (.)Vu 2013
زوهدی و همکاران در مطارعهای با استداده از تحلیل جدو داده -ستانده به بررسی تاریر ناوری
اطالعا

و ارتباطا

ساختار اقتصادی کشورهای اندونزی و ژاپ در اصلهی زمانی

بر ت ییرا

 1990تا  2005برای اندونزی و  1995تا  2005برای ژاپ پرداختهاند .نتایج مطارعه نشان داده است
ناوری اطالعا

و ارتباطا

نقش مهمی در اقتصاد ژاپ داشته استر وری تاریر معنیداری در

اقتصاد اندونزی نداشته است (.)Zuhdi et al. 2012
کوپوسامی و همکاران در پژوهشی با استداده از روش خودتوضیح با وقدههای گسترده به بررسی
تاریر ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی مارزی در اصلهی زمانی  1992تا 2006

پرداختهاند .نتایج مطارعه نشان داد ناوری اطالعا

و ارتباطا

تاریر مثبت و معنیدار بر رشد

اقتصادی دارد (.)Kuppusamy et al. 2009
عر انی و همکاران در پژوهشی با استداده از روش پنلدیتا به بررسی و مقایسهی ارر ناوری
اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی کشورهای توسعهیا ته و در حا توسعهی منتخب در

اصلهی زمانی  1995تا  2006پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی از تاریر مثبت و معنیدار بی رشد
اقتصادی و ناوری اطالعا

و ارتباطا

بود و ه چنی در کشورهای توسعهیا ته ای ارتبا

قویتر بوده است (.)1391
عصاری آرانی و آقایی خوندابی در مطارعهای با استداده از روش پنلدیتا به بررسی و آزمون
رابطهی بی

ناوری اطالعا

و ارتباطا

و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در اصلهی

زمانی  1998تا  2004پرداختهاند .نتایج مطارعه مبی وجود یک رابطهی معنیدار و قوی بی رشد
اقتصادی و ناوری اطالعا و ارتباطا بوده است (.)1387
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خطای برداری و در اصلهی زمانی  1338تا  1382به ای نتیجه رسیدهاند که سرمایهی غیر اوا
نقش غارب در اقتصاد داشته و حدود  50درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح میدهد .سه
اشت ا از رشد اقتصادی  30-38درصد و سه بهرهوری کل  7-10درصد است .ه چنی کشش
توریدی اوا  0/07بوده و معنادار است و سه آن از رشد اقتصادی ایران حدود  7درصد در دورهی
 1373تا  1382است .ای سه حداقل مقدار است و شامل اررا

تعدیل کیدی ،کاربری ،سرریز و

تکنوروژیکی نمیباشد .ه چنی رابطهی علیت از طرف موجودی سرمایهی اوا بر تورید در
کوتاه مد

و بلندمد

برقرار است و بازدهی رابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد

(.)1387
نجارزاده و همکاران در مطارعهای با استداده از روش پنلدیتا به بررسی و آزمون رابطهی بی
ناوری اطالعا

و ارتباطا

و رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کندرانس اسالمی در

اصلهی زمانی  1996تا  2004پرداختهاند .نتایج مطارعه نشان داده است که یک رابطهی معنیدار و
قوی بی رشد اقتصادی و ناوری اطالعا و ارتباطا در ای کشورها وجود دارد (.)1386
مشیری و جهانگرد در پژوهشی با استداده از روش ضا -حارت به برآورد تاریر ناوری اطالعا و
ارتباطا بر رشد اقتصادی ایران در اصلهی زمانی  1348تا  1380پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی
از تاریر مثبت و معنیدار ای مت یر بر رشد اقتصادی بوده و تاریر آن پس از یک دوره کاهش در
اواخر دههی  1360و اوایل دههی  ،1370با ا زایش شاخصهای سرمایهگذاری ارتباطا در اواخر
دههی  1370بهبود یا ته است (.)1383
در یک جمعبندی کلی میتوان بیان داشت که اکثر مطارعاتی که به بررسی تاریر ناوری اطالعا
و ارتباطا

بر رشد اقتصادی پرداختهاند ،به ای نتیجه رسیدهاند که ناوری اطالعا

و ارتباطا

تاریر مثبت بر رشد اقتصادی دارد .از ای رو با توجه به اهمیت ناوری اطالعا و ارتباطا در رشد
اقتصادی کشورها ،در ای پژوهش نیز سعی بر آن شده است تا به بررسی تاریر ناوری اطالعا و
ارتباطا بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه  D8پرداخته شود.
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پژوهش حاضر از رحاظ روش ،علی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده و روش جمعآوری
اطالعا نیز از نوع کتابخانهای و آمار و اطالعا مربو به مت یرهای بهکار برده شده در پژوهش
نیز از رو

شردهی  )World Development Indicators( WDI2015استخراج شدهاست.

ه چنی ابزار اقتصادسنجی مورد استداده در پژوهش ،نرم ا زار  Eviewsبوده و محدودهی زمانی
پژوهش اصلهی سا های  2008تا  2014و قلمرو مکانی پژوهش نیز شامل کشورهای عضو گروه
( D8ایران ،اندونزی ،بنگالدش ،ترکیه ،پاکستان ،مارزی ،مصر و نیجریه) است .در ای پژوهش با
استداده از روش پنلدیتا به بررسی تاریر ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی در

کشورهای عضو گروه  D8پرداخته شده و مد بهکار ر ته در پژوهش نیز مطابق رابطهی  1است
که در آن  :GDPGنرخ رشد تورید ناخارص داخلی سرانه به قیمت رابت سا  :ICTG ،2005نرخ
رشد سرمایهگذاری در ناوری اطالعا

و ارتباطا

(درصدی از تورید ناخارص داخلی)،

 :GCFGنرخ رشد تشکیل سرمایهی ناخارص (درصدی از تورید ناخارص داخلی) :LFOG،نرخ
رشد نیروی کار :GEEG ،نرخ رشد مخارج دورت در آموزش (درصدی از تورید ناخارص داخلی)
و  :Uجمال پسماند مد میباشد .ه چنی در مد زیر  iنشان دهندهی مقطع (کشور) و  tنشان
دهندهی زمان میباشد.
)(1

GDPGit  1   2 ICTGit   3GCFGit   4 LFOGit   5GEEGit  U it

مد ( P.Dپنلدیتا) ترکیبی از سری زمانی 1و دادههای مقطعی 2است .درهریک از مد های سری
زمانی و دادههای مقطعی کمبودهایی وجود دارد که در مد  P.Dمیتوان آنها را کاهش داد.
بهطوریکه در مد های سری زمانی با مشکل خودهمبستگی مواجهای و در آمارهای مقطعی
مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد ،اما مد های  P.Dبطور کلی دارای مزیتهایی به شر زیر
میباشند:
او ای که در ای نوع مد ها نقا آماری بیشتری در اختیار محقق قرار میگیرد و درجهی آزادی
را ا زایش داده و مشکل ه خطی را بی مت یرهای توضیحی ک میکند ،در نتیجه کارایی تخمی
Time Series
Cross Section

1
2
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که تعداد قابل توجهی پرسشهای اقتصادی را تجزیه و تحلیل کند ،که بهوسیلهی آمار و اطالعا
سری زمانی و یا مقطعی به تنهایی ممک نیست.
در مد های سری زمانی رگرسیون به صور  𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏 𝑥𝑡 + 𝑢𝑡 :میباشد که در آن 𝑡

بیانگر زمان است و اگر مد به صور

دادههای مقطعی باشد شکل رگرسیون به صور :

𝑖𝑢  𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏 𝑥𝑖 +است که در آن 𝑖 نماد بعد مقطعی است که میتواند شمارهی بنگاه ،نوع
صنعت ،استان و  ...باشدر اما وقتی مد به صور  P.Dمطر میشود شکل رگرسیون به صور
𝑡𝑖𝑢  𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑏 𝑥𝑖𝑡 +خواهد بود که در ای معادره 𝑖 بر بعد مقطعی دالرت دارد و 𝑡 بعد
زمان را مطر میکند که 𝑡𝑖𝑦 ماتریسی در ابعاد ( )NT × 1است و 𝑡𝑖𝑥 ماتریسی در ابعاد ( × NT

 )Kمیباشد و 𝑏 نیز ماتریسی با ابعاد ( )K × 1است ( Kتعداد مت یرهای توضیحی است) .تداوتی
که بی رگرسیونهای دیگر با  P.Dوجود دارد در جملهی اختال است .در رگرسیونهای دیگر
یک جملهی اختال وجود دارد که بهعنوان 𝑢 معر ی میشود و دارای تمامی روض کالسیک
است .اما در ای مد جملهی اختال 𝑡𝑖𝑢 به صور دیگری مطر میشود .در واقع 𝑡𝑖𝑢 ،تشکیل
شده از سه جزء اصلی است که به صور زیر میباشد:
𝑡𝑖𝑉 𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 +

 :𝜇iجملهی اختال برای دادههای مقطعی است و اختال و تداو های واحد بر واحد مقطعی را در
خود دارد.
𝑡𝜆 :جملهی اختال برای سری زمانی است و اررا زمان در آن رحاظ میشود.
𝑡𝑖𝑉 :جملهی اختالری است که در تمامی روض کالسیک مطر میباشد.
به بیان دیگر یکی از مشخصههای  P.Dای است که جمال اختال را به ت ییرا زمانی و مکانی
تدکیک میکند .برای مثا وقتیکه تابع تورید را از طریق ای روش تخمی میزنی  ،جملهی
پسماند را به صور تدکیکی در نظر میگیری و بخشی از پسمانده را به ناکارایی بنگاه و بخشی را
به محاسبا

و اشتباها

دیگر اختصاص میدهی  .بر اساس نوع برخورد با ای جمال

اختال ،
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اختال کالسیک)( 𝜇i ،اررا

مقطعی)( 𝜆𝑡 ،ویژگیهای زمانی) در کل مد مطر شده و در

هرجمله  𝜇iو 𝑡𝜆 در آن عنوان گردد ،در ای صور

نوع مد به صور

دو طر ه 1است و اگر

تنها یکی از ای دو (که معموال  𝜇iدر مد قرار داده میشود و 𝑡𝜆 حذف میگردد و به جای آن از
مت یر روند استداده میکنند) حذف شود مد به یک مد یک طر ه 2تبدیل میشود .اربته در هر
نوع از ای مد ها بسته به ای که رض ما در مورد پارامترها به چه صور

باشد ،میتوان مد

متداوتی را ارائه کرد ،اگر ما رض رابت بودن اررا را داشته باشی مد به صور «مد با اررا
رابت» 3خواهد بود و اگر ما رض را به تصاد ی بودن اررا

قرار دهی مد به صور «مد آرار

تصاد ی» 4تبدیل خواهد شد .در استداده از مد  P.Dاکثرا مد «جزء خطای یک طر ه» برای
اجزای اختال بکار میرود:
𝑡𝑖𝑉 𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 +

که  𝜇iبر ارر خاص ردی ،بنگاهی ،استانی و  ...و 𝑡𝑖𝑉 بر اختال باقیمانده دالرت دارد (سعیدی،
.)1388
 .5یافتههای پژوهش
 .1-5بررسی پایایی متغیرها

پیش از برآورد مد  ،الزم است پایایی تمام مت یرهای مورد استداده در مد  ،مورد آزمون قرار
گیرد ،زیرا ناپایایی مت یرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه دادههای تابلویی ،باعث بروز
مشکل رگرسیون کاذب میشود .بر خالف آنچه در مورد دادههای سری زمانی مرسوم است ،در
مورد دادههای تابلویی نمیتوان برای آزمون پایایی از آزمونهای دیکی -ورر ()Dickey-Fuller
و دیکی -ورر تعمی یا ته ( )Augmented Dickey-Fullerبهره جست ،بلکه الزم است به
نحوی پایایی جمعی مت یرها آزمون شود (طیبی و همکاران .)1387 ،به منظور بررسی پایایی
1

Two Way
One Way
3
Fixed Effect
4
Random Effect
2
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نوع مد  P.Dت ییر میکند .بدی معنا که وقتی جملهی اختال که تشکیل شده از 𝑡𝑖𝑉 (جملهی
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در جدو  1آورده شده است .با توجه به ک تر بودن مقادیر احتما از مقدار  ،0/05رضیهی H0

مبنی بر وجود ریشهی واحد در سطح اطمینان  95درصد رد شده و مت یرهای مد پایا در سطح و یا
به عبارتی دیگر ) I(0میباشند.
جدول  .1نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون ریشهی واحد جمعی لوین ،لین و چو
با عرض از مبدا و روند

نام متغیر

با عرض از مبدا

احتمال

آمارهی آزمون

احتمال

آمارهی آزمون

0/000

-18/40

0/000

-19/48

GDPG

0/000

-14/00

0/000

-3/55

ICTG

0/000

-29/23

0/000

-12/88

GCFG

0/000

-11/25

0/000

-6/19

LFOG

0/000

-3/20

0/000

-5/80

GEEG

 .2-5تخمین مدل

در ادامه به برآورد مد معر یشده در رابطهی1پرداخته میشود .قبل از برآورد مد  ،به آزمون
معنیدار بودن اررا

ردی با استداده از آزمون  Fریمر پرداخته میشود .اگر در یک سطح معنی

داری مشخص F ،محاسبه شده از مقدار  Fجدو با درجهی آزادی صور
( )NT-N-Kبزرگتر باشدر رضیهی  H0مبنی بر معنیدار نبودن اررا
باید مد به صور

( )N-1و مخرج

ردی رد شده و بنابرای

پنلدیتا برآورد شود .اما اگر  Fمحاسبه شده ،از  Fمربوطه در جدو کوچک

تر باشد ،آنگاه رضیهی  H0را نمیتوان رد کرد (یوسدی و همکاران .)1390 ،جدو  2نتایج
مربو به آزمون اررا رابت را نشان میدهد .همانطور که در ای جدو مشاهده میشود ،با توجه
به مقدار احتما مربو به آمارهی  ،Fدر سطح اطمینان  95درصدر آمارهی  Fمحاسبه شده از
مقدار آمارهی  Fجدو بزرگتر بوده و نشاندهندهی رد رضیهی  H0و تایید روش تخمی
پنلدیتا میباشد.
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مت یرها ،از آزمون روی  ،ری و چو ( )LLCاستداده شده است .بر ای اساس نتایج آزمون مذکور
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0/004

8/52

Cross-Section F

0/000

28/18

Cross-Section Chi-square

در مرحلهی بعد ،برای پاسخ به ای که آیا تداو در عرض از مبدا واحدهای مقطعی به طور رابت
عمل میکند یا ای که عملکردهای تصاد ی میتوانند ای اختالف بی واحدها را بهطور واضحتری
بیانکنند ،از آزمون هاسم استداده میشود .در ای آزمون ،رضیهی  H0مبنی بر سازگاری
تخمی های ارر تصاد ی را در مقابل رضیهی  H1مبنی بر ناسازگاری تخمی های ارر تصاد ی یا
سازگاری ارر رابت آزمون میکنی  .جدو  3نتایج مربو به آزمون هاسم را نشان میدهد .با
توجه به جدو مشاهده میشود که در سطح اطمینان  95درصد ،رضیهی  H0مبنی بر سازگاری
تخمی های ارر تصاد ی رد شده و باید جهت برآورد مد از تخمی به روش رابت استداده نمود.
جدول  .3نتایج بررسی اثرات تصادفی با استفاده از آزمون هاسمن
Chi-sq.Statistic
Prob

34/08

0/000

Cross-Section random

رابطهی  2نتایج مربو به تخمی مد را نشان میدهد .بر اساس ای نتایج مشاهده میشود که
ضرایب هر یک از مت یرهای مد با مبانی نظری ه خوانی داشته و ا زایش هر یک از مت یرهای
رشد سرمایهگذاری در ناوری اطالعا و ارتباطا  ،رشد تشکیل سرمایهی ناخارص ،رشد نیروی
کار و رشد مخارج دورت در آموزش باعث ا زایش رشد اقتصادی میشود.
)(2

GDPG  4.41 0.27 ICTG 0.25GCFG 0.06LFOG 0.35GEEG
t 5.23

t  4.33

t 3.16

t 9.73

t 11.95
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جدول  .2نتایج مربوط به آزمون اثرات ثابت
Statistic
Prob
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هدف پژوهش حاضر بررسی تاریر ناوری اطالعا و ارتباطا بر رشد اقتصادی کشورهای عضو
گروه  D8بوده است .با استداده از روش پنلدیتا در اصلهی زمانی  2008تا  2014مشخص شد که
ضرایب هریک از مت یرهای مد با مبانی نظری ه خوانی داردر بهطوریکه هر یک از مت یرهای
رشد سرمایهگذاری در ناوری اطالعا و ارتباطا  ،رشد تشکیل سرمایهی ناخارص ،رشد نیروی
کار و رشد مخارج دورت در آموزش تاریر مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی دارند .از ای رو
رضیهی پژوهش مورد تایید علمی قرار میگیرد .در رابطه با تاریر مثبت سرمایهگذاری در ناوری
اطالعا

و ارتباطا

بر رشد اقتصادی ،همانطور که در بخش مبانی نظری پژوهش اشاره شد،

میتوان بیان کرد که ا زایش سرمایهگذاری در

آوری اطالعا

و ارتباطا

ارف .رشد بهرهوری کلیهی عوامل در بخشهای توریدکنندهی ناوری اطالعا

از طریق سه کانا
و ارتباطا

ب.

تعمیق سرمایه ج .رشد بهرهوری کلیهی عوامل از طریق سازماندهی مجدد و بهکارگیری ناوری
اطالعا

و ارتباطا  ،باعث ا زایش رشد اقتصادی میشود که ای نتیجه در مطارعهی ( Kumar et

Vu ( ،)Niebel 2014( ،)Savulescu 2015( ،)Jafari Samimi et al. 2015( ،)al. 2016

 ،)Kuppusamy et al. 2009( ،)Zuhdi et al. 2012( ،)2013عر انی و همکاران (،)1391
عصاری آرانی و آقایی خوندابی ( ،)1387کمیجانی و محمودزاده ( ،)1387نجارزاده و همکاران
( )1386و مشیری و جهانگرد ( ) 1383نیز به تایید رسیده است .در رابطه با تاریر مثبت مت یرهای
تشکیل سرمایهی ناخارص و نیروی کار بر رشد اقتصادی ،با توجه به ای که سرمایه و نیروی کار
یکی از عوامل توریدی مورر بر تورید میباشند ،از ای رو ا زایش آنها باعث ا زایش تورید و رشد
اقتصادی میشود که ای نتیجه در مطارعهی ( ،)Shuaib and Dania 2015پناهی و آ عمران
( ،)1394آ عمران و آ عمران ( ،)1393آ عمران و آ عمران ( )1391و عمادزاده و همکاران
( ) 1388نیز به تایید رسیده است .در رابطه با تاریر مثبت مخارج دورت در آموزش بر رشد اقتصادی
نیز میتوان گدت که ا زایش مخارج دورت در آموزش باعث انباشت سرمایهی انسانی و ا زایش
مهار ها و قابلیتهای توریدی نیروی کار و ه چنی ا زایش نیرویکار مطلوب و مورر شده و در
نتیجه باعث ا زایش تورید و رشد اقتصادی میشود که ای نتیجه در مطارعهی ( Naya et al.

 )Alam et al. 2010( ،)Annabi et al. 2011( ،)Imran et al. 2012( ،)2012و آ عمران
و آ عمران ( )1391نیز به تایید رسیده است.
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 .6بحث و نتیجهگیری
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رشد اقتصادی ،پیشنهاد میشود که برنامهریزان اقتصادی در ای کشورها ،ارف .با ا زایش تخصیص
و ارتباطا

وتضمی منابع ماری الزم برای سرمایهگذاری در ناوری اطالعا

و ایجاد بسترهای

الزم برای توسعهی آن ،گامی مورر در رسیدن به رشد اقتصادی بردارند .ب .با توجه به ای که
کشورها بدون داشت زیرساختهای رهنگی -اجتماعی و مهار های الزم در بهرهگیری از
توانمندیهای ناوری اطالعا و ارتباطا نمیتوانند از رصتها و مزایای حاصل از ای
استداده کنند ،از ای رو دورت ها با راه آوردن اطالعا

و خدما

ناوری

به هنگام ،برقراری ارتبا با

شهروندان و نیز آموزش نحوهی استداده از ای ناوریها ،زمینههای ایجاد تقاضا در جامعه را راه
کرده و ه چنی با سیاستگذاریهای مناسب ،در جهت تقویت موسسا

عا در زمینهی ناوری

اطالعا و پررنگ کردن نقش تحقیق و توسعه گام بردارند .ج .با توجه به ای که تجار بی ارملل
نقش مهمی را در پراکنش

آوری اطالعا

و ارتباطا

بازی میکند و امکان میدهد

مصرفکنندگان و توریدکنندگان داخلی تعداد متنوعتری از کاالها و خدما با قیمتهای پایی تر
از سایر کشورهای عضو را در دسترس داشته باشند ،از ای رو برای تسهیل توسعهی ناوری
اطالعا

و ارتباطا  ،سیاستگذاران عضور آزادی تجاری را از طریق کاهش موانع تعر های و

غیر تعر های برای ناوری اطالعا و ارتباطا اعما کنند.
در راستای تاریر مثبت مت یرهای تشکیل سرمایهی ناخارص ،نیروی کار و مخارج دورت در آموزش
بر رشد اقتصادی نیز پیشنهاد میشود که برنامهریزان اقتصادی در ای کشورها با استدادهی بهینه از
میزان سرمایه و نیروی کار موجود و با ا زایش میزان سرمایه و نیروی کار به عنوان عوامل توریدی
مورر بر میزان ا زایش تورید ،باعث ا زایش تورید ناخارص داخلی شده و ه چنی با اعما
سیاست های مناسب نظیر ا زایش سه مخارج آموزشی از تورید ناخارص داخلی ،باعث ارتقای
بهرهوری نهایی نیروی کار و کارایی تورید شده و از ای طریق زمینهی ا زایش رشد اقتصادی را
راه کنند.
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بر ای اساس در راستای هدف پژوهش و با توجه به تاریر مثبت ناوری اطالعا

و ارتباطا

بر
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Abstract: The objective of this research was to study the effect of
information and communication technologies(ICT) on economic
growth in member states of the D8. This research method was an
analysis-causal and aimed at the application and fact and information
about the variables used in this study was extracted from WDI2015.
Also, Econometric tools used in research was Eviews Software and
the econometric method is panel data and time domain is 2008 to 2014
and spatial domain including Iran, Indonesia, Bangladesh, Turkey,
Pakistan, Malaysia, Egypt and Nigeria. The results of this research
indicated that the coefficient for each of the variables in the model
were consistent with the theoretical bases and statistically significant
and information and communication technologies has a significant
positive impact on economic growth.
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