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   چکیده
کشور  52بر رشد اقتصادی ) فاوا(اثر فناوری اطالعات و ارتباطات  یمقاله تحلیل و ارزیابین هدف ا

استفاده و  2010-1995ره زمانی های تلفیقی دو از داده. اسالمی است همکاریمنتخب اعضای سازمان 
با عنایت به . شود میهای پنل برای دو حالت پایدار و رشد برآورد  مدل شناسایی شده به روش داده

و  کاربری دسترس، و اثر به دو گروه تقسیم شدندحقایق آشکار شده در کشورهای اسالمی، این کشورها 
  . شود میبه طور جداگانه تخمین و ارزیابی  شورهافاوا بر حالت پایدار و رشد اقتصادی این ک مهارت در
را بر رشد اقتصادی هر دو  تأثیربیشترین  غیرفاوا ۀسرمایمورد بررسی  ۀطی دور دهد نشان مینتایج 

اثر قابل توجهی  ،و کاربری فاوا برای هر دو گروه از این کشورها دسترس. ردگروه از کشورهای اسالمی دا
فاوا، امتیاز باالتری دارند،  ی گروه اول که از نظر شاخص دسترسبرای کشورهااما این اثر  ،بر رشد دارد
 بودهن پایدارمذکور  ۀدور ابتدایو کاربری فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در  دسترساثر . بیشتر است
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شایان . است 18/0و برای کشورهای گروه دوم  26/0و کاربری اطالعاتی برای کشورهای گروه اول حدود 
دهد این سرعت در هر دو گروه کشورهای اسالمی  پارامتر سرعت همگرایی نشان می ۀذکر است محاسب

  . پایین است

  .رهای اسالمیکشو ،های پنل داده ،شاخص دسترس فاوا ،ICT ،رشد اقتصادی :های کلیدی واژه

  ,JEL: C33 O47, .L97 بندی طبقه

  
 مقدمه . 1

های مختلف زندگی انسان از  جنبه  به) فاوا( 1اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات یها طی دهه
این پدیده به حدی در روابط و ابعاد . است  ای ورود پیدا کرده اقتصاد در سطح گستردهجمله 

 است، ساختار اقتصادهای ملی و جهانی را تغییر داده حتی که گذاشته تأثیرمختلف اقتصادی 
مطرح،  در این فرآیند یکی از سؤالهای. شود میکه از آن به عنوان انقالب فاوا یاد  طوری
  . است بر رشد اقتصادیفاوا  ۀگذاری رشد و توسعتأثیر
ای دی کشورهاثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصا درصدد آن است تا مقالهین ا

و  پذیربر اساس ادبیات دسترس. کندبررسی و آزمون را اسالمی  همکاریاعضای سازمان 
های رشد اقتصاد و حقایق آشکار شده در اقتصاد کشورهای اسالمی، مدل رشد اقتصادی با  نظریه
 2010- 1995های پنل دوره زمانی  بر فاوا شناسایی و تصریح شده و سپس با استفاده از داده تأکید
  . های پنل، مدل شناسایی شده برآورد شده است تکنیک تخمین داده و با

مبانی نظری و  مروربخش دوم و سوم به . شود مقاله به شکل زیر سازماندهی می ادامۀ
فاوا در  بخش چهارم به شناخت جامعه آماری و بیان وضعیت. پردازد میموضوع  ۀپیشین

ارائه تصریح مدل  پنجمبخش  در .ردآن با جهان اختصاص دا کشورهای اسالمی و مقایسۀ
گیری و  م نتیجهفتکند و در نهایت بخش ه یم نتایج برآوردها را تحلیل مششبخش . شود می

  .دده پیشنهادها را ارائه می
 

  مبانی نظری . 2
. گردد شود به زمان آدام اسمیت باز می چه عواملی باعث رشد تولید می که موضوعاین  ۀمطالع

و آدام اسمیت پیشگامان مکتب کالسیک بودند که در قرن هجدهم ) 1752( 2در واقع هیوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Information and Communication Technology (ICT) 
2 Hume  
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. و مارکس در اواسط قرن نوزدهم پایان یافت) 1848( 1میل طرح نظریات شکل گرفت و با
مترین داند و مه یاز دو عامل انباشت سرمایه و تقسیم کار م یاسمیت رشد اقتصادی را ناش
معتقد ) 1939( 2هارود. کند یم یرشد جمعیت معرفاقتصادی را  عامل برونزا در جریان توسعۀ

  . وری نیروی کار بستگی دارد است رشد تولید در اقتصاد به رشد سرمایه و رشد بهره
اما  ،ترین بنیانگذاران مکتب نئوکالسیک بودند والراس، مارشال و پیگو اصلیبا وجود اینکه 

 یبرااقتصاددانان نئوکالسیک،  ۀبه عقید. کتب هستنداین م پیشگام) 1956( 3ولو و سوآنس
نان دریافتند که ااقتصادداین . شود توازنم، رشد سرمایه و نیروی کار باید یحفظ رشد اقتصاد

این بخش به عنوان . شود بخشی از رشد توسط رشد سرمایه و نیروی کار توضیح داده نمی
تعیین ) یر برونزامتغ(ای که توسط عاملی خارج از مدل  یعنی پدیده. شد شناخته  »4پسماند«

رسد که  سولو به این نتیجه می. باشدیکی از این عوامل برونزا تواند  میپیشرفت فناوری . شود می
   5.افزایش سرمایه همراه با پیشرفت فنی منابع اصلی رشد اقتصادی هستند

بین تابع تولید جمعی و نیروی کار و سایر عوامل تولید تجدید  ۀهای نئوکالسیک رابطدر مدل
سرمایه  یموجوددر این مدلها تابع تولید جمعی، تابعی از . ای یک به یک است ونده، رابطهش

را با فرض ثابت بودن  (Y) تابع فوق میزان تولید. شود بیان می Y=F(K) که به صورت است
سرمایه ثابت است که به صورت کامالً  یموجودمیزان  K در این تابع. کند سطح دانش بیان می

میزان  ۀکنند تابع تولید در مدلهای نئوکالسیک بهینه ،از این رو. اند ر گرفته شدهبهینه به کا
توان به کم شدن نرخ رشد  از مشخصات چنین تابع تولید جمعی می. استتولید حال و یا آینده 

  .شود گفته می 6امر که به آن شرط اینادااین . آن با افزایش مقدار تجمع سرمایه اشاره کرد
aa-1 K (AL) = Y  )1(  

که  ،فرض شده است فناوریمعادل با پیشرفت  (AL)در تابع تولید جمعی باال نیروی کار 
 )فناوری( تکنولوژیبلکه به همراه نرخ رشد  ،نیستتنها نرخ رشد اشتغال ) g(نرخ رشد جمعی 

ضریب  ،لاز دید این مد  Aعوامل تولید کاراییضریب . دهند تواماً نرخ رشد اشتغال را تغییر می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mill  
2 Harrod   
3 Solow and Swan  
4 Residual 

اگر به صورت تبلور یافته در یک نهاده مشخص باشد، مانند آموزش : پیشرفت فنی برونزا به دو شکل است 5
ها به صورت برابر  نهاده  اگر باعث بهبود تمامی  .شود پیشرفت فنی تبلور یافته نامیده می کارگران یا تجهیزات دید،
ماندهی مجدد نوین، ساز این نوع پیشرفت فنی به صورت مدیریت. شود نیافته نامیده می شود، پیشرفت فنی تبلور

  .آید یا زیرساختهای جدید به وجود می
6 Inada Condition 
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شرایط ایده ۀفرضیات کالسیک و نئوکالسیک را دربار رشد درونزا یالگو. برونی و مستقل است
در الگوهای رشد . کند آل در بازار و وجود بازدهی نزولی عوامل بویژه در مورد سرمایه رد می

ت، دانش انداز، نرخ رشد جمعی مندی از منابع، نرخ پس درونزا، رشد تولید به عواملی مانند بهره
    . فنی و فناوری و روش سازماندهی فعالیتهای اقتصادی بستگی دارد

 80 ۀپردازان جدید رشد اقتصادی در دهنظریه. سترشد درونزا ۀپیشگام نظری )1986( رومر
گذاری  گذاری در تحقیق و توسعه یا سرمایه معتقد بودند که رشد پیشرفت فنی از طریق سرمایه

نظریات رشد درونزا بر مفاهیمی مانند بازده فزاینده تحقیق . شود می اجتماعی حاصل ۀدر سرمای
 تأکیدو توسعه و انتقال دانش و اطالعات، فرآیند یادگیری از طریق تجربه و پراکندگی فناوری 

مطالعات اخیر، فعالیتهای مبتنی بر نوآوری در واکنش به محرکهای  .)1990 1،بارو( دارند
. گیرند اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی در نظر می موتور منزلۀاقتصادی را به 

وری و نوآوری  سرانجام به رشد بهره ،آید دست میه پیشرفتهایی که از این بخش دانش ب
نوآوری به عنوان فرآیندی مداوم در نظر گرفته شده و در چارچوب نظام . شود بیشتری منجر می

نزا بر تحصیالت، آموزش، کارآموزی و خلق رشد درو ۀبنابراین نظری. شود اقتصادی مشخص می
  . کند کید میأوریهای جدید تافن

کارایی تخصیصی پویا فرضیاتی نالی چون شکست بازار و ئدرونزا با طرح مسارشد های  نظریه
در نتیجه این . مورد تردید قرار دادند ،کردند ها مطرح می ها و نئوکالسیک را که کالسیک

توانند در کاهش شکست بازارها نقش  کنند که دولتها می می تأییدفرضیات به طور ضمنی 
   2.داشته باشند

گیری از دیدگاه شومپیتر بر بهبود کیفیت  در الگوی خود با بهره )1992( 3اقیون و هیوت
 ۀیدکنندگان با فناوری قدیم از عرصای از فناوری جدید که بر اثر آن تول تولید به عنوان نشانه

نیز بر همین اساس الگوی  )1991( 4گروسمن و هلپمن. کردند تأکید ،شوند رقابت خارج می
یافته فقط با   های رشد درونزا کشورهای کمتر توسعه بر اساس نظریه. دندداارائه را رشد درونزا 

یافته رقابت کنند و   توانند با کشورهای توسعه های جدید می گیری از انتقال فناوریها و ایده بهره
انسانی  ۀگذاری در تشکیل سرمای سرمایه ۀتقال این فناوریها از سطوح فزایندبا استفاده از ان

با فرض ثبات شرایط، نرخ رشد باالتر باعث افزایش منابع مالی  ،از سوی دیگر. مند شوند بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Barro  

در نظر گرفتن با بلندمدت  در ردش اقتصادگبرو از جمله کسانی است که نقش مخارج دولت را در قالب مدلی در  2
 .ای تولید و سیاستهای مالی ثابت، تبیین کرده استه نشت

3 Aghion and Howitt  
4 Grossman and Helpman  
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 نیزاین جریان . شود گذاری در تحقیق و توسعه و تقویت سرمایه انسانی می الزم برای سرمایه
را تقویت » گذاری رشد و سرمایه«شود که جریان مارپیچ  درآمد باالتر می منجر به نرخ رشد و

  )2001 1،منسل( .کند می
در قالب عامل سرمایه در تابع  یفاوا بر رشد اقتصاد تأثیرشده،  یبررس یها باعنایت به نظریه

 ا،یکی از روشه. فوق این عامل لحاظ شده است یها نظریه یتولید قابل تحلیل است که در تمام
فاوا و  ۀسرمای یدر آن سرمایه به دو جزء یعناستفاده از تابع تولید گسترش یافته سولو است که 

 .شود یدر مدل لحاظ م انسانی ۀنیروی کار و سرمای تقسیم و سایر عوامل نظیر غیر فاوا ۀسرمای
بر الگوی رشد در حالت پایدار روشی که برای کشورهای در حال توسعه کاربرد بیشتری دارد، 

ـ تابع تولید کاب  ،)1992( 3پاجوال با بسط مدل منکیو. است) 2002( 2اساس مطالعه پاجوال
فیزیکی،  ۀنوع سرمای سهبا تغییرات کارافزا و بازده ثابت نسبت به مقیاس در شرایط داگالس، 

مزیت این روش آن است که نیازی به اطالعات . در نظر گرفته است انسانی ۀسرمایو  فاوا ۀسرمای
  . فاوا و غیرفاوا ندارد ۀسرمایموجودی 

  
  تحقیق ۀپیشین. 3

 دستۀ نخست،. شود عمده تقسیم می ۀاثرگذاری فاوا بر رشد اقتصادی به دو دست ۀمطالعات دربار
این مطالعات بیشتر بر . گیری اثر آن بر رشد تمرکز دارند مطالعاتی که بر بخش فاوا و اندازه
این دسته از . دارد تأکیدنها بخش فاوا تکامل پیدا کرده است، کشورهای تولیدکننده فاوا که در آ

کاالها و  ۀگیرند و به تولید و عرض دیگر بخشهای اقتصادی را نادیده می ،مطالعات کاربری فاوا
مطالعاتی که به دنبال ارزیابی اثر بخش کاربری فاوا در رشد  ،دوم ۀدست. خدمات توجه دارند

وری  گذاری فاوا بر تعمیق سرمایه و افزایش بهره سرمایه تأثیرزیابی اقتصادی هستند و به دنبال ار
مشکل این . گیرند سرریز فاوا را نادیده می این دسته از مطالعات اثرهای. هستندنیروی کار 

در این . گذاری فاواست در مورد سرمایه دسته از مطالعات تفاوت آمار حسابهای ملی کشورها
های رشد در حالت پایدار  نظریهرشد و  های)نظریه( رشد، تئوری مطالعات از روشهای حسابداری

  .سنجی را به کار برد توان برای تخمین آن، روشهای اقتصاد شود که می استفاده می
یافته و در حال توسعه را   فاوا در کشورهای توسعه ۀاثر بازده سرمای) 2000( 4و دوان کرامر

فاوا در کشورهای  ۀسرمای ۀآنها بیانگر آن است که بازد ۀبه طور جداگانه بررسی کردند که مطالع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mansell  
2 Pohjola  
3 Mankiw 
4 Dewan and Kramer  
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نتایج برآورد به  .مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه معنادار نبوده است توسعه یافته
فاوا، غیرفاوا و نیروی کار در  ۀکه کشش تولید نسبت به سرمایه تصادفی نشان داد اثرهایروش 

این کشش برای کشورهای در . است 85/0و  16/0، 057/0به ترتیب  توسعه یافتهکشورهای 
  . ه استکه معنادار نبوده به دست آمد 28/0و  -012/0، 59/0حال توسعه، به ترتیب 

 تأثیربا دو رویکرد استفاده از سطح تولید در حالت پایدار و رشد، ) 2000(پاجوال ای  در مقاله
بررسی  1995- 1980 ۀال توسعه در دورو در ح توسعه یافتهکشور  39بر رشد اقتصادی را فاوا 
کشور در حالت پایدار، معنادار  39فاوا برای مجموع  ۀاو ضریب سرمای ۀدر مطالع. است کرده

. گذاری غیرفاوا در بیشتر موارد معنادار است ضریب سرمایه. بوده اما در حالت رشد معنادار نیست
ه، ضریب فاوا در همه حاالت کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسع 23در مورد 

با رویکرد دوم، . غیرفاواست ۀفاوا در اکثر موارد بیشتر از سرمای ۀاثرگذاری سرمای. معنادار است
کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره  42مشابهی را برای  ۀمطالع) 2002(پاجوال 
مخارج  تأثیرنشان داد که قبلی وی  نتایج این مطالعه بر خالف مطالعۀ .انجام داد 1985-1999

وی میزان  ۀگفته ب. انسانی مثبت ولی معنادار نیست ۀفاوا بر رشد تولید ناخالص داخلی و سرمای
انسانی، آزادی بازار و سیاستهای  ۀاثرگذاری فاوا بر رشد اقتصادی به عوامل مکمل مانند سرمای

  . دولت وابسته است
به شش گروه تقسیم  )2004(1خوانگ وسطانتخاب و ت کشور بر اساس شرایط اقتصادی 50

سهم فاوا در رشد ید این است که نتایج مؤ. کندارزیابی می را فاوا بر رشد اقتصادی تأثیرو  شد
 2000- 1995 ۀدرصد در دور 8/11به  1995- 1990 هدرصد در دور 4/6ستانده کلی از میانگین 

ی و معلولی روشنی بر رشد اقتصادی علّ تأثیرفاوا  ۀسرمای. است  افزایش یافته و تقریباً دو برابر شده
 4/0 فاوا، به طور میانگین باعث افزایش ۀدرصد افزایش در سهم سرمای 10تر،  به طور واضح. دارد

های  در دوره. )2000( 2و همکارانای جرگنسون  مقایسهۀ مطالع. شود درصدی رشد ستانده می
، بزرگترین گروه منتفع از فاوا آناساس که بر  دادند انجام 1995- 2003و  1995- 1989ی نزما

رشد تولید ناخالص داخلی خود را در ) درصد 27(که یک سوم  هستند عضو گروه هفتکشورهای 
کشور  153در ) 2005(اربیکام ای بوسیله  مطالعه .دانند متاثر از فاوا می 2003- 1995دوره زمانی 

دهد بین فاوا و رشد اقتصادی ارتباط  می نتایج این مطالعه نشان . دشانجام  1995- 2003در دوره 
 327/0به  125/0در طول این دوره مقدار کشش روند صعودی داشته و از . قوی وجود دارد

این کشش به معنای آن است که افزایش یک درصدی در شاخص تراکم . افزایش یافته است
  . شود درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه می 3/0اطالعاتی باعث افزایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Khuong  
2 Jorgenson and Vu  
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 8/44گذاریها در بخش فاوا  دهد بازگشت سرمایه در سرمایه تحقیقات در مالزی نشان می
گذاریهای غیر فاوا است که مقدار  بوده که حدود سه برابر بازگشت سرمایه 2003درصد در سال 

ورد مصر و برخی در م) 2002( 1نور ۀبر اساس مطالع .درصد ارزیابی شده است 4/15آن 
خلیج فارس، مخارج فاوا در بیشتر این کشورها همبستگی مثبتی با رشد ۀ زکشورهای عربی حو

کند که افزایش مخارج فاوا در  گیری می وی نتیجه. اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد
، هر چند که اخالص داخلی در این کشورها داشتهمثبتی بر تولید ن تأثیر 2000-1992دوره 

  . آن نامشخص است ۀو انداز تأثیرمیزان این 
  برای کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دادند که ی تحقیق) 2003( 2لی و کاتری

 ۀبخش فاوا در ده ۀفاوا بر رشد اقتصادی این کشورها با تعمیق سرمای تأثیربر اساس این تحقیق 
آن بر  تأثیربخش فاوا و  ۀدهد تعمیق سرمای این تحقیق نشان می. شروع شده است 1990

لی و همکاران  .بوده است 1990 ۀدوم ده ۀوری نیروی کار در این کشورها در نیم یش بهرهافزا
با استفاده از تابع تولید کاب داگالس، رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی با فاوا و ) 2005(

حال توسعه بین سالهای یافته و در  کشور توسعه 20رابطه جزء اخالل سولو و فاوا را برای 
توانند مانند  که کشورهای درحال توسعه نمی گرفتند  آنها نتیجه. بررسی کردند 1980-2000

  . وری استفاده کنند گذاری فاوا برای بهبود بهره از سرمایه توسعه یافتهکشورهای 
در کشور  37را بر رشد اقتصادی  فاواآثار  )1384(فقیه نصیری و گودرزی ای  در مطالعه
، نتایج این مطالعه نشان داد. کردندبررسی  2003-1995 ۀرای دورب یافتهتوسعه حال توسعه و 

اهمیت زیادی در رشد بر خالف کشورهای در حال توسعه  توسعه یافتهدر کشورهای  فاوامخارج 
عنوان جایگزین رشد  فاوا به تحقیق خود از لگاریتم مخارج سرانۀآنها در . اقتصادی داشته است

با استفاده از روش ) 1386(کمیجانی و محمودزاده . اده کردندفاوا استف موجودی سرمایۀ سرانۀ
 6/8و  5/6بین  1384-1352 ۀحسابداری رشد، سهم فاوا را از رشد اقتصادی ایران در دور

  .درصد برآورد کردند
  

  شناخت و تحلیل جامعه آماری. 4
ناوری در بازار ارتباطات از راه دور و گسترش خدمات ف چشمگیریپیشرفت  ،راخی ۀطی ده

کشورها  تمامی توانددر جهان رخ داده است، این رشد مداوم فاوا، میاطالعات و ارتباطات 
کشورهای درحال توسعه را بیشتر و بیشتر از منافع فناوری اطالعات و ارتباطات  بخصوص

فاوا با کشورهای توسعه یافته شکاف  ۀحال توسعه از لحاظ توسع کشورهای در. برخوردار نماید
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Nour  
2 Lee and Khatri  
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در کشورهای توسعه یافته، گذران زندگی حتی یک روز که  طوریه ب. ای دارا هستندگسترده
بدون اینترنت مشکل و غیرممکن است، دو سوم جمعیت جهان و بیش از سه چهام افراد در 

. )2012 1،جهانی مخابرات ۀاتحادی( کشورهای درحال توسعه هنوز به اینترنت دسترس ندارند
ده . المللی استبین ۀتوسعهای برنامهین کشورها از جمله اهداف کاهش شکاف دیجیتال ب ،لذا

از جمله کشورهای اروپایی  فناوری اطالعات و ارتباطات، اکثراً ۀاز لحاظ شاخص توسع کشور برتر
. هلند، لوکزامبورگ، انگلستان و سوئیس فنالند، ایسلند،سوئد، دانمارک، : هستند که عبارتند از
 اندفاوا قرار گرفته پن در ردیف ده کشور برتر توسعۀایز کشورهای کره و ژهمچنین از قاره آسیا ن

یکی . ستبه فاوا به طور کلی جهان شاهد گسترش نامتوازن تجهیزات و دسترس. )همان منبع(
کلیدی همیشگی مباحث توسعه آن است که آیا شکاف دیجیتال بین کشورهای  از سؤالهای

است؟ شایان ذکر است  افزایشیا در حال  و کاهش است توسعه یافته و درحال توسعه در حال
از فاوا  ۀتوسع نمونه، بررسی برای. ال به چارچوب و شاخص انتخابی بستگی داردؤپاسخ این س

دهد که کشورهای توسعه یافته از این نظر به حد اشباع تلفن همراه نشان می شاخص لحاظ
ای در حال توسعه از نظر شاخص تلفن رشد آنها آهسته شده است، ولی کشورهروند رسیده و 

 شکاف بین ،تلفن همراه صند، پس از لحاظ شاخکمی تجربهرشد دو رقمی را همچنان همراه، 
شاخصهای جهانی انقالب فاوا این  اما. ملل توسعه یافته و درحال توسعه درحال کاهش است

ای توسعه یافته همواره فاوا در کشوره ۀتوسع ،دیگر بیان به. دهندکاهش شکاف را نمایش نمی
 برایخود  ۀنیازمند انطباق اولویتهای توسعدرحال توسعه کشورهای  ، لذاپویاستدر حالت 

 جهتموانع کشورهای درحال توسعه در  زبرخی ا. هستند فناوریحرکت همزمان با پیشرفت 
رس خدمات و اتصاالت، سرعت و کیفیت پایین اتصاالت، دست ۀفاوا مواردی نظیر هزین ۀتوسع

چالشهای اصلی توسعه  بویژهو  کالن شهرهارج از امحدود به خدمات فاوا بخصوص در مناطق خ
   .دشومی شامل است، فقر و سطح سوادکه همانا را 

 کشور منتخب 52 فاوا بر تأثیرها و اطالعات در دسترس،  ، با توجه به دادهتحقیقدر این 
 57اکنون  هماسالمی  همکاریزمان سا. است شدهبررسی  2اسالمی همکاریاعضای سازمان 

درصد  80/22اسالمی سازمان همکاری کشورهای  ،2011مطابق با آمارهای سال  .عضو دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 International Telecommunication Union. 

ری اسالمی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، برونئی، بحرین، عمان، آذربایجان، اردن، سورینام، جمهو  2
ایران، قزاقستان، آلبانی، لبنان، تونس، مالدیو، الجزایر، لیبی، گویان، اندونزی، مالزی، ترکیه، کویت، قرقیزستان، 
ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، بنین، موریتانی، اوگاندا، توگو، گینه، بورکینا فاسو، مالی، جیبوتی، نیجر، 

ر، پاکستان، بنگالدش، سودان، ساحل عاج، یمن، نیجریه، کامرون، چاد، سیرالئون، گامبیا، گینه بیسائو، کومو
  .موزامبیک، سنگال، مراکش، مصر، سوریه



87   تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی منتخب

تولید ناخالص داخلی کشورهای سازمان همکاری  .اندبه خود اختصاص دادهجمعیت جهان را 
صد و تولید در 1/38سایر کشورهای درحال توسعه تولید ناخالص داخلی درصد،  9/10 اسالمی

درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود  1/51ورهای توسعه یافته ناخالص داخلی کش
رشد اقتصادی کشورهای  ۀمقایس .)1OIC ،2012کشورهای  ۀگزارش ساالن( .اختصاص داده است

روند رشد اقتصادی در  دهد که می نشان توسعه یافتهاسالمی با کشورهای در حال توسعه و 
به  1جدول . رهای اسالمی بر خالف روند جهانی سطح پایدار و یکنواخت نداشته استکشو

، 2012در سال  .خوبی بیانگر شرایط اقتصادی کشورهای اسالمی در مقایسه با دیگر کشورهاست
. متوسط هستندتر از پایینکشور از جمله کشورهای با درآمد  16از مجموع کشورهای اسالمی 

  . )2012 2،بانک جهانی( گیرند درآمد قرار می کشورهای کم ۀر ردکشور اسالمی هم د18
  

  متوسط رشد و درآمد سرانه کشورهای اسالمی .1جدول 

 کشور
  )دالر( درآمد سرانه

 )2000سال (
  درآمد سرانه

 )2010سال (

متوسط رشد 
  سالیانه

1995 -2000 

متوسط رشد 
  سالیانه

2001 -2010 
 6/1 3,1 38818 25324 کشورهای با درآمد باال

 5/5 2,4 48900 18950 کویت
 3/4 5,8 39640 33530 متحده عربی امارات

 1/5 3,8 4520 1630 ایران
 4/5 4,22 534 267 کشورهای کم درآمد

 6/2 -0,15 570 170 بیسائو گینه
 4/4 4,2 3866 1645 فریقااخاورمیانه و شمال

 6/4 3,4 1182 483 فریقااصحرای  جنوب
   .جهانیبانک : مأخذ

  
 5و مهارت فاوا 4کاربری فاوا 3،فاوا از سه زیر شاخص کلی دسترس فاوا ۀشاخص توسع
که هر چه عدد  است 10تا  0شاخص توسعه یافتگی فاوا بین  ۀمحدود. تشکیل شده است

در کشورهای توسعه یافته متوسط . توسعه بیشتر فاواست حاکی از شودنزدیکتر  10شاخص به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Annual Economic Report on the OIC Countries. 
2 World Development Indicators (WDI) 
3 ICT Access Sub-Index 
4 ICT Use Sub-Index 
5 ICT Skills Sub-Index 
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شکاف  ،ذکر است شایان. است 24/3و در کشورهای درحال توسعه  25/6شاخص توسعه فاوا 
 ۀاتحادی( بیشتر از لحاظ شاخص کاربری است ۀحال توسع یافته و در هبین کشورهای توسع

اسالمی را از  همکاریجایگاه جهانی کشورهای عضو سازمان  1نمودار  ).2012جهانی مخابرات، 
  .دهدفاوا نمایش می ۀلحاظ شاخص توسع

  
  جغرافیایی ۀفاوا با توجه به محدود ۀشاخص توسع ۀنمایش محدود .1 مودارن

 .)2012(جهانی مخابرات  ۀاتحادی: مأخذ

  
اسالمی از  همکارینیمی از کشورهای عضو سازمان  د تقریباًشو، مالحظه می1مطابق نمودار 

طور کلی ه ب. لحاظ شاخص توسعه یافتگی فاوا باالتر از سطح متوسط جهانی قرار دارند
ن بیان داشت تنها توااسالمی با سایر کشورها شکاف دارند و می همکاری کشورهای عضو سازمان

  .فریقا از وضعیت بهتری برخوردار هستنداز کشورهای قارۀ ا
 مالحظه. دهد، قیمت فاوا را در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نمایش می2نمودار 

. های درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته استقیمت فاوا در کشور شود کهمی
د، شوتوان اذعان نمود هر چه اقتصاد از سطح توسعه یافتگی باالتری برخوردار میمی ،بنابراین

، این نموداردر ). 2012اتحادیه جهانی مخابرات، (یابد قیمت کاالها و خدمات فاوا کاهش می
کشور درحال توسعه ترسیم شده  117توسعه یافته و کشور  44برای  1قیمت سبد کاالیی فاوا

درصد درآمد ملی سرانه را ماهانه به  2کشور توسعه یافته کمتر از  33شایان توجه است . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ICT Price Basket (IPB) 

 متوسط منطقه
  متوسط جهانی

  محدوده

اروپا     کشورهای اسالمی       کشورهای عربی   آسیا و اقیانوس آرام   امریکا        افریقا    

 شاخص
 توسعه
ICT 
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ماهانه بیش از درحال توسعه کشور  61بیش از که  حالی دهند، درسبد کاالیی فاوا اختصاص می
  .نمایندمیاالیی فاوا سبد ک صرفملی سرانه را  درصد درصد از درآمد 5

  
  2011قیمت سبد کاالیی فاوا با توجه به سطح توسعه یافتگی کشورها در سال  .2نمودار 

 
    .)2012(جهانی مخابرات  ۀاتحادی: مأخذ  

  
، شاخص توسعه یافتگی فاوا در کشورهای اسالمی را در مقایسه با عدد شاخص 2 جدول

و در  48/2، 2002در سال  نی شاخص توسعه فاوامتوسط جها .دهدمتوسط جهانی نمایش می
د در بین کشورهای عضو شو، مشخص می2 مطابق با آمار جدول. بوده است 15/4، 2011سال 

 ۀسازمان اسالمی، کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، بحرین و مالزی از لحاظ شاخص توسع
شاخص  درخوردار هستند و عداز جایگاه برتری نسبت به سایر کشورهای عضو ب فاوا تقریباً

ما جمهوری ا .است، باالتر از متوسط جهانی 2011و  2002فاوا برای آنها در سالهای  ۀتوسع
اختالف کمی با متوسط  ، تقریبا2011ًدر سال  53/3ایران با سطح توسعه یافتگی فاوا  اسالمی

از لحاظ شاخص ، 2011و  2002نیجریه و چاد در هر دو سال  کشورهایی نظیر. جهانی دارد
  .اندتر از سطح متوسط جهانی قرار گرفتهپایین بسیارتوسعه فاوا 

 61(، کشورهای مالزی 2011مطابق با گزارش اتحادیۀ جهانی مخابرات، به طور کلی در سال 
، عربستان سعودی )درصد 52(، لبنان )درصد 77(، بحرین )درصد 70(، امارات متحده عربی )درصد

، )درصد 56(، برونئی )درصد 9/34(، اردن )درصد 2/86(، قطر )درصد 33( ، گویان)درصد 5/47(
 1/39(، تونس )درصد 49(، آلبانی )درصد 45(، قزاقستان )درصد 50(، آذربایجان )درصد 68(عمان 
از لحاظ تعداد کاربران ) درصد 6/35(و مصر ) درصد 1/42(، ترکیه )درصد 51(، مراکش )درصد

همچنین کشورهایی نظیر ایران . اندقرار گرفته) در هر صد نفر 5/32(ط جهانی اینترنتی باالتر از متوس

ای توسعه یافتهکشوره  
 کشورهای درحال توسعه

قیمت سبد کاالیی

  

  تعداد
  کشورها
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اما برخی کشورهای سازمان . درصد کاربران اینترنتی را دارا هستند 5/22و  21و سوریه نیز به ترتیب 
اسالمی از لحاظ تعداد کاربران اینترنتی از متوسط جهانی بسیار فاصله دارند که به تعدادی  همکاری

 5(، کامرون )درصد 3(، بورکینافاسو )درصد 5/3(، بنین )درصد 3/1(کنیم، نیجر آنها اشاره می از
 ، گابن)درصد 7(، جیبوتی )درصد 2/2(، ساحل عاج )درصد 5/5(، کومور )درصد 9/1(، چاد )درصد

  ).درصد 5/4(، موریتانی )درصد 2(، مالی )درصد 3/1(، گینه )درصد 8(
  

  در کشورهای اسالمی فتگی فاواتوسعه یاشاخص . 2جدول 

  2011سال   2002سال   کشور
 عدد شاخص  رتبۀ جهانی عدد شاخص ۀ جهانیرتب

 64/5  45 27/3 40 متحده عربی امارات
 85/5 40 30/3 38 بحرین
 82/4 58 74/2 50 مالزی

  15/4 --  48/2 -- متوسط جهانی
 53/3 87 93/1 92 ایران
 88/0 155 51/0 154 نیجر
 94/0 154 65/0 152 چاد

  .)2012(جهانی مخابرات  ۀاتحادی: مأخذ
  

برای منتخبی از کشورهای  2011برخی از شاخصهای فاوا را در سال  ،3جدول  در حال
  .شودمی اسالمی ارائه همکاریعضو سازمان 

  
  2011در سال  فاوا در کشورهای اسالمی یزیرمجموعه شاخصها. 3 جدول

 کشور
 تلفن ثابت

  هر صد(
 )ندشهرو

 تلفن همراه
  هر صد(

 )شهروند

 کاربران اینترنت
هر صد (

 )شهروند

  شخصی ۀرایان
هر صد (

 )شهروند

 اینترتی پهنای باند
به در ثانیه ت بی(

 )کاربر ازای هر

 10651 8/61 61 0/127 7/14 مالزی
 27609 76 70 6/148 1/23 امارات
 3540 7/33 21 9/74 1/37 ایران
 1005 2/1 3/1 0/27 6/0 نیجر
 3489 4/40 5/22 2/63 9/20 سوریه

  44575  38 5/32 7/85 3/17 جهانیمتوسط 
  .)2012(جهانی مخابرات  ۀاتحادی: مأخذ
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  و تصریح مدل یشناسای. 5
. اند فاوا بر رشد اقتصادی از روشهای متفاوتی استفاده کرده تأثیرتحقیقات مختلف برای ارزیابی 

فاوا و  ۀلید گسترش یافته سولو و نیز نیاز به موجودی سرمایبا توجه به مشکالتی که برای تابع تو
از الگوی رشد در ) 2002(غیر فاوا ذکر شد، برای رفع این مشکالت بر اساس تحقیق پاجوال 

وی در تحقیق خود تابع تولید را به صورت زیر در نظر گرفته . شود حالت پایدار استفاده می
  : است

hkchkc ANHKK αααααα −−−=Υ 1
21 )( )2( 

ثابت نسبت به مقیاس برقرار بوده و تغییرات از نوع  ۀاین تحقیق فرض شده است که بازد در
فیزیکی، انسانی و  ۀدر این الگو فرض شده که سرمایه محدود به سه نوع سرمای. ست1کارافزا

از تولید در هر نوع سرمایه  sکند نسبت ثابتی  مدل سولو همچنین فرض می. ستفاوا
 ۀو سرمای فاوا ۀفیزیکی، موجودی سرمای در این الگو موجودی سرمایۀ .شود گذاری می سرمایه

ثر ؤتانده به ازای کار مرا به عنوان سطح س y. دهیم نشان می Hو  K1 ،K2انسانی را به ترتیب با 
 مؤثربه ترتیب بازارهای سرمایه به ازای هر واحد کار  hو  ,c kو   y =Y / ALکنیم، تعریف می

   :توان نوشت ها می معادالت تغییر انواع سرمایه ۀببرای محاس. هستند
)3(  
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به صورت درصد ثابتی ) انسانی ۀو سرمای فاوا، غیرفاوا(انداز انواع سرمایه  نرخ پس sدر اینجا 
CYsdtdcاگر. شود از تولید فرض می c δ−=/ باشد خواهیم داشت:  

canys
AL
C

dt
dA

Adt
dL

LAL
Ys

AL
C

dt
dA

Adt
dL

L
CYs

AL
c

c

c
c

)(

1111)(1

δ

δδ

++−=







 ++−=






 +−−=

 
)4(  

بر این اساس معادالت رشد انـواع  . ستبازارها معادالت دیفرانسیل زیر، بیانگر تکامل و تحول
  :صورت زیر استها به سرمایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Labor Augmenting 
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)()()()(

),()()()(

),()()()(
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s انسانی و سرمایۀ فاوا، غیر  فاوا(انداز انواع سرمایه  نرخ پس( ،n  نرخ رشد جمعیت یا به
ی سرمایه نرخ استهالک برای همه انواع موجود δرشد فناوری،   αعبارتی نرخ رشد نیروی کار،

معادلۀ گذاری آن در یباال در حالت پایداری بازارهای سرمایه و جا ۀبا حل کردن سه معادل. است
  : توان نوشتقبل می
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jy ناخالص داخلی، و  ۀتولید سرانβ<1 است .j  بیانگر کشور وe همچنین . جزء اخالل است
hkcatداریم  αααβα ++==Α= ,)0(ln0 برای همه انواع موجودی  و نرخ استهالک,

  . جزء اخالل است eبیانگر کشور و  j. فرض شده است β<1و همچنین  δسرمایه 
 داگالسکاب ـ  فناوری تابع ویژگی ،اول. دارد وجود الگوی باال ویژگیهای ۀدربار مسئله سه
 درآمد از سرمایه فاوا سهم ثابتی از موجودی دست آمدهه ب درآمد که است مطلب این از حاکی
 نرخ یک از استفاده ،دوم. زمان گسترش فاوا صحیح نیست در مورد این. گیرد بر می در را ملی

های  سرمایه عمر استفاده طول که چرا است، ساز مشکل سرمایه موجودیهای همه برای استهالک
 است که این فرض مبنای بر باال ۀمعادل اینکه سوم،. است کمتر ها سرمایه به دیگر فاوا نسبت

 آرامی به حالت یکنواخت به یهمگرای که موضوع این. هستند یکنواخت حالت در کشورها همه
 مشکل. کنار گذاشت آسانی به توان نمی را اول ساز ساده فرض دو. است غیرواقعی ،شود می انجام
   :دشو ثابت، حل می یکنواخت حالت به همگرایی الگوسازی با آسانی به سوم

)7(  
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λ=β(α+n+δ) معادله این 1.)1992منکیو، رومر و ویل، ( بیانگر سرعت همگرایی است 
رشد  ،فاوا دارند ۀسرمای در بخش بیشتری گذاری که سرمایه یکشورهای در وری بهره که گوید می

گذار هستند، اما با توجه به محدودیتهای تأثیرعوامل مختلفی بر رشد اقتصادی . ددار سریعتری
بر رشد  مؤثرآماری و چارچوب تعیین شده برای این تحقیق امکان بررسی همه متغیرهای 

نظر گرفتن متغیرهای  آزادی، عالوه بر در ۀاقتصادی وجود ندارد؛ بنابراین به منظور حفظ درج
 بودن  و باز) Inf(نرخ تورم  2)1999برو و صالیی ماترتین، ( ترلی و محیطیاصلی، از دو متغیر کن

 اثرهای رمزی، و سوان -سولو نئوکالسیک در مدلهای رشد. نیز استفاده شده است 3اقتصاد
. است ثبات با رشد وضعیت در آنها اثرهای با رشد، مطابق نرخ روی و محیطی کنترلی متغیرهای

هم مانند منکیو ) δ+α(مجموع . متغیرهای اصلی است اثرهایی ثبات ورود متغیرهای کنترلی برا
  :مدل نهایی به صورت زیر است ،بنابراین. شود پنج درصد در نظر گرفته می) 1992(
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انداز انواع سرمایه  نیروی کار در سطح پایدار با نرخهای پس ۀنتیجه این است که تولید سران
در  ،بنابراین. منفی دارد ۀت دارد، ولی با نرخ رشد جمعیت و استهالک سرمایه رابطمثب ۀرابط

 فاواگذاری بیشتری در بخش  شرایط مساوی، تولید نیروی کار باید در کشورهایی که سرمایه
  . بیشتر از دیگر کشورها باشد ،دارند
  

  هادبرآورنتایج . 6
از تولید ناخالص  yبرای متغیر . دهد یرا پوشش م 2010-1995های تحقیق دوره زمانی  داده

بر اساس آمار بانک  2000کشورها بر حسب برابری قدرت خرید به قیمت سال   ۀداخلی سران
ثابت به قیمت سال  ۀگذاری فیزیکی از نسبت تشکیل ناخالص سرمای سرمایه. جهانی استفاده شد

ای شاخصهای دسترس، بر. تقسیم بر جمیعت بر اساس آمار بانک جهانی به دست آمد 2000
جهانی  ۀکاربری و مهارت در فاوا به عنوان وضعیت فاوا در کشورها، از آمار گزارشهای اتحادی

ۀ انسانی در گزارش انسانی هم از شاخص سرمای ۀبرای متغیر سرمای. مخابرات استخراج شد
. هانی بودمنبع آمار نرخ رشد جمعیت هم آمار بانک ج. سازمان ملل استفاده شد ۀتوسع برنامۀ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mankiw, Romer and Weil  
2 Barro & Sala-I- Martin  
3 Openess 
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و نسبت مجموع صادرات و واردات  GDP ۀکنند نرخ تورم محاسبه شده از طریق شاخص تعدیل
باز بودن اقتصاد به کار رفت که آمار این دو متغیر هم از  ۀاز درج به عنوان شاخصی GDPبه 

  . گزارشهای بانک جهانی استخراج شد
 Fبرای هر یک از کشورها آزمون  جداگانه أعرض از مبد) نبودیا (برای تعیین وجود ابتدا 

های تلفیقی، معادالت به دو صورت  در برازش مدل با روش داده. برای همه معادالت انجام شد
 بین اختالف هاسمن وجود آزمون اساس بر. شود زده می  ثابت و تصادفی تخمین اثرهای

 .شود گرفته می نظر در صفر ۀفرضی عنوان به تصادفی، اثرهای و ثابت اثرهایروش  برآوردگرهای
و آزمون  F نتایج آزمون .است ثابت اثرهای روش ۀدهند نشان صفر ۀفرضی رد ترتیب، به این

همچنین آزمون همبستگی بین مقاطع پسران نیز انجام شده . قید شده است هاهاسمن در جدول
آن رفع  برایشده است و  تأییدوجود همبستگی بین مقاطع تخمین،  هایجدول تمامی، در است

  .مایآورده 1کریـ  یسکولررا بر اساس رگرسیون دتخمین جدولهای  تمامینتایج 
   که نتایج آن دره برآورد ابتدا برای همه کشورهای اسالمی به صورت یکجا انجام شد

گذاری  دهد سرمایه فاوا نشان می دسترس بهنتایج برآورد با در نظر گرفتن . آمده است 4جدول 
فیزیکی بر رشد  ۀسرمای تأثیرالبته . ا اثر مثبت و معنادار بر رشد داردفاودسترس به فیزیکی و 
انسانی و  ۀسرمای. نتایج این برآورد در ستون اول آورده شده است. فاواست دسترس بهبیشتر از 

ستون دوم با لحاظ متغیرهای بازبودن اقتصادی و نرخ . نرخ رشد جمعیت اثر مثبت بر رشد دارند
فاوا بر رشد اقتصادی  دسترس بهنتایج این برآورد هم اثر مثبت و معنادار . تتورم برآورد شده اس

، البته هم مثبت است جمعیتانسانی و نرخ رشد  ۀمانند ستون اول، اثر سرمای. کند می تأییدرا 
 نیز نرخ تورم. بر رشد دارد معناو بی منفیباز بودن اقتصاد هم اثر . معناستانسانی بی ۀاثر سرمای

فیزیکی در این دو ستون به  ۀکشش تولید نسبت به سرمای. دانی بر رشد اقتصادی ندارداثر چن
دسترسی به فاوا هم در این دو ستون حدود کشش تولید نسبت به . است 23/0و  21/0ترتیب 

 تأثیرفیزیکی  ، سرمایۀبنابراین. هستنددرصد معنادار  99که هر دو در سطح  است 12/0و  11/0
  .فاوا بر رشد اقتصادی دارددسترس به ه با بیشتری در مقایس

. در دو ستون بعدی اثر شاخص کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات برآورد شده است
اثر نرخ رشد جمعیت . سرمایۀ انسانی در هر دو معادله اثر مثبت و از نظر آماری معنادار نیست

در ستون سوم اثر شاخص . است هم در هر دو ستون سوم و چهارم مثبت و از نظر آماری معنادار
دهندۀ اثر مثبت  کاربری فاوا بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی ارزیابی شده که نتایج نشان

نتایج چهارمین ستون برآورد هم نشان . این شاخص بر رشد است کامالً معنادار از لحاظ آماریو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Regression with Driscoll-Kraay Standard Errors 
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بودن اقتصاد بر رشد اثر مثبت اما باز. دهد که کاربری اطالعاتی دارای اثر مثبت بر رشد است می
در معادالت سوم و چهارم کشش . از نظر آماری معنادار نیست و تأثیر نرخ تورم نیز ناچیز است

کشش تولید نسبت به . است 19/0و  17/0گذاری فیزیکی به ترتیب  تولید نسبت به سرمایه
  . است 15/0کاربری فاوا در این دو ستون نیز 

  
  در حالت پایدار ی رشد اقتصادی و تأثیر فاوا در مجموع کشورهاجربنتایج ت. 4جدول 

lny  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  
  مقدار ثابت  53/22٭٭٭  43/22٭٭٭  37/23٭٭٭  25/23٭٭٭  67/21٭٭٭  85/21٭٭٭
 فیزیکی ۀسرمای 21/0٭٭٭ 23/0٭٭٭  17/0٭٭٭  19/0٭٭٭  29/0٭٭٭  30/0٭٭٭

12/0٭٭٭ ---- ---- ---- ---- 11/0٭٭٭    دسترس فاوا
15/0٭٭٭ ---- ---- 15/0٭٭٭    کاربری فاوا ---- ---- 

07/0٭٭٭ 07/0٭٭٭    ----- -----   مهارت فاوا ---- ----
04/0٭٭  03/0 ** 02/0  01/0 01/0 * 04/0 **   انسانی ۀسرمای

03/0 *** 03/0 *** 03/0 *** 02/0 *** 03/0 *** 03/0 ***  جمعیت نرخ رشد
0002/0-  ---- 00007/0 -  ---- 00009/0 -   نرخ تورم ---- 
٠۴/٠  ---- ٠۶/٠  ---- ٠۴/٠   بازبودن اقتصاد ---- 
68/0  68/0  80/0  70/0  69/0  69/0  2

R  

1/1183  3/1465  2/2553  8/3131  2/1492  5/1825  Fآزمون  

00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0   سطح احتمال 

1/145  2/580  0/176  56/15  80/14  97/8   ون هاسمنآزم 

00/0  04/0  00/0  03/0  02/0  05/0   سطح احتمال 
12/50  01/49  34/9  19/9  32/48  76/47   آزمون همبستگی بین مقاطع پسران 
00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0   سطح احتمال 

درصد  10و  5، 1ح به ترتیب در سط* و ** ، ***ثابت،  اثرهای: ، روش تخمین52: ، تعداد کشورها2010-1995:دوره زمانی : توجه
  .معناداری از نظر آماری را نمایش می دهند

  
 دسترساثر بر رشد اقتصادی بیشتر از فاوا  کاربریدهد که اثر  طور کلی نشان مینتایج به

زیرساختهای مربوط به ی تا حدود ،مورد مطالعهدرحال توسعه کشورهای  ،به عبارت دیگر. فاواست
فاوا قادر خواهند بود جهش بزرگتری در  کاربریو از کانال بهبود  ندادسترس به فاوا را ایجاد نموده

بهبود کاربری فاوا گام  جهتاین گروه از کشورها باید در  ،دیگر بیانبه  .رشد اقتصادی ایجاد نمایند
شرط کافی  آنچگونگی استفاده از رسد گسترش زیرساختهای فاوا شرط الزم و به نظر می .بردارند
و کاربری فاوا  دسترسمجموع کششهای تولید نسبت به  .رشد اقتصادی استجهش ایجاد جهت 
و  دسترسدرصدی در وضعیت یک دهد که افزایش  این کششها نشان می. درصد است26/0حدود 

  . درصد رشد اقتصادی را افزایش دهد 26/0تواند تا حدود  کاربری فاوا می
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نتایج این دو ستون . د آمده استفاوا بر رش مهارت دردر دو ستون آخر جدول اثر شاخص 
از به این ترتیب اثر مثبت و . است 07/0فاوا  مهارتدهد که کشش تولید نسبت به  نشان می

 اثر سرمایۀ. ودش معنادار فاوا بر رشد اقتصادی در این دو معادله هم ثابت می کامالًلحاظ آماری 
روند اثرگذاری . ستاثر فاوارشد بیشتر از  بر 4جدول فیزیکی بر رشد در هر دو ستون آخر 

 مجموع کشورهای اسالمی در دورۀ فاوا بر رشد اقتصادی در مهارت در، کاربری و دسترس
با وجودی که اثرگذاری این عوامل بر رشد . نشان داده شده است 1نمودار  در 1995-2010

، دسترستوان گفت روند کلی اثرگذاری  اقتصادی در طول این دوره نوسان محدودی داشته، می
به عبارت دیگر، بتدریج با افزایش . فاوا بر رشد اقتصادی، صعودی بوده است مهارتکاربری و 

اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی  ،فاوا در کشورهای اسالمی مهارت، کاربری و دسترسشاخصهای 
 از نظر آماری دراثر این عوامل بر رشد در ابتدای این دوره . این کشورها افزایش یافته است

  . شود معنادار می معنادار نیست اما بتدریج با نزدیک شدن به پایان دوره، کامالًسطح استاندارد و 
کشش کاربری فاوا باالتر از کشش زیرساخت فاوا قرار گرفته  ،2010-1995 ۀدر طول دور

است که باالتر بودن اثر کاربری فاوا بر رشد اقتصادی را در مقایسه با زیرساخت فاوا نشان 
اما روند صعودی . در مجموع هر سه شاخص روند مشابهی را در طول این دوره دارند. دهد می

فاوا در  ۀتوسعفاوا در این دوره چشمگیر است که توجه کشورهای اسالمی به  دسترس و کاربری
  . کندرا بیان میطول این دوره 

  
  در حالت پایدار در کشورهای اسالمی شاخصهای فاوا روند کشش تولید نسبت به .3نمودار 

  
  
فاوا بر رشد اقتصادی در  مهارت، کاربری و دسترسنتایج تخمین اثرگذاری  5 جدول در

در این حالت هم اثرگذاری . آمده است 9 سالمی در حالت رشد بر اساس معادلۀکشورهای ا
در همه ستونها نرخ رشد . شود می تأییدمثبت فاوا بر رشد اقتصادی در کشورهای اسالمی 

انسانی هم در شش ستون  ۀاثر سرمای. بر رشد دارد معناداراز لحاظ آماری و ت اثر مثبت جمعی



97   تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی منتخب

دهد که اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی  جدول زیر نشان می. معنادار استاز لحاظ آماری مثبت و 
 یمعنادار ،از لحاظ آماریا اثر مثبت و هدر همه ستون. ناچیز است منفی و کشورهای اسالمی

در دو ستون اول نتایج برآورد با در نظر گرفتن . ودش می تأییدبر رشد  یبودن اقتصاد بازشاخص 
فیزیکی و  ۀمعنادار سرمایاز لحاظ آماری اثرگذاری مثبت و . فاوا، آورده شده است دسترس
البته کشش تولید نسبت به . شود می تأییدفاوا بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی  دسترس

   .رسد می 13/0فاوا به  دسترساست و اما کشش تولید نسبت به  20/0و  19/0فیزیکی  ۀسرمای
  

  فاوا در مجموع کشورها در حالت رشد تأثیرنتایج تجربی رشد اقتصادی و  .5 جدول
lny-lny0  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  

87/20 80/20٭٭٭ 04/22٭٭٭ 98/21٭٭٭ 06/20٭٭٭ 98/19٭٭٭ ***  مقدار ثابت
29/0 20/0 17/0٭٭٭  17/0٭٭٭ 28/0٭٭٭ *** ***  فیزیکی ۀسرمای  19/0٭٭
  فاوا دسترس 13/0٭٭٭ 12/0٭٭٭  ----  ----  ----  ----
----  ----  15/0   کاربری فاوا  ----  ---- 14/0*** ***
09/0   فاوا مهارت  ----  ---- ----  ---- 09/0٭٭٭ ***
05/0 *** 02/0 *** 002/0 * 007/0 * 09/0 * 09/0 **   انسانی ۀسرمای
03/0 *** 03/0 *** 03/0 *** 02/0 *** 03/0 *** 03/0 ***  رشد جمعیت

- 92/0 -92/0٭٭٭ -94/0٭٭٭ -94/0٭٭٭ -93/0٭٭٭ -92/0٭٭٭ ***   مقدار اولیه
05/0 05/0 04/0 05/0 04/0 04/0 λ )همگرایی سرعت(  

0003/0 -   نرخ تورم  ---- -0002/0  ---- -0002/0  ---- *
03/0 ** ----  04/0 * ----  02/0 **   بازبودن اقتصاد  ----
92/0 92/0 96/0 95/0 94/0 94/0  2

R  

 Fآزمون  9/245  06/239  43/309  47/302  7/186  68/181
  سطح احتمال 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0

 آزمون هاسمن  1/930 2/1180 1/906 5/945  9/1103  8/1623
  سطح احتمال 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0
  پسران آزمون همبستگی بین مقاطع 57/14  70/13  28/14  52/8 12/17  68/19

  سطح احتمال 00/0 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0
ی از به ترتیب معنادار *و  **، ***ثابت؛  اثرهای:؛ روش تخمین832:؛ کل مشاهدات52:؛ تعداد کشورها2010-1995دوره زمانی : توجه

  .دهندنمایش می را درصد10و  5، 1در  نظر آماری

  
کشش تولید نسبت . است 17/0فیزیکی در دو ستون بعدی  ۀکشش تولید نسبت به سرمای

 لحاظ آماری در سطحاز است که هر دو  15/0و  14/0فاوا در این دو ستون به ترتیب به کاربری 
با بیشتری در مقایسه  تأثیرفیزیکی  ۀسرمای ،بنابراین. هستنددرصد معنادار  99استاندارد 

ستونهای اول و دوم با ستونهای سوم و چهارم هم  مقایسۀ. فاوا بر رشد اقتصادی داردکاربری 
. فاوا بیشتر است دسترس تأثیربر رشد اقتصادی از  کاربری فاوا تأثیرحاکی از آن است که 



 ائی، میثم و مهسا گنجیمرادی، محمدعلی، کبری                                                        98

 ۀرسد که نشان دهند می 27/0و کاربری فاوا در این حالت به بیش از  دسترسمجموع کششهای 
  . فاوا بر رشد اقتصادی است اری قابل توجه سرمایۀذگتأثیر

فاوا اختصاص یافته  مهارتدو ستون آخر جدول به نتایج تخمین با در نظر گرفتن شاخص 
در دو ستون . است 09/0فاوا  مهارتبر اساس این دو ستون، کشش تولیدی شاخص . است
اثر مثبت و  ،بنابراین. است 29/0و  28/0 فیزیکی ۀکشش تولید نسبت به سرمای 5 جدول پایانی

 اثر سرمایۀ. شود معنادار فاوا بر رشد اقتصادی در این دو ستون هم ثابت می کامالًاز لحاظ آماری 
فاوا  ۀبا وجودی که سرمای ،به عبارت دیگر. فیزیکی بر رشد در هر دو ستون بیشتر از اثر فاواست

 ۀعه اثر مثبتی داشته، اما سرمایبر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی در طول مدت مورد مطال
طور که گفته شد،  همان. بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است مؤثرترین عامل  فیزیکی اصلی

λ بیانگر سرعت همگرایی است .λ  تأییدمحاسبه شده در جدول همگرایی بین کشورها را 
  . درصد است 4تا  3سرعت همگرایی بین . کند می

فاوا بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی  مهارت، کاربری و دسترسپس از بررسی نتایج اثر 
ارزیابی اثر . فاوا به دو گروه تقسیم شدند کاربریمذکور، این کشورها بر اساس شاخص  ۀدر دور

نتایج این ارزیابی برای . فاوا برای این دو گروه به طور جداگانه محاسبه شد مهارتو  دسترس
   .آمده است 6جدول پایدار در گروه اول این کشورها در حالت 

نتایج این ارزیابی اثر مثبت سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ فاوا بر رشد اقتصادی را در کشورهای 
، در ستونهای اول و دوم تأثیر دسترسی فاوا، 6 در جدول. دهد اسالمی گروه اول نشان می

ثیر مهارت فاوا بر رشد ستونهای سوم و چهارم تأثیر کاربری فاوا و در دو ستون پنجم و ششم تأ
است که اثر  29/0تا  24/0کشش تولید نسبت به سرمایۀ فیزیکی بین . اقتصادی آمده است

درصد معناداری سرمایۀ فیزیکی بر رشد اقتصادی را تأیید  99مثبت و از نظر آماری در سطح 
ری فاوا هم کارب. و معنادار است 11/0متوسط اثرگذاری دسترسی فاوا بر رشد اقتصادی . کند می

مجموع اثر . است 15/0کشش تولید نسبت به کاربری فاوا . اثر مثبت و معناداری بر رشد دارد
قابل توجه است در شش ستون . رسد می 26/0دسترسی و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی نیز به 

دی جدول، سرمایۀ انسانی و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت و از لحاظ آماری معنادار بر رشد اقتصا
همچنین نتایج برآوردها در رابطه با متغیر باز بودن . تأثیر نرخ تورم بر رشد ناچیز است. دارند

درصد  90اقتصاد در مدل دوم، حاکی از اثر مثبت و از لحاظ آماری در سطح استاندارد 
  .کند معناداری را بر رشد تأیید می
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  ه اول در حالت پایدارفاوا در گرو تأثیرنتایج تجربی رشد اقتصادی و  .6جدول 
lny  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  

76/20 *** 76/20 *** 84/22 21/22  97/22٭٭٭ ***   مقدار ثابت  31/23٭٭٭ ***
 فیزیکی ۀسرمای 25/0٭٭٭ 26/0٭٭٭ 24/0٭٭٭ 25/0٭٭٭ 28/0*** 29/0***

10/0 11/0٭٭٭  ----  ----  ----  ----   فاوا دسترسی ***
  کاربری فاوا  ----  ---- 15/0٭٭٭ 16/0٭٭٭  ----  ----

  فاوا مهارت  ----  ----  ----  ---- 07/0٭٭٭ 08/0٭٭٭
14/0 *** 08/0 *** 09/0 *** 08/0 ** 07/0 *** 07/0   انسانی ۀسرمای ***
03/0 *** 04/0 *** 02/0 *** 02/0 *** 03/0 ** 03/0  رشد جمعیتنرخ  **
  نرخ تورم  ---- -0001/0  ---- - 00009/0  ----  -0004/0
003/0 ----  06/0 ----  05/0   بازبودن اقتصاد  ---- *
71/0 70/0 83/0 82/0 78/0 78/0 2

R 
6/1506 3/1792  8/2763  Fآزمون  2/2855 4/2205 1/3247 

  سطح احتمال 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0
 آزمون هاسمن 83/0 5/37  8/59  2/216  2/171  34/16
  سطح احتمال  93/0  00/0  04/0  50/0  00/0  01/0
  پسران بین مقاطع همبستگی آزمون 21/4  86/15  52/4  21/4  11/18  34/18
  سطح احتمال 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0

به ترتیب معناداری از  *و  **، ***ثابت؛  اثرهای:؛ روش تخمین832:؛ کل مشاهدات52:؛ تعداد کشورها2010-1995دوره زمانی : توجه
 .درصد را نمایش می دهند10و  5، 1 نظر آماری در

  
فاوا بر رشد اقتصادی کشورهای اسالمی گروه اول  مهارت، کاربری و دسترسروند اثرگذاری 

بر رشد  2010-1995روند صعودی اثرگذاری این عوامل در بین دوره . آمده است 4نمودار در 
فاوا بر  دسترسرگذاری در ابتدای دوره اث. اقتصادی کشورهای گروه اول به خوبی مشخص است

و  دسترسبه عبارت دیگر، در ابتدا منابع محدودی که به بخش . رشد اقتصادی منفی بوده است
زیرا . باشدمنفی بر رشد داشته  تأثیر ممکن است ،یافته استفاوا اختصاص  ایجاد زیرساختهای

ی داشته باشد و از ی بر رشد اقتصادتأثیراند تو زیرساختهای ابتدایی فاوا در مراحل اولیه نمی
منفی  تأثیردر نتیجه شاهد . دهد سوی دیگر بخشی از منابع کشورها را به خود اختصاص می

  . زیرساخت فاوا بر رشد در ابتدای دوره هستیم



 ائی، میثم و مهسا گنجیمرادی، محمدعلی، کبری                                                        100

  روند کشش تولید نسبت به تراکم و کاربری فاوا در کشورهای  گروه اول .4نمودار 

  
  

ر رشد اقتصادی کشورهای گروه اول در حالت رشد به نتایج برآورد اثرگذاری فاوا ب 7جدول 
  . دارد اختصاص 9 ۀبر اساس معادل

  
  فاوا در گروه اول در حالت رشد تأثیرنتایج تجربی رشد اقتصادی و  .7 جدول

lny-lnyt-1  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  
  مقدار ثابت  34/21٭٭٭ 33/21٭٭٭ 76/21٭٭٭ 73/21٭٭٭ 97/19٭٭٭ 99/19٭٭٭
 فیزیکی ۀسرمای 23/0٭٭٭ 24/0٭٭٭ 23/0٭٭٭ 24/0٭٭٭ 29/0٭٭ 30/0***

  فاوا دسترس 13/0٭٭٭ 12/0٭٭٭  ----  ----  ----  ----
  کاربری فاوا  ----  ---- 15/0*** 14/0***  ----  ----

  فاوا مهارت  ----  ----  ----  ---- 09/0٭٭٭ 08/0٭٭٭
06/0 ** 05/0 ** 04/0 03/0  04/0 05/0   انسانی ۀسرمای *
03/0 *** 03/0 *** 02/0 *** 02/0 *** 03/0 *** 03/0  نرخ رشد جمعیت ***

- 94/0 -95/0٭٭٭ -94/0٭٭٭ -94/0٭٭٭ -96/0٭٭٭ -96/0٭٭٭   مقدار اولیه ***
05/0 06/0 05/0 06/0 05/0 05/0 λ )همگراییت سرع(  

  نرخ تورم  ---- - 00009/0  ---- - 00005/0  ---- 00007/0
01/0 * ----  04/0 ----  02/0   بازبودن اقتصاد  ---- *
95/0 95/0 95/0 96/0 96/0 96/0 2

R 
6/230 4/242 4/378 8/394 8/374  Fآزمون  9/384 

00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال
 آزمون هاسمن  14/278  68/275  7/268 7/280  17/480  09/498

00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال
  پسران آزمون همبستگی بین مقاطع  98/8  81/8  15/11  64/9  24/8  35/10

00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال
به ترتیب معناداری از  *و  **، ***ثابت؛  اثرهای:؛ روش تخمین832:؛ کل مشاهدات52:؛ تعداد کشورها2010-1995دوره زمانی : توجه

 .دهند ش میدرصد را نمای10و  5، 1نظر آماری در 
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سرمایۀ . اثر مثبت و معنادار سرمایۀ فیزیکی و فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها روشن است
اثر نرخ رشد . انسانی تأثیر مثبت و در مواردی معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است

نرخ تورم . جمعیت و باز بودن اقتصاد بر رشد این کشورهای مثبت و از نظر آماری معنادار است
 30/0تا  23/0کشش تولید نسبت به سرمایۀ فیزیکی بین . هم اثر منفی و ناچیزی بر رشد دارد

و کشش تولیدی کاربری  13/0حداکثر اثرگذاری کشش تولیدی دسترس فاوا در این دوره . است
، همگرایی بین λدر اینجا هم محاسبۀ . است 09/0و کشش تولیدی مهارت فاوا  15/0فاوا 
  .درصد است 6تا  5کند، که سرعت همگرایی بین  ها را تأیید میکشور

این نتایج . آورده شده است 8 جدول درنتایج برآورد برای گروه دوم کشورهای اسالمی هم 
کشش . کند می تأییدفاوا بر رشد اقتصادی را  ۀمعنادار سرمایاز لحاظ آماری هم اثر مثبت و 

فاوا  دسترسکشش تولید نسبت به . است 24/0تا  18/0فیزیکی بین  ۀتولید نسبت به سرمای
فاوا به  مهارتو کشش تولید نسبت به  11/0و  10/0، کشش تولید نسبت به کاربری فاوا 08/0
 دسترسبرای این گروه از کشورها هم اثر کاربری فاوا بر رشد بیشتر از اثر . رسد می 05/0

 19/0اوا در این گروه از کشورها به و کاربری ف دسترسمجموع کشش تولید نسبت به . فاواست
انسانی و بازبودن اقتصاد بر رشد مثبت  وه از کشورهای اسالمی، اثر سرمایۀبرای این گر. رسد می

و کشش تولید نسبت به نرخ رشد جمعیت مثبت . معنادار است بعضی مدلها از نظر آماریو در 
  .اچیز استاثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی هم ن. معنادار است تقریباً
  

  فاوا در کشورهای گروه دوم در حالت پایدار تأثیرنتایج رشد اقتصادی و . 8جدول 
lny  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  

 مقدار ثابت 73/22٭٭٭ 76/22٭٭٭  70/23٭٭٭ 61/22٭٭٭ 36/22٭٭٭ 37/22٭٭٭
 فیزیکی ۀسرمای 20/0٭٭٭ 19/0٭٭٭ 18/0٭٭٭  19/0٭٭٭ 24/0٭٭٭ 24/0٭٭٭

  فاوادسترس  08/0٭٭٭ 08/0٭٭٭  ----  ----  ----  ----
  کاربری فاوا  ----  ---- 10/0٭٭٭  11/0٭٭٭  ----  ----
05/0 *** 05/0   فاوا مهارت  ----  ----  ----  ---- ***
05/0 ** 07/0 *** 06/0  03/0 07/0 *** 06/0 **   انسانی ۀسرمای
06/0 ** 08/0 ** 08/0 * 01/0 05/0 ** 04/0  نرخ رشد جمعیت ***

00004/0   نرخ تورم  ---- -0005/0  ----  - 00009/0  ---- *
01/0 ----  04/0   بازبودن اقتصاد  ---- 02/0  ---- *
63/0 62/0 80/0 81/0 69/0 68/0 2

R  

 Fآزمون   4/1554  9/1173  2/3031  9/2309  5/1316  8/1021
00/0  00/0  00/0  00/0 00/0   سطح احتمال 00/0
 آزمون هاسمن  41/67  91/10  4/58  4/50  58/9  35/11
  سطح احتمال  00/0  04/0  05/0  04/0  04/0  03/0
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  نتایج رشد اقتصادی و تأثیر فاوا در کشورهای گروه دوم در حالت پایدار. 8جدول ادامۀ 
lny  1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  

  پسران بین مقاطع آزمون همبستگی  50/25  45/24  90/4  91/4  33/24  53/23
00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال

به ترتیب معناداری از  *و  **، ***ثابت؛  اثرهای:؛ روش تخمین832:؛ کل مشاهدات52:؛ تعداد کشورها2010-1995دوره زمانی : توجه
 .درصد را نمایش می دهند10و  5، 1نظر آماری در 

  
رشد اقتصادی کشورهای اسالمی  فاوا بر مهارت، کاربری و دسترسروند اثرگذاری  5نمودار 

دی این عوامل بر رشد اقتصا تأثیر. دهد نشان می 2010-1995گروه دوم را بین سالهای 
در اینجا هم کاربری فاوا باالتر از . نوسان داشته است کشورهای گروه دوم در طول دوره
سه با  زیرساخت بیشتر کاربری فاوا بر رشد در مقای تأثیرزیرساخت فاوا قرار دارد که بیانگر 

فاوا بر رشد در کشورهای اسالمی گروه دوم با توجه به محدود  ۀپایدار نبودن اثر سرمای. فاواست
اثرگذاری زیرساخت، کاربری و دسترس . فاوا در این کشورها دور از انتظار نیست ۀبودن سرمای

شته و در سالهای مشابهی دا فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در طول این دوره روند تقریباً
  .  حالت پایدار پیدا کرده استکمی پایانی دوره 

  
  روند کشش تولید نسبت به تراکم و کاربری فاوا در کشورهای گروه دوم .5نمودار 

  
  

فاوا بر رشد اقتصادی  مهارت، کاربری و دسترسنتایج تجربی اثرگذاری  9 جدولدر 
مجموع کشش تولید . آمده است 9عادله کشورهای اسالمی گروه دوم در حالت رشد بر اساس م

سرمایۀ . رسد می 19/0و کاربری فاوا برای این گروه از کشورها به حدود  دسترسنسبت به 
کمتری بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها در مقایسه با  تأثیرمذکور  فیزیکی در دورۀ

ت هم بر رشد این انسانی و نرخ رشد جمعی ۀسرمای تأثیر. کشورهای گروه اول داشته است
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نرخ تورم هم مانند موارد قبلی اثر ناچیزی . از نظر آماری معنادار نیستاما  است کشورها مثبت
 بعضی مدلها از نظر آماریباز بودن اقتصاد بر رشد این کشورها مثبت و در  تأثیر. بر رشد دارد
  .استدرصد  4و  λ(، 3(سرعت همگرایی برای این گروه از کشورها . معنادار است
و کاربری فاوا در  دسترسدهد، که  این نتایج با برآورد نتایج برای گروه اول نشان می مقایسۀ

تر بودن  این موضوع با توجه به پایین. کشورهای گروه دوم اثر کمتری بر رشد اقتصادی داشته است
ولید برای هر دو گروه کشورها کشش ت. در کشورهای گروه دوم قابل تفسیر است فاواشاخصهای 

باالتر بودن اثر کاربری فاوا بر رشد . فاواست دسترسنسبت به کاربری فاوا بیشتر از کشش تولیدی 
 ۀمقایس. مهم کاربری فاوا بر رشد است تأثیربیانگر اهمیت استفاده صحیح از زیرساختهای فاوا و 

اثر  2010- 1995دهد در حالی که در کل طول دوره  کشورهای اسالمی گروه اول و دوم نشان می
و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی کشورهای گروه اول صعودی بوده، کشش تولید نسبت به  دسترس
البته در چند سال پایانی این . و کاربری فاوا در کشورهای گروه دوم، نوسانی بوده است دسترس

  . معنادار استاز نظر آماری دوره، اثر زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد صعودی و 
  

  حالت رشد فاوا در گروه دوم در تأثیرنتایج تجربی رشد اقتصادی و  .9جدول 
lny-lny t-1 1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  متغیر(  

  مقدار ثابت 31/20٭٭٭ 30/20٭٭٭ 37/23٭٭٭ 2/22٭٭٭ 91/19٭٭٭ 87/19٭٭٭
 فیزیکی ۀسرمای 18/0٭٭٭ 18/0٭٭٭ 11/0٭٭٭ 12/0٭٭٭ 19/0٭٭٭ 17/0٭٭٭

  فاوا دسترس 10/0٭٭٭ 10/0٭٭٭  ----  ----  ----  ----
  کاربری فاوا  ----  ---- 09/0٭٭٭ 08/0٭٭٭  ----  ----
05/0 *** 05/0   فاوا مهارت  ----  ----  ----  ---- ***
05/0 02/0 003/0  002/0 06/0 07/0   انسانی سرمایۀ
06/0  06/0 02/0 03/0 04/0 03/0  نرخ رشد جمعیت
-94/0٭٭٭ -95/0٭٭٭ -89/0٭٭٭ -88/0٭٭٭   مقدار اولیه -89/0٭٭٭ -88/0٭٭٭

04/0  03/0  03/0 03/0  04/0  03/0  λ )سرعت همگرایی(  
  نرخ تورم  ---- - 00003/0  ---- -0001/0  ---- -0002/0
01/0 ** ----  003/0   بازبودن اقتصاد  ----  003/0  ---- *
92/0 91/0 94/0 94/0 93/0 93/0 2

R 
 Fآزمون  42/190 44/180 26/236 70/230 62/160 37/154

00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال
 آزمون هاسمن 6/645 9/907  4/820  5/881  3/764 7/1283

00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   سطح احتمال
  بین مقاطع پسران آزمون همبستگی  50/5  69/4  14/6  12/6  89/4  49/6
00/0  00/0  00/0  00/0 00/0 00/0   احتمالسطح 

به ترتیب معناداری از  *و  **، ***ثابت؛  اثرهای:؛ روش تخمین832:؛ کل مشاهدات52:؛ تعداد کشورها2010-1995دوره زمانی : توجه
 .درصد را نمایش می دهند10و  5، 1نظر آماری در 
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کشورهای  بیش ازبرای کشورهای گروه اول  λآمده،  9 نیزو  7 جدول طور که در  همان
آن دانست که کشورهای گروه اول که  توان نشان دهندۀ این موضوع را می .استگروه دوم 

به عبارت . فاوا در آنها باالتر است با سرعت بیشتری همگرایی دارند کاربری و مهارتشاخص 
کنند، از سرعت همگرایی باالتری برخوردار  کشورهایی که از فاوا بیشتر استفاده می ،دیگر

مجموع  λ. است 04/0و برای گروه دوم  06/0گروه اول حدود برای کشورهای  λ. هستند
در کشورهای  λاست که مقدار آن بین مقدار  05/0آمده، حدود  5 جدول کشورها هم که در 
  . گروه اول و دوم است

  
  گیری و پیشنهادها نتیجه. 7

ترین عامل رشد  فیزیکی اصلی ۀنتایج این تحقیق نشان داد در کشورهای اسالمی سرمای
و ایجاد مهارت  کاربری ۀتوسعو هم از نظر  و دسترس فاوا هم از نظر زیرساختها. اقتصادی است

در مجموع اثرگذاری کاربری فاوا بر رشد اقتصادی بیشتر از . بر رشد دارد بسزایی تأثیر و کارایی
کاربری اطالعاتی برای  بهمجموع کشش تولید نسبت در . فاوا بر رشد صعودی است دسترساثر 

رشد جمیعت اثر . است 12/0فاوا  تولید نسبت به دسترسو کشش  15/0ین کشورها، کمتر از ا
از ضرایب در سطح استاندارد  کدام انسانی اثر نوسانی بر رشد دارد که البته هیچ ۀمثبت و سرمای
ها از در بعضی مدلاثرگذاری باز بودن اقتصادی بر رشد مثبت و  1.معنادار نیست از نظر آماری

ناچیزی بر رشد اقتصادی این کشورها در طول دوره  تأثیرنرخ تورم . معنادار است آماری نظر
  . است 05/0سرعت همگرایی برای این کشورها حدود . داشته است

غیرفاوا و عوامل  ۀانسانی، سرمای در کنار عوامل مکمل مانند سرمایۀ فاوا نجایی کهآاز 
ر توجه به بخش فاوا باید به فراهم نمودن دیگر عوامل عالوه ب، دهد مدیریتی اثر خود را نشان می

رو هستند هروب بسیاریکشورهای اسالمی برای گسترش فاوا با مشکالت . شود تأکیدو ساختارها 
انسانی، سطح پایین درآمدی و نیز مشکالت مربوط به  ۀکه مهمترین آنها، کمبود سرمای
تهای مکمل نظیر گسترش ارتباطات، سیاس گرفتن درنظر. زیرساختهای فنی و فیزیکی است

فاوا  تأثیرتربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی الزم، به افزایش 
  .کند بر رشد اقتصادی کمک می

 تخصصی، کردن آموزش فراهم در المللی بین توانند با سازمانهای اسالمی می کشورهای
سازی  فاوا و بومی ۀکشورهایی پیشرو در زمین ۀه از تجرباستفاد. همکاری کنند کارورزی های دوره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم سرمایۀ انسانی ) 1998(و همیلتن ) 1994(، بن حبیب )1992(، لوین )1991(در مطالعات دیگر مانند دلونگ  1

  .یا ناپایدار بر رشد دارد اثر ضعیف
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. تواند به استفاده بهتر از ظرفیتهای فاوا برای افزایش رشد اقتصادی کمک کند کاربری فاوا می
 های گروهی و گسترش و توسعۀ رسانه گسترش کمک و کیفی مباحث مربوط به فاوا از طریق

افزار و الکترونیک از دیگر موارد مهمی است که  رمن ۀهای دانشگاهی در زمین ی و کیفی رشتهکمُ
ات مستقیم وملموس تأثیربا وجود . تواند به بهبود وضعیت فاوا در کشورهای اسالمی کمک کند می

حقیقی و اساسی فاوا منوط به کاربردی نمودن آن در  ظرفیتفاوا بر اقتصاد، باید توجه داشت که 
  . دیگر بخشهای اقتصادی خواهد بود
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