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پیـشفت فٌاٍسی اعالفات ٍ تِتثـ آى تجاست الکتشًٍیک دس دِّی اخیش ،افكّای جذیذی تشای کؼةٍکاس ٍ تجاست دس کـَسّای هختلف
تاصکشدُ اػت .دس ایي همالِ تِ تشسػی اثش تجاست الکتشًٍیک ٍ فاٍا تش سٍی سؿذ التلادی تا اػتفادُ اص سٍؽ دادُّای تاتلَی ) (panel dataدس تاصُ
صهاًی  2000تا  2013دس گشٍّی اص کـَسّای اػالهی دسحالتَػقِ پشداختِ ٍ جضئیات عشحؿذُ دس ایي هغالقِ سا آصهَى هیکٌذً .تایج اًجامؿذُ تیاًگش
آى اػت کِ تجاست الکتشًٍیک ٍ فاٍا اص فَاهل اثشگزاس تش سؿذ التلادی هیتاؿذ.
کلمات کلیذی :فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات ،تجاست الکتشًٍیک ،سؿذ التلادی

 .1مقذمه
اسصیاتی اثشات فاٍا تش فولکشد التلادی کـَسّا اص دِّ  1990هَسدتَجِ لشاسگشفتِ اػت .فاٍا تِ ػِ عشیك هیتَاًذ سؿذ التلادی سا گؼتشؽ
دّذ :اٍل تِفٌَاى یک تخؾ التلادی؛ دٍم تِفٌَاى ًْادُ هَسداػتفادُ دس ػایش تخؾّا؛ ٍ ػَهیي ساُ تأثیش فاٍا تش سؿذ التلادی اص عشیك تأثیش كـٌایـ
فـاٍا تش تْشٍُسی فَاهل اػتٍ .القیت آى اػت کِ اهشٍصُ اػتفادُ اص فاٍا تِ اؿکال هختلف دس تخؾّای التلـادی ٍ تاصسگـاًی سًٍـك گشفتـِ اػـت ٍ
پـیؾتیٌـی هـیؿـَد تـا پـزیشؽ تٌگاُّای التلـادی ٍ هلشفکٌٌذگاى جایگاُ فاٍا دس التلاد کـَسّا استما یاتذ .دٍ سٍیکشد دسصهیٌِٔ اػتفادُ فاٍا دس
کـَسّای دسحالتَػقِ ٍجَد داسد .تشخی تحلیلگشاى افتمادداسًذ تا تَػـقِ فـاٍا دس جْاى ،فاكلِ کـَسّای تَػقِیافتِ تا کـَسّای دسحالتَػقِ
تیــتش خَاّـذ ؿـذ ٍ دسًتیجِ ؿکاف دیجیتالی دس جْاى فویكتش خَاّـذ تـَد ٍ آیٌذُای سٍؿـي ًویتَاى تـشای کـَسّای دسحالتَػقِ تشػین ًوَد .تا
ایي سٍیکـشد ،پیــٌْاد خاكـی تـشای تَػـقِ ایـي کـَسّا ًویتَاى اسائِ ًوَد .سٍیکشد دٍم فاٍا سا تِفٌَاى فشكت تشای کـَسّای دسحالتَػقِ هیداًذ
ٍ اص آى تحت فٌَاى تَػقِ جْـی 1یاد هیکٌذ .تا ایـي ًگـاُ کـَسّای دسحالتَػقِ هیتَاًٌذ ػشفت تَػقِ خَد سا ؿذت تخـٌذ ٍ ؿـکاف دیجیتـالی
ٍ التلـادی خَد سا تا کـَسّای تَػقِیافتِ کاّؾ دٌّذ( .هحوَدصادُ)1389 ،

Leapfrog
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تقاسیف هتقذدی دس ساتغِ تا فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات تیاىؿذُ اػت ،ػاصهاى هـاسکت جْاًی داًؾ 2فاٍا سا تِفٌَاى «فٌاٍسی کِ استثاعات ٍ
پشداصؽ ٍ اًتمال اعالفات تَػظ تجْیضات الکتشًٍیک سا تؼْیل هیکٌذ» ،تقشیف هیکٌذ .ػاصهاى ّوکاسی ٍ تَػقِ التلادی )1998( 3تخؾ فاٍا سا
تِفٌَاى تشکیثی اص كٌایـ تَلیذی ٍ خذهاتی تقشیف کشدُاًذ کِ دادُّا ٍ اعالفات سا تِكَست الکتشًٍیکی تِ دػت هیآٍسًذ ،اًتمال هیدٌّذ ٍ
دسًْایت ًـاى هیدٌّذ( .فثاع صادُ ٍ الْی)1386 ،
اص ػَیی دیگش ساتغِ تا تجاست الکتشًٍیک ًیض ،صٍاع )1996( 4تیاى هیکٌذ تجاست الکتشًٍیک فثاست اػت اص اؿتشاکی اص تجاست اعالفات ،حفؼ
کشدى سٍاتظ تجاسی ٍ اداسُ کشدى هثادالت تجاسی تٍِػیلِ اتضاسّایی اص ؿثکِّای هخاتشاتی .تٌا تِ ًؾش تشیغ ٍ اػتَاست 5اػتفادُ اص ایٌتشًت جْاًی تشای
خشیذٍفشٍؽ کاالّا ٍ خذهات ،ؿاهل خذهات ٍ حوایت پغ اص فشٍؽ ،تجاست الکتشًٍیک سا ؿکل هیدّذ .کاالکَتا ٍ ٍیٌؼتَى ( ،)1996تجاست
الکتشًٍیک سا ایيگًَِ تیاى هیکٌذ  ،تحَیلی اص اعالفات ،هحلَالت ،خذهات ٍ پشداختیّا اص عشیك خغَط تلفي ،ؿثکِّای کاهپیَتش یا ّش اتضاس
دیگشی .تٌا تِ ًؾش کافوي ٍ ٍالذى ( .)2001تجاست الکتشًٍیکی تِفٌَاى یک اكل تٌیادی ،کاًَى سدُتٌذی آهادگی الکتشًٍیکی لشاس داسد .آهادگی
الکتشًٍیک هقیاسی اػت کِ کیفیت صیشػاختّای اعالفات ٍ استثاعات ٍ فٌاٍسی یک کـَس ٍ تَاًایی فقاالى التلادی آى ؿاهل دٍلت ،تٌگاُّا ٍ
هلشفکٌٌذگاى سا دس اػتفادُ اص فاٍا تقییي تـکیلؿذُ کِ ّشکذام ،هتأثش اص فَاهل  5هیکٌذ .ؿاخق آهادگی الکتشًٍیکی اص ؿؾ صیش ؿاخق هختلفی
اػت(فلیحی پیشتؼتی ٍ فْیوی فش .)1389 ،اصآًجاییکِ تجاست الکتشًٍیکی تخـی اص فشایٌذ گؼتشدُ تحَالتی اػت کِ اص عشیك فٌاٍسی اعالفات ٍ
استثاعات ()ICT؛ یقٌی فٌاٍسی اعالفات ( )ITتِفالٍُ استثاعات ایجاد هیؿَد؛ لزا دس تشسػی اثشات التلادی آىّا تٍِیظُ دس تشسػی تأثیشات آىّا تش
سؿذ تْشٍُسی ٍ  ،GDPهقوَالً اص یک ادتیات التلادی ٍ ًیض ؿَاّذ تجشتی ٍاحذ اػتفادُ هیؿَد ٍ تٌْا تفاٍت دس جایگضیي کشدى هقیاسّای کلی
اًذاصُگیشی هٌاػة ّش یک اص آىّا ،دس سٍاتظ سیاضی اػت.
ّوچٌیي هغالقات اًجامگشفتِ تیاًگش اثشگزاسی هتغیشّای هختلفی تش سؿذ التلادی هیتاؿذ ،کِ اصجولِ فَاهل تأثیشگزاس تش سؿذ التلادی ،فٌاٍسی
اعالفات هیتاؿذ .اصجولِ ایي پظٍّؾّا:
ّاصٍکی ایـیذا ،)2015( 6دس طاپي تشای دٍسُ ( )1980-2010تا اػتفادُ اص سٍؽ  ،ARDLاثش تلٌذهذت تَػقِ  ICTدس سؿذ التلادی ٍ هلشف اًشطی
دس طاپي سا تشسػی کشدً .تایج ایي پظٍّؾ تیاًگش یک ساتغِ پایذاس تلٌذهذتًِ ،تٌْا تشای تاتـ تَلیذ ،تلکِ ّوچٌیي تشای تاتـ تماضای اًشطی تَد؛ ٍ
ّوچٌیي ایي پظٍّؾ ًـاى داد کِ ػشهایِگزاسی فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات اثش تیـتشی دس افضایؾ تَلیذ ًاخالق داخلی ًؼثت تِ کاّؾ هتَػظ دس
هلشف اًشطی داسد .اٍجلیٌا یَؿکَا ،)2014( 7تا تشسػی اثش  ٍ ICTكادسات تش سؿذ التلادی تیي  40کـَس تِ ایي ًتایج دػت یافتٌذ کِ اػتفادُ
کؼةٍکاس ایٌتشًتی تَػظ تخؾ تجاسی تافث گؼتشؽ  ICTهیؿَد کِ ایي اهش تاف ث ایجاد یک پیًَذ هثثت ٍ ایجاد تحشیک تیي كادسات کـَسّای
هَسدتشسػی گشدیذ .کیَ ٍ چي )2014( 8تا تشسػیّای خَد تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ تشخی اص فَاهل هاًٌذ تقذاد کاستشاى ایٌتشًت ،تقذاد ؿشکتّایی کِ
اص تجاست الکتشًٍیک اػتفادُ هیکٌٌذ ٍ افضایؾ تقذاد کاستشاى خشیذ آًالیي  ،تافث یک ساتغِ هثثت ٍ هقٌاداسی تیي اػتفادُ اص تجاست الکتشًٍیک ٍ
سؿذ التلادی چیي ؿذًذ .لیَ )2013( 9تا تشسػی سًٍذ التلاد کـَس چیي اص سٍؽ ّضیٌِ ،دس فاكلِ ػالّای  ،1997-2011تِ ایي ًتیجِ سػیذ کِ تشخی
اص فَاهل هاًٌذ تقذاد ًام داهٌِ ،پٌْای تاًذ تیيالوللی خشٍجی ،تقذاد کاستشاى ایٌتشًت ،تقذاد کاستشاى خشیذ آًالیي ،همیاع تثلیغات آًالیي ٍ تقذادی اص
ٍب ػایتّا تِفٌَاى هتغیشّای هؼتمل ًمؾ هثثتی تش تَلیذ ًاخالق داخلی داؿتٌذ؛ ٍ تجاست الکتشًٍیک تِفٌَاى یک پیؾ تشًذُ سؿذ تَلیذ ًاخالق
داخلی اػت .ػاػی ٍ گَایذ ( ،)2013تشای کـَسّای فضَ هٌا دس دٍسُ  ٍ 1960-2009سٍؽ پاًل پَیا اثش تَػقِ هالی ،اًتـاس  ٍ ICTسؿذ التلادی سا
تشآٍسد ًوَدًذً .تایج ًـاى داد کِ اثش هؼتمین تَػقِ هالی دس سؿذ التلادی تِعَس لاتلتَجْی هٌفی اػت؛ ٍ ّوچٌیي هذت تقاهل تیي تَػقِ هالی ٍ
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اًتـاس  ICTتِعَس لاتلتَجْی هثثت اػت .تِفالٍُ ،اًتـاس  ICTاثش هقٌاداسی تش سؿذ داسد .ػیکَتلی ٍ ّوکاساى ،)2012( 10تا تشسػی اثش فاٍا تش سؿذ
تْشٍُسی ًیشٍی کاس دس  14کـَس فضَ ػاصهاى ّوکاسی ٍ تَػقِ التلادی ٍ تا اػتفادُ اص سٍیکشد غیش پاساهتشی تشای ػالّای  1995-2005ؿَاّذ
جذیذی سا اسائِ کشدًذً .تایجً ،مؾ فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات سا تِفٌَاى یک فٌاٍسی فوَهی ٍ ّوِجاًثِ تأییذ هیکٌذ کِ تْشُتشداسی کاهل اص
فشكتّای سؿذ آى (فاٍا) تِ تغییشات ػاصهاًی ٍ تغییش فشایٌذ کؼةٍکاس ًیاص داسد.
ّوچٌیي هغالقات داخلی دسصهیٌِٔ اثش فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات تش سؿذ التلادی ؿاهل:
هحؼٌی ٍ ّوکاساى ( ،)1392تا تشسػی تأثیش فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات تش سؿـذ التـلادی تا سٍیکشد همایؼِ تیي کـَسّای تَػقِیافتِ ٍ دسحالتَػقِ
تا اػتفادُ اص سٍؽ پاًل دیتا تشای دٍسُ صهاًی  2000-2009دسیافتٌذ کِ ًتایج تشآٍسد حاکی اص ساتغِ هثثت ٍ هقٌاداسی تیي سؿذ التلادی ٍ فاٍا دس ایي
دٍسُ اػت کِ دس کـَسّای تَػقِیافتِ ایي استثاط اص ؿذت تاالتشی تشخَسداس اػت .هشادی ٍ ّوکاساى ( ،)1392تا تشسػی تأثیش فٌاٍسی اعالفات ٍ
استثاعات تش سؿـذ التـلادی کـَسّای اػالهی هٌتخة تا اػتفادُ اص سٍؽ دادُّای تلفیمی تشای  52کـَس ٍ دٍسُ صهاًی  2010-1995تشای دٍ حالت
پایذاس ٍ سؿذ دسیافتٌذ کِ ػشهایِ غیش فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات تیـتشیي تأثیش ٍ دػتشع ٍ کاستشی فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات اثش لاتلتَجْی تش
سؿذ التلادی گشٍُ کـَسّای اػالهی هٌتخة داسد.
 .۲مبانی نظزی
 .1.۲رشذ اقتصادی
سؿذ التلادی فثاست اػت اص افضایؾ تَلیذ ًاخالق هلی یک کـَس دس عی یک دٍسُ هقیي .هایکل تَداسٍ سؿذ التلادی سا فشایٌذ پایذاسی
هیداًذ کِ دس اثش آى ؽشفیت تَلیذ التلادی دس عی صهاى افضایؾ هییاتذ ٍ ػثة افضایؾ ػغح دسآهذ هلی هیؿَد؛ اها اصًؾش کَصًتغ سؿذ التلادی
هفَْم دلیكتشی داسد ٍ فثاست اػت اص :افضایؾ تلٌذهذت ؽشفیت تَلیذی تِهٌؾَس فشضِی ّش چِ هتٌَؿتش کاالّای التلادی تِ هشدم اػت( .اهام ٍسدی ٍ
ّوکاساى)1391 ،
 .۲.1.۲الگوی رشذ با لحاظ فناوری اطالعات و ارتباطات
تشای تشآٍسد سؿذ التلادی ٍ تأثیش فَاهل هؤثش تش آى التلادداًاى هقوَالً اص هقادلِ سؿذ اػتفادُ هیکٌٌذ .دس ایي هغالقِ تشای ؿٌاخت هجشاّای
تأثیش فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات تش تَلیذ ،تْشٍُسی ٍ سؿذ التلادی تا تَجِ تِ هثاًی ًؾشی اسائِؿذُ تَػظ کَا ( )2002دس فَق ٍ لضٍم تفکیک اًَاؿ
ػشهایِ اص یکذیگش ،ایٌک تا پیشٍی اص پَجاال ( ) 2002دٍ الگَی سؿذ تا تَاتـ تَلیذ هختلف ٍ سٍؽ هتفاٍت دس ًؾش هیگیشین .اتتذا دس چاسچَب
حؼاتذاسی سؿذ ؿکل تَاتـ تَلیذ صیش سا تِكَست صیش دس ًؾش هیگیشین.
()1

ICT 0
Yt = Y(Yt
) , Yt ) = A t F(C t , K t , H t , N t

کِ  tهؤیذ صهاىً Y ،ـاىدٌّذُ اسصؽافضٍدُ کل Y ICT ،اسصؽافضٍدُ کاالّا ٍ خذهات فٌاٍسی استثاعات ٍ اعالفات اػت ٍ Y 0

ًـاىدٌّذُ دیگش

تَلیذات اػت .تَلیذ تا ًْادُّای ػشهایِای فٌاٍسی استثاعات ٍ اعالفات یقٌی  ٍ Cدیگش اًَاؿ ػشهایِ فیضیکی ( ،Kغیش اص فٌاٍسی استثاعات ٍ اعالفات)،
ػشهایِ اًؼاًی ً N ٍ Hیشٍی کاس اًجام هیگیشد .تا فشم ػغح فٌاٍسی تِكَست ّیکؼی -خٌثی یا ؿکل تَلیذ افضا ایي هتغیش تَػظ پاساهتش  Aاسائِ
هیگشدد.
 .3معزفی دادهها و الگوی تخمین:
 .1.3معزفی مذل ،دادهها و اطالعات آماری:
Ceccobelli, Gitto and Mancuso
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تحمیمات هختلف تشای اسصیاتی تأثیش فاٍا تش سؿذ التلادی اص سٍؽّای هتفاٍتی اػتفادُ کشدُاًذ .تا تَجِ تِ هـکالتی کِ تشای تاتـ تَلیذ
گؼتشؽیافتِ ػَلَ ٍ ًیض ًیاص تِ هَجَدی ػشهایۀ فاٍا ٍ غیش فاٍا رکش ؿذ ،تشای سفـ ایي هـکالت تش اػاع تحمیك پَجاال ( )2002اص الگَی سؿذ دس حالت
پایذاس اػتفادُ هیؿَد.
GDPit   0  1HU it   2 PH it   4WYH it   5CNit   6 DKit  C

()12

جْت ّوگي کشدى دادُّا ،هتغیشّا تِكَست ػشاًِ (تمؼین هتغیش تش ًیشٍی کاس) هَسداػتفادُ لشاس هیگیشًذ.
log (GDPLit )   0  1log ( HULit )   2log ( PHLit )   3log (WYHLit )   4log (CNL ) 

()13

 5log ( DKit )  C
ًتایج تِدػت آهذُ گَیای ایي هغلة اػت کِ فشم کاج داگالع لادس تِ تَضیح هذل ًثَدُاػت ٍ هتغیشّا دچاس هـکالت فوذُای هیؿًَذ .دس
ایي پظٍّؾ ،تشای اعویٌاى اص كحت ایٌکِ آیا هذل تلَست کاج داگالع جَاب هیدّذ یا تشاًؼلَگ اص آصهَى ًؼثت دسػتٌوایی اػتفادُ گشدیذُ-
اػت.
()14

2

) (q

کِ دس فثاست فَقً  ،ؼة دسػتًوائی هیتاؿذ ln .لگاسیتن عثیقی ٍ

)  L ( H 0و ) L ( H1

}) }  2{ L ( H 0 )  L ( H1

) L( H 0

  2{ln

) L ( H1

تِ تشتیة همادیش حذاکثش دسػتٌوائی تَاتـ تشآٍسد ؿذُ تَلیذ

تِ كَست کابداگالع ٍ تشاًؼلَگ هیتاؿٌذً  .یض آهاسُ چیدٍ تَدُ ٍ  qدسجِ آصادی آى هیتاؿذ ٍ تا تَجِ تِ ضشایة تَاتـ تشاًؼلَگ ٍ
2

کابداگالع تشآٍسدی ،ایي دسجِ آصادی ،فذد  10-6;4اػت .دس ٍالـ دس ایٌجا ،تاتـ تَلیذ کابداگالع ،همیذ ؿذُ تاتـ تَلیذ تشاًؼلَگ هیتاؿذ ٍ
فشضیِ كفش تیاًگش ایي اػت کِ تَاتـ همیذ ٍ غیشهمیذ تَلیذ تشآٍسدی تا یکذیگش یکؼاى تَدُ ٍ تِ فثاستی آى ضشایثی کِ دس تاتـ تشاًؼلَگ ٍجَد داؿتِ
ٍلی دس تاتـ کابداگالع ٍجَد ًذاسًذّ ،وگی تشاتش تا كفش هی تاؿٌذ .فشضیِ یک ،تیاًگش ایي اػت کِ تَاتـ همیذ ٍ غیشهمیذ تشآٍسدی یکؼاى ًیؼتٌذ.

همذاس هحاػثِ ؿذُ اص عشیك فشهَل  تشای  8کـَس دس حال تَػقِ اػالهی 

تشاتش  83.04684هیتاؿذ ٍ اص آًجا کِ ایي همذاس اص آهاسُ

2

تا دسجِ

آصادی  ٍ 4ػغح اعوٌیاى  5دسكذ (همذاس  )9.487729تضسگتش هیتاؿذ ،فشضیِ كفش تشای ایي گشٍُ اص کـَسّا سد هیؿَد ٍ تاتـ تشاًؼلَگ دس تَضیح ٍ
تخویي ایي هتغیشّا ًؼثت تِ تاتـ کابداگالع اسجحتش هیتاؿذ.
تش ایي اػاع هذل سا تِ فشم تاتـ تَلیذ تشاًؼَگ تخویي هیصًین .تاتـ تخویي تشاًؼلَگ تِ فشم صیش هیتاؿذ.
1 n

n
1 n
   ij Lnxi Lnx j    ii ln( xi )2
2 i 1 j 1
2 i 1
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تا تَجِ تِ فشم تاتـ تشاًؼلَگ خَاّین داؿت:
()15
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کِ ایي هتغیشّا فثاستٌذ اص:
جذول  .1معزفی متغیزها
GDPLit

تَلیذ ًاخالق داخلی ػشاًِ تِ لیوت ثاتت ػال  2000اػت کِ تغییشات لگاسیتن آى تیاًگش ًشخ سؿذ التلادی اػت.

ػشهایِ اًؼاًی ػشاًِ (ًؼثت هحللیي دٍسُ هتَػغِ تِ ًیشٍی کاس)

HULit

PHLit
Lit
WYHLit

CNLit
DK it
t, i

ػشهایِ فیضیکی ػشاًِ
ًیشٍی کاس
تقذاد کاستشاى ایٌتشًت تِكَست ػشاًِ
تقذاد ًام داهٌِّا 11تِكَست ػشاًِ
کیفیت صیشػاخت فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات
تِ تشتیة ًـاىدٌّذُ کـَس ٍ صهاى هیتاؿٌذ.

مأخذ :محاسبات محقق
 .۲.3تخمین و بزآورد الگو
دس ایي تخؾ تِ تشآٍسد ٍ همایؼِ ّـت کـَس دس حال تَػقِ اػالهی ( (D8کِ آهاس ٍ اعالفات هتغیشّا تشای دٍسُ صهاًی  2000-2013تِكَست
پایذاس ٍ هٌؼجن تشای آىّا دس هٌاتـ آهاسی گضاسؽؿذُ تَد اًتخاب ؿذًذ هیپشداصین .تا گشدآٍسی آهاس تِهٌؾَس تخویي هذل ،الصم تَد تا ًَؿ سٍؽ

تخویي پاًل دیتا تقییي ؿَد؛ تٌاتشایي ،اتتذا تشای تقییي ٍجَد یا فذم ٍجَد فشم اص هثذأ جذاگاًِ تشای ّشیک اص گشٍُ کـَسّا ،اص آهاسُ F
ؿذ .هیضاى آهاسُ  Fتشای گشٍُ کـَس دسحالتَػقِ اػالهی تشاتش تا  8.32تِ دػت آهذ ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ اص آهاسُ  Fجذٍل تضسگتش تَد لزا ًتیجِ
اػتفادُ

دال تش سد فشضیِ كفش (اػتفادُ اص سٍؽ حذالل هشتقات هقوَلی) هیتاؿذ ٍ سگشػیَى همیذ( 12سٍؽ حذالل هشتقات هقوَلی) داسای افتثاس ًویتاؿذ ٍ
تایذ فشم اص هثذأّای هختلف (سٍؽ اثشات ثاتت 13یا اثشات تلادفی )14سا دس هذل لحاػ ًوَد .ػپغ تشای آصهَى ایٌکِ هذل تا تْشُگیشی اص سٍؽ
اثشات ثاتت یا اثشات تلادفی تشآٍسد گشدد ،اص آصهَى ّاػوي ٍ 15تشای اًجام ایي آصهَى اص ًشمافضاس  Excel ٍ Eviews8اػتفادُ ؿذ؛ اها اصآًجاکِ
تقذاد ػالّا اص تقذاد هماعـ (تشای هثال ،کـَسّا) تیـتش تَدُ اػت اص الگَی اثشات ثاتت اػتفادُ هیؿَد .لزا سٍؽ اثشات ثاتت ٍ حذالل هشتقات

تقوینیافتِ 16تشای تخویي هذل ،تأییذ ٍ اػتفادُ گشدیذ .تش اػاع آهاسُ F

ٍ ّاػوي کِ دال تش اػتفادُ اص سٍؽ اثشات ثاتت دس تخویي هذل تَدًذً .تایج

تشآٍسد هذل تِكَست صیش گضاسؽ هیؿَد:
جذول  .۲نتایج محاسبات
متغیزهای توضیحی

ضزایب

 tآماره

احتمال

11

 .داهٌِ ایٌتشًتی ( )Internet domainپؼًَذی اػت کِ دس تخؾّای پایاًی ًـاًی ایٌتشًتی ٍبگاُّا هیآیذ.
12

Restricted Regression
Fixed Effects
14
Random Effects
15
.Hausman Test,1980
16
).Generalized Least Squares(GLS
13

3.23

2.16

0.03

3.39

3.08

0.0027

) (log( PHLit

1.57

14.52

0

) log(WYHLit

0.15

4.8

0

(log(WYHLit )) ^ 2

0.05

7.35

0

) log(CNLit

3.28

4.31

0

(log(CNLit )) ^ 2

0.41

6.54

0

) log( DKit

0.11

1.77

0.08

-0.82

0.4

7.89

0

) log( HULit
2

)) (log( HULit

(log( DKit )) ^ 2

-0.004

C
2

28.73
0.99

R

مأخذ :محاسبات محقق

ّواى گًَِ کِ اص ًتایج تخویي ٍ تشآٍسد الگَ هـخق اػت ،ػشهایِ فیضیکی ،ػشهایِ اًؼاًی ،ؿاخقّای تجاست الکتشًٍیک فٌاٍسی اعالفات ٍ
استثاعات تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی تش سؿذ کـَسّای فضَ گشٍُ

D8

دس دٍسُ هَسدتشسػی داؿتِ اػت.

ضشیة ػشهایِ اًؼاًی هقادل  3.23هیتاؿذ ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح احتوال  1.56هقٌیداس اػت کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ ػشهایِ اًؼاًی دس ایي
کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ غیشهقٌاداسی تش سؿذ التلادی تَدُ اػت.
هجزٍس ضشیة ػشهایِ اًؼاًی هقادل  3.39هیتاؿذ ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح احتوال  1.1هقٌیداس اػت کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ ػشهایِ اًؼاًی دس
ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی تش سؿذ التلادی تَدُ اػت .ضشیة تِدػتآهذُ تشای ّشکذام اص هتغیشّا ًـاىدٌّذُ
کـؾ آىّا هیتاؿذ .ایي ًتیجِ تا ًتایج هغالقات اًجامؿذُ دس تخؾّای لثل ّوؼَ هیتاؿذ؛ ٍ اص عشفی تَاى دٍ ایي هتغیش تیاى هیکٌذ کِ ایي هتغیش
داسای سًٍذ افضایـی هیتاؿذ .تِگًَِ ای کِ ّش یک دسكذ افضایؾ دس ػشهایِ اًؼاًی سؿذ التلادی سا  3.39دسكذ افضایؾ هیدّذ .هتغیش ضشیة ػشهایِ
اًؼاًی ٍ هجزٍس ایي هتغیش ،تیاى هیکٌذ کِ ٌَّص ایي هتغیش تِ حذاکثش هیضاى اثشگزاسیاؽ تش سؿذ التلادی ًشػیذُ اػت ٍ ٌَّص هیتَاًذ تش سؿذ التلادی
اثشگزاس تاؿذ.
ضشیة هتغیش ػشهایِ فیضیکی هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0.12هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی  2000-2013ضشیة
ایي هتغیش  1.57تشآٍسد ؿذُ اػت کِ ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ ػشهایِ فیضیکی دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی سؿذ
التلادی تَدُ اػت .ایي ًتیجِ تا ًتایج هغالقات اًجامؿذُ دس تخؾّای لثل ّوؼَ هیتاؿذ.

ضشیة تقذاد ًام داهٌِّا هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0.76هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی  2000-2013ضشیة ایي
هتغیش  3.28تشآٍسد ؿذُ اػت؛ کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ تقذاد ًام داهٌِّا دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی تش سؿذ
التلادی تَدُ اػت.
هجزٍس ضشیة تقذاد ًام داهٌِّا هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0.063هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی 2000-2013
ضشیة ایي هتغیش  0.41تشآٍسد ؿذُ اػت؛ کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ تقذاد ًام داهٌِّا دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی
تش سؿذ التلادی تَدُ اػت .اص عشفی تَاى دٍ ایي هتغیش تیاى هیکٌذ کِ ایي هتغیش داسای سًٍذ افضایـی هیتاؿذ .تِگًَِای کِ ّش یک دسكذ افضایؾ دس
تقذاد ًام داهٌِّا سؿذ التلادی سا  0.4دسكذ افضایؾ هیدّذ .هتغیش ضشیة تقذاد ًام داهٌِّا ٍ هجزٍس ایي هتغیش ،تیاى هیکٌذ کِ ٌَّص ایي هتغیش تِ
حذاکثش هیضاى اثشگزاسیاؽ تش سؿذ التلادی ًشػیذُ اػت ٍ ٌَّص هیتَاًذ تش سؿذ التلادی اثشگزاس تاؿذ.
ضشیة تقذاد کاستشاى ایٌتشًت هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0.03هقٌاداس هیتاؿذ .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی 2000-2013
ضشیة ایي هتغیش  0.15تشآٍسد ؿذُ اػت کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ کاستشاى ایٌتشًت دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی
تش سؿذ التلادی تَدُ اػت.
ضشیة هجزٍس تقذاد کاستشاى ایٌتشًت هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0/007هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی 2000-2013
ضشیة ایي هتغیش  0.05تشآٍسد ؿذُ اػت؛ کِ ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ ضشیة تقذاد کاستشاى ایٌتشًت دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش
هثثت ٍ هقٌاداسی تش سؿذ التلادی تَدُ اػت ٍ ایي هتغیش ًیض ٌَّص تِ حذاکثش هیضاى اثشگزاسیاؽ تش سؿذ التلادی ًشػیذُ اػت ٍ ٌَّص هیتَاًذ تش سؿذ
التلادی اثشگزاس تاؿذ.
ضشیة ؿاخق پٌْای تاًذ هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0/06هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی  2000-2013ضشیة ایي
هتغیش  0.1تشآٍسد ؿذُ اػت؛ کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ ضشیة پٌْای تاًذ دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هثثت ٍ هقٌاداسی تش سؿذ
التلادی تَدُ اػت.
ضشیة هجزٍس ؿاخق پٌْای تاًذ هثثت ٍ اصلحاػ آهاسی دس ػغح افتواد  0/01هقٌاداس اػت .تش اػاع الگَی تشآٍسدی دس دٍسُ صهاًی 2000-2013
ضشیة ایي هتغیش  -0.004تشآٍسد ؿذُ اػت؛ کِ ًـاىدٌّذُ ایي اػت کِ پٌْای تاًذ دس ایي کـَسّا دس دٍسُ هَسدتشسػی داسای تأثیش هٌفی ٍ غیش
هقٌاداسی تش سؿذ التلادی تَدُ اػت
 .4نتیجهگیزی و پیشنهادات:
ًتایج هغالقات اًجامؿذُ تیاًگش آى اػت کِ فٌاٍسی اعالفات ٍ استثاعات ٍ تجاست الکتشًٍیک اص فَاهل اثشگزاس تش سؿذ التلادی دس التلاد ًَیي
هیتاؿٌذ .دسهجوَؿ تا لحاػ ًوَدى هثاًی ًؾشی تَاتـ تَلیذ ٍ سؿذ التلادی ،کـَسّای گشٍُ ّـت هذل سؿذ التلادی تا اػتفادُ اص سٍؽ دادُّای
تاتلَیی تخویي صدُؿذُ کِ ضشایة هتغیشّای تکاس گشفتِؿذُ دس هذل سؿذ التلادی تأییذکٌٌذُ هذل تکاس گشفتِؿذُ هیتاؿذ .تِگًَِای کِ تواهی
هتغیشّای هَجَد داسای اثش هقٌاداس ٍ هثثت ٍ هؼتمین تش سؿذ التلادی ّؼتٌذ؛ تٌاتشایي الصم اػت ایي کـَسّا دس جْت استماء سؿذ التلادی خَد ،ػغح
تِکاسگیشی ایي فٌاٍسی سا افضایؾ دٌّذ.
دس ساػتای تحمك ایي ّذف تش اػاع هغالقِ ادتیات هَضَؿ ٍ ًتایج تِدػتآهذُ اص تشآٍسد هذل ،پیـٌْادات صیش اسائِ هیگشدد.
 .1کـَسّای دسحالتَػقِ تایذ ػشهایِگزاسیّای خَد دسصهیٌِٔ فاٍا سا تِ همذاس آػتاًِای تشػاًٌذ .ایي کــَسّا الصم اػت ػشهایِ-
گزاسی فاٍا سا تا چـناًذاص تلٌذهـذت تـشای ایجـاد ؿـثکِ اعالفـاتی سلـاتتی ٍ گؼتشؽ ًشمافضاس ٍ ػختافضاس دًثال کٌٌذ .ایي کـَسّا فالٍُ تش
ػشهایِگزاسی آػـتاًِای ،تایذ صیشػاخت ّای پایِ سا تشای اثشتخـی فاٍا فشاّن آٍسًذ .دس ایي ساػتا الصم اػت فَاهـل هکول اص لثیل
صیشػاختّـای فٌـی ،ػـشهایِ اًؼـاًی ،استثاعـات اص ساُ دٍس ،لاًَىگـزاسی ٍ آصادیّای تجاسی تشای جزب هٌافـ فاٍا فشاّن آٍسًذّ .وچٌیي

داًؾ حاكل اص آصادػاصی تجاسی ٍ تاص تَدى التلاد تـا افـضایؾ هحـیظ سلـاتتی ٍ تْثـَد کـاسایی ٍ پخـؾ فـاٍا ،سؿـذ التلادی دس کـَسّای
دسحالتَػقِ سا دس پی خَاّذ داؿت.
 .2تِکاسگیشی فاٍا دس تخؾّای هختلف اصجولِ تخؾ دٍلت ،کؼةٍکاس ،هثـادالت تیيالوللی ٍ داخلی ٍ حتی گشدؿگشی ٍ ...
ػثة تحَالت اػاػی دس التلاد کـَس هیگشدد .الصهِ ایي اهش پشداختي تِ صیش ػاختاسّا اػت .تٌاتشایي تَكیِ هیؿَد تِ آهَصؽ ،تِکاسگیشی
تکٌیکّای هذسى تِكَست یکپاسچِ ٍ ًِ تِكَست تخــی یـا همغقـی پشداختِ ؿَد .اهشٍصُ تٌْا ساُ تْثَد التلادی ٍ افضایؾ سفاُ کـَسّا،
ؿتاب تخـیذى تِ هؼیش تحَالت ٍ تِسٍصسػاًی فٌاٍسیّا ٍ پیَػتي تِ جشگِی التلاد جْاًی اػت.
 .3کـَسّای تذٍى داؿتي صیشػاختّای فشٌّگی اجتوافی ٍ هْاستّای الصم دس تْشُگیشی اص تَاًوٌذیّای فٌاٍسی اعالفات ٍ
استثاعاتً ،ویتَاًٌذ اص فشكت ّا ٍ هضایای حاكل اص ایي فٌاٍسی اػتفادُ ًوایٌذ ،تٌاتشایي الصم اػت دٍلتّا تا فشاّن آٍسدى اعالفات ٍ
خذهات تِ ٌّگام ،تشلشاسی استثاط تا ؿْشًٍذاى ٍ ًیض آهَصؽ ًحَُ اػتفادُ اص ایي فٌاٍسیّا ،صهیٌِ ّای ایجاد تماضا دس جاهقِ سا فشاّن ًوایٌذ ٍ
تِ تمَیت هؤػؼات فقال دسصهیٌِٔ فٌاٍسی اعالفات ٍ پشسًگ کشدى ًمؾ هَجَدی ػشهایِ  R & Dدس ایي کـَسّا تپشداصًذ.

 .4اصآًجاکِ تجاست تیيالولل ًمؾ هْوی سا دس پشاکٌؾ ICT

تاصی هیکٌذ ٍ اجاصُ هیدّذ تا هلشفکٌٌذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى

داخلی ،تقذاد هتٌَؿتشی اص کاالّا ٍ خذهات تالیوتّای پاییي تش اص ػایش کـَسّای فضَ سا دس دػتشع داؿتِ تاؿٌذ لزا تشای تؼْیل

تَػقِ  ، ICTػیاػتگزاساى فضَ تایذ آصادی تجاسی سا اص عشیك کاّؾ هَاًـ تقشفِای ٍ غیش تقشفِای تشای ICT

افوال ًوایٌذ.
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