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Abstract 
Nowadays, Information and Communications Technology is growing rapidly due to 
the considerable increase in using knowledge-based theories in all countries, 
especially in developing economies such as Iran. As a non-competitive technology 
with unlimited use capacity, Information and Communications Technology entry in 
the general application and social life shows its potential to affect social welfare. This 
study will evaluate the impact of Information and Communications Technology on 
Sen's Social Welfare Index in Iranian provinces using data from 2011 to 2016. The 
paper uses Feasible Generalized Least Squares method to capture variance 
heteroscedasticities and cross-section correlations. The results indicate that 
Information and Communications Technology has a significant and positive effect on 
Iranian social welfare. Moreover, variables such as industrialization, government 
spending, and urbanization have a substantial and positive impact on social welfare. 
The inflation rate, on the other hand, has a significant and negative effect.  
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   ایران هاي استان در اجتماعی رفاه بر ارتباطات و اطالعات فناوري تاثیر

  ایران تهران، ی،طباطبائ عالمه دانشیار، گروه اقتصاد نظري، دانشگاه    اصغر سالم علی
    

 حبیب مروت
  ایران تهران، ی،طباطبائ عالمه دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه  

    

   نژاد رضا بختیاري
 عالمه دانشگاه الکترونیک، تجارت و اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوي

  ایران تهران، ی،طباطبائ

   چکیده

 کشورها همه در ارتباطات و اطالعات فناوري نوین، هاي فناوري بتاش حال در چرخه در و حاضر عصر در

 عرصه به نامحدود، استفاده ظرفیت با غیررقابتی تکنولوژي عنوان به آن ورود و است رشد حال در سرعت به

 این در. است جامعه رفاه بر ثیرگذاريتا براي آن نسیلتاپ دهنده نشان اجتماعی، زندگی و همگانی کاربرد

 سن آمارتیا اجتماعی رفاه بعتا بر ارتباطات و اطالعات فناوري ثیرتا بلوییتا هاي داده از استفاده با پژوهش

. است 1395 تا 1390 هاي سال آن زمانی دوره و ایران هاي نتااس پژوهش مکانی قلمرو .شود می ارزیابی

 همبستگی و واریانس ناهمسانی رفع براي و دارد ارجحیت ثابت اثرات با مدل برآورد ،هاسمن آزمون بنابر

 این هاي یافته. است شده استفاده پذیر امکان یافته تعمیم مربعات حداقل روش از پژوهش مدل در مقطعی

 شدن، صنعتی چون متغیرهایی همچنین. دارد اجتماعی رفاه بر فاوا مثبت و معنادار ثیرتا از حکایت پژوهش

 . دارد منفی و معنادار اثري نیز تورم و مثبت و معنادار اثري اجتماعی رفاه بر شهرنشینی و دولت هاي هزینه

  . درآمد توزیع اقتصادي، رشد اجتماعی، رفاه ارتباطات، و اطالعات فناوري ها:کلیدواژه

    . JEL: I31, D31, D83, L86, P46 يبندطبقه

                                                        
 :نویسنده مسئول salem207@yahoo.com 
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 مقدمه .1
 های نوين، فناوری اطالعات و ارتباطاتب فناوریتادر عصر حاضر و در چرخه درحال ش

يت رقابتي با ظرفعنوان تكنولوژی غيردر همه کشورها درحال رشد است و ورود آن به ا()فاو
ن جهت پتانسيل آبه عرصه کاربرد همگاني و زندگي اجتماعي، بيانگر  استفاده نامحدود

دو برای شناخت رفاه اجتماعي به ( 1985) 1گذاری بر رفاه اجتماعي است. آمارتيا سنتاثير
امن ض تواندی ميرشد اقتصادچراکه  ،کندتوجه مي درآمد عيتوزو  یرشد اقتصاد متاير

 عادالنه عيو توز باشد شتريب یگذارهيمصرف و سرما جهتو امكانات باالتر،  ديسطح تول
بسا فاوا با چه .شودمي سبب استفاده متناسب همگان از امكانات و منابع موجود زيدرآمد ن

بدل  و عملكردها و رد نياطالعات مربوط به بهتراشاعه  د،يکشف، انتشار و اعمال دانش جد
بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی وضعيت رفاهي  گذاریاز طريق اثر بتواند ،کردن نظرات

 جامعه را تايير دهد. 
یو ابداع فناور فشکبا  هاريخ انسانتااهميت موضوع پژوهش اين است که در طول  

در مختلف جهان  یهادولت ؛ هدفي که امروزه نيزاندرفاه بوده شيبه دنبال افزا ديجد یها
و  نييپا یدرحال توسعه با رشد اقتصاد یکشور زين رانياتالش برای دستيابي به آن هستند. 

رشد  سال اخير 10در  طوری کهبه ؛(1384)دادگر،  است در دوهه اخير درآمد باال ینابرابر
به  است. همچنين بودهدرصد  13/0آن  هسال درصد يا ميانگين هر 3/1 توليد ناخالص داخلي

 1398 سال در 3992/0 هب 1392در سال  3650/0ي از نيج بيضر ،گزارش مرکز آمار ايران
اما  ،برنديسر نمرسد شهروندان در شرايط رفاهي مطلوبي بهبه نظر مي بنابراين،ه است. ديرس

 اين حوزهدهنده اهميت نشان برنامه ششم توسعه ايران قانون 67توجه به توسعه فاوا در ماده 
 گذاران است. جهت تحقق رفاه اجتماعي در ايران در نظر سياست

در ا رهای کشور نتاشاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح اس( 1نمودار ) 
های تهران، سمنان نتادهد. همانطور که از نمودار مشخص است اسنشان مي 1399اسفندماه 

بيشترين سطح توسعه فناوری اطالعات  77/7و  81/7،  18/8های با شاخصو يزد به ترتيب 
ن به ترتيب اتن، آذربايجان غربي و لرستان و بلوچستان های سيستاو ارتباطات را دارا بوده و اس

. همچنين اين هستندکمترين سطح توسعه فاوا را دارا  21/6و  15/6، 27/5های با شاخص
های نتاايي که در سطوح پايين شاخص فاوا قرار دارند، اسهنتادهد اسنمودار نشان مي

                                                           
1. Sen, A. 
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خصوص رابطه شاخص فناوری ، مطالعه دربر اين اساس .محروم و کمتر برخوردار هستند
 . استاطالعات و ارتباطات با رفاه ضروری 
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خصوص آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر توزيع درآمد و يا مطالعات متعددی در 
آثار رفاهي اين فناوری انجام  رابطه باای در اما مطالعه ،اندرشد اقتصادی در ايران پرداخته

فاه ات و ارتباطات بر رشناسايي اثر فناوری اطالع ،هدف اين مطالعه بنابراين،نشده است. 
يه پژوهش فرض .های ايران استنتابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن در استااجتماعي با استفاده از

بر رابطه معنادار و مثبت فاوا با شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن است. جامعه آماری  مبني
روش است.  1395 تا 1390های ايران و قلمرو زماني آن از سال نتامنتخب اين پژوهش اس

ی همچون مارآصالح یاز مراجع ذ ازياطالعات موردن و است یابخانهتاک هاداده یگردآور
های امور اقتصادی و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوری مرکز آمار ايران و وزارتخانه

  .ه استشد یآورجمع اطالعات
 به اين صورتمقدمه بخش تدوين شده و سازماندهي مقاله پس از  6پژوهش حاضر در  

پردازد. بخش سوم پيشينه پژوهش را مرور است که بخش دوم به چارچوب نظری تحقيق مي
شود. در بخش پنجم تخمين تحقيق و مدل پژوهش معرفي مي کند. در بخش چهارم روشمي

 پردازد. گيری ميشود و بخش آخر به نتيجهپژوهش انجام و تحليل مي

 . مباني نظري 2
بر  صادیو رشد اقت درآمد عيدر توز یبر نابرابر ريثتا قياز طرطالعات و ارتباطات فناوری ا

کاهش  اي شيفاوا ممكن است باعث افزارد. گذامي ريثتاسن آمارتيا  يرفاه اجتماع بعتا
همچنين  .(1395و مرادی،  Richmond & Triplett, 2017) شود ی درآمدینابرابر

 و کندميعمل  یتجار یهاتيدر فعال زوريلتاکا کينوان ع به فناوری اطالعات و ارتباطات
 شيافزا یبرا يمحرک لتايجيد یتكنولوژ. بنابراين، شودميوکارها ر کسبتاساخ رييباعث تا

 (.Apavaloaie, 2014) است یريپذو رقابت یرشد اقتصاد

 يدرآمد ياطالعات و ارتباطات بر نابرابر يفناور ریتاث. 2-1
 1اوليه که درمورد رابطه فاوا با نابرابری انجام شده، مطالعه کروگرهای يكي از پژوهش

و  يانسان یهاتيقابل شيدر جهت افزا يفراوان ليپتانسکند فاوا ( است که بيان مي1993)
 یهاتفرص جاديو ا افراد یهاتيقابل شيبا افزا فاوا .دارد یدرآمد یکاهش نابرابر تيدرنها

                                                           
1. Krueger, A. 
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 اهشيا ک شيو موجب افزا استزد مشاغل مرتبط با خود دستم شيجهت افزا يعامل ي،شال
  د.هدکاهش  نابرابری را تواندمي کار یروين یوربهره شيافزا قياز طر يا شودمي ینابرابر

زش نيروی و آمو به اطالعات يبهبود در دسترس چون يعواملتاثير فاوا بر نابرابری از طريق 
بهتر به  يدسترسهای مبادله، الي و کاهش هزينههای شبهبود معيشت با ايجاد فرصت ،انساني

 های متقابل بين شهروندان و دولتو کنش دولت يي و پاسخگوييکارا افزايش بهداشت و
ود فضای در جهت بهب اطالعات بازارها و به منابع يبهبود دسترس با ايجاد دولت الكترونيک،

است  مشروعي چون رانتهای نارقابت به منظور جلوگيری از انباشت ثروت از کانال
(Antonelli & Gehringer, 2017به .)  ،یاهاستفاده از تلفن شيدر اوگاندا افزاطور مثال 

 يبايبازار یهانهيبه اطالعات و کاهش هز يکشاورزان باعث بهبود دسترس توسطهمراه 
 یهابه برنامه يدسترس و يا (Muto & Yamano, 2009) شده است یکشاورز یکاالها

 اجتماعي حل تعارضات ت،يبا ملت، امن تيدر نوع ارتباط حاکم ييهاشرفتيباعث پ ييويراد
  (.Gerster & Zimmermann, 2003شده است ) ياجتماع هيو توسعه سرما

به  کاربران . به عبارت ديگر،شوديم يشال هایفرصت جاديفاوا منجر به ا یريکارگهب 
را  ديجد يشال یهافرصت تواننديمبهتر  اطالعات و ارتباطات یهایکمک فناور

 یهایکه به واسطه فناور یديدر مشاغل جد تواننديافراد م همچنين اينوجو کنند. جست
يامكان را فراهم م نيفاوا ا عالوه بر اين،. شوند مشاولاطالعات و ارتباطات به وجود آمده، 

 قياز طر تواننديمنيز  انيکارفرما خود را توسعه بخشند. یوکارهاکسب ،افراد جامعه تا کند
 پرداخته انيکارجو يشال یهااطالعات در کارنامه یوجوبه جست ابيآزاد شال یهابانک

 داشته باشند.  يها دسترسبه خود آن ميطور مستقبه نكهيا اي
 یازهاين ليتكم یقدرتمند برا ميزمكان کيتواند يم فناوری اطالعات و ارتباطات 

ها بوده و از کشور یاريثر در بسوکامال م يندآفر کي كترونيكيالباشد. آموزش ي آموزش
برای شده است.  يطراح آن رامونيپ دياطالعات و ارتباطات جد یفناور یهااز برنامه یاريبس

 ييتاروس تيپرجمع يدر نواح گسترش فناوری اطالعات و ارتباطاتاز فرصت  ليبرز ،مثال
و علوم  یمدرسه شهروند 110، اطالعات یرفناو کيانجمن دموکرات استفاده کرده است.

 نيکرده است. ا جاديا یکم و با استفاده از فناور اريبس یاهيسرما ،يداوطلب ارانيرا با دست هيپا
 یو برا دهديفاوا را آموزش م یهاآموز هر ساله مهارتهزار دانش 25ش از يمدارس به ب
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 & Gerster) کنديم جاديا يزندگ رييکار و تا افتنيبهتر جهت  یهاها فرصتآن

Zimmermann, 2003). 
 در افراد یرا برا یمعتبر با ارزش اشتاال تجار یهاتواند فرصتيم الكترونيكي آموزش 

 1تعدادی مراکز اطالعاتي ،به عنوان مثال .دنکعرضه  ختلفم یهاکار در بخش یوجوجست

های مورد نياز که دادهن به منظور افزايش اطالعات مردم ايجاد شده است تادر هندوس
آورد. اين اطالعات شامل يي فراهم ميتاهای کشاورزی را برای کشاورزان روسفعاليت

های عمر و سالمتي، فرصت ها و دسترسي به نهاده کشاورزی، قيمت بذر و دانه، بيمههزينه
ت ااز طريق دريافت اين اطالع تا... است که در کل به کشاورزان کمک خواهد کرد رفاهي و

(. Quibria & Tschang, 2001از اينترنت، درآمد اقتصادی خود را بهبود بخشند )
اذ منجر به اتخ ويراد يآموزش یهابه برنامه يدسترس شيدر کشور اوگاندا افزا نيهمچن
 & Gerster) است ی شدهبازده محصوالت کشاورز شيافزا و یمدرن کشاورز یهاروش

Zimmermann, 2003.)  
 دهي به رشددهنده آن مانند آموزش در شكلسرمايه انساني و عوامل توسعه امروزه نقش 

پذير نااقتصادی و توزيع درآمد به عنوان عواملي مهم در تعيين وضعيت رفاهي جامعه اجتناب
آحاد جامعه  نيب يشال یهاتيها و موقعييدر سطح توانا یاسهيمقا تيقابل از اين رو،است. 

 بنابراين،شود. يو اطالعات م التيکسب تحص یبرا زهيانگ شيبه افزاکه منجر  ديآيم ديپد
داشته  گريكديبا  هيسو دو یابه اطالعات، رابطه يو دسترس التيرسد سطح تحصيبه نظر م
 ديموجود پد یهایاز راه دور توسط فناور يامكان ارائه خدمات آموزش عالوه بر اين،باشند. 

 يده و با دسترستاتوسعه آموزش در مناطق دوراف یبرا را یديام یهاآمده است که روزنه
 آورد.يمحدود فراهم م

 کيکند. يم ليرا به نفع فقرا تسه یکالن اقتصاد تيريو مد ستميس ،کارا حكومت 
 مشارکت مردم(،) يرشد بخش خصوص قيتشو ،يحكومت خوب، استفاده از وجوه عموم

که اگر دولت  يکند. در صورتيم نيرا تضم نيقوان یموثر و اجرا يارائه خدمات عموم
کاهش  یهابرنامه یرا تلف کرده و مانع اجرا ابعمن تيتفاوت، ناکارا و فاسد باشد در نهايب

خش توسط ب يو موثر خدمات عموم يارائه کاف نكهيدرآمد خواهد شد. به جهت ا ینابرابر
و فاسد  فيها ضعکه حكومت يبرخوردار است و در صورت یاديز تيبه فقرا از اهم يدولت

                                                           
1. Information Centers 
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قرا تنها به ف هياول دماتخ دنينرس د،يخواهد رس یجد بيمناسب درآمد آس عيباشند به توز
 يعموم یساختار نهادهاديگری چون  ليدالبه بلكه  ،ستين یگذارهيکمبود سرما ليبه دل

و  يو فرهنگ ياجتماع یهاینابرابر ع،ينفوذان، فساد شایذ یالياست ستند،يکه پاسخگو ن
شود يرو، ادعا م نيا از .(Quibria & Tschang, 2001) ستا نيز ان مشارکت فقرفقد

و  يدولت نيو کنش متقابل ب ييپاسخگو و داده شيرا افزا ييکارا يكيکه دولت الكترون
حالت  نيدر ا همچنينخواهد کرد.  ليوکار را تسهکسب یفضا نيشهروندان و همچن

ی را ادينخواهد بود که زمان ز یازين گريو د افتهي شيبه شهروندان افزا يخدمات دولت
 یكان براام نيا يكيدر دولت الكترون عالوه بر اين، تلف کنند. اداری يراسروکوب برای

 شانيهامشارکت و عملكرد دولت یريگميتصم نديشهروندان فراهم خواهد شد که در فرآ
 کنند.  يرا بررس

دولت و  يكيمتقابل الكترون ريثات نديشامل فرآ يكيالكترون يدر واقع، دموکراس 
 یندهايمورد فرآ شهروندان به اطالعات و دانش در يابيشهروندان است و هدف آن دست

انتشار اطالعات و مشارکت فعال شهروندان  ليتسه، موجود یهاخدمات و انتخاب ،ياسيس
 وفناوری اطالعات  ن،يبنابرا. است یهمفكر یکردن برا قيتشو و دادن يآگاه قياز طر

تواند در به وجود آوردن شهروندان مطلع و فعال در امور مختلف از يم نترنتيا ارتباطات و
 نيکند. همچن فايا یانقش عمده یحقوق شهروند یتادر راس يو نظارت ياسيجمله امور س

به طور چشم نترنتيرود ايانتظار م بنابراين،جامعه دارد.  يمهم در چندپارگ ينقش نترنتيا
 . کار رودهب يدولت، کاهش فساد و گسترش دموکراس ييت کارادر جه یريگ

ثير فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود توزيع درآمد تاهمه در جهت  آنچه بيان شد، 
های اثرگذاری برای ، فاوا کانالمطرح شدهاما بايد توجه داشت که عالوه بر موارد  ،است

 هستند غالب ابرینابر کاهشي يا نابرابری افزايشي اینيروه آيا افزايش نابرابری نيز دارد. اينكه
 با استفاده از .(Bauer, 2018) دارد بستگي نهادی و تكنولوژيكي اقتصادی، زمينه به

 رب ارتباطات و اطالعات فناوری اثرگذاری هایتوان خالصه کانال( مي1) جدول اطالعات
 .کردبندی درآمد را جمع نابرابری
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 اي اثرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات بر نابرابري درآمده(: کانال1جدول )
 انتقال هایمکانیزم با اثرات افزایش نابرابری با اثرات کاهش نابرابری 

 و وریبهره
 تغییر

 تکنولوژیکی

 بتنی  م تکنولوژیکی تغییر
 پایین مهارت بر
  های ناشررری از   صررررفه

 مقیاس

 بتنی  م تکنولوژیکی تغییر
 باال مهارت بر

 رباتیک و سیوناتوما 

 مصنوعی هوش (AI) 
 دانش شکاف 

 دتولی عوامل برای تقاضا 
 تولید عوامل پرداخت به 
  و هررامهررارت  تعررامررل 

 تکنولوژی به بازگشت

تغییر شکل 
 تولید

   هش ینرره    کررا   هررایهز
 اندازیراه

 دور راه از کار توانایی 

 خودکار تولید 

   یش فزا  و ملی   تحرک   ا
 منابع المللیبین
 خه  تسرررریع قال  چر   انت
 کنولوژیت

 هواسط  با دستمزد  رقابت  
 وریبهره با تعامل

 نوآوری
 دیجیتال

 انرردازیراه هررایهزینرره  
 دیجیتال نوآوری پایین
  صاد  به ورود سهولت   اقت
 پایه

  نده مام  بر می را اثرات ت
 .گیرد
 از گردش انداختن پول 

     تبعیض    هررای الگوریتم
 آمیز

 خدمات و کاالها هزینه 

 ارزش خلق سازمان 

  نت  اختصررررا   به  را
سانی    کنترل را اطالعات که ک
 .کنندمی

 Bauer, 2018 مأخذ:

( فناوری اطالعات و ارتباطات از سه کانال بر توزيع درآمد اثرگذار 1بر اساس جدول ) 
و  کار یروين ه،يسرما یوربر بهرهاينكه فناوری اطالعات و ارتباطات  اولکانال ؛ است

ر کا یرويو ن هيسرما یبر تقاضا توليدعامل  یوردر بهره رييتا و با گذارنديم ريثتااطالعات 
  دارد.به دنبال ها درآمد آن عيپاداش و توز یبرا ييامدهايامر پ نيا که گذارديم ريثتا

کار، توزيع درآمد را به دو روش اصلي  ینيرو یورتاييرات تكنولوژيک و رشد بهره 
 :دهندمي تايير

کار و  یانواع مختلف نيرو یمشاغل موجود برا ثير تعدادتاتوزيع درآمد تحت  اينكه اول -
 یبرا کار ینيرو یورين صورت که با توجه به رشد بهرهه اگيرد؛ ب مي ها قرارحقوق آن

 یتقاضا بوده و اگر رشد کافي در یکار کمتر یبه نيرو نياز توليد سطح مشخصي از محصول،
اقتصاد کالن  ی. اما اگر تقاضاخواهد بود همراه باالتر یهابا پرداخت کل وجود داشته باشد

تاييرات تكنولوژيكي و  آنكه دوم .کافي نباشد، فشار بر اشتاال و دستمزد ايجاد خواهد شد
ثير ميتاکار  ینيرو دست آوردنبه یموردنياز برا یهار مهارتتابر ساخ یوررشد بهره
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سطح  دو دارد و هر یترباال یهاتر و پيچيده، نياز به کار با مهارتپيشرفته یگذارد. تكنولوژ
ی درآمد ینابرابر یشود که پيامدهابه تاييرات دستمزد منجر مي یرتاجمعيتي و اثرات ساخ

 .را در پي خواهد داشت
 ياهنگهم یبرا یديقدرتمند جدهای یاطالعات و ارتباطات فناور یفناوراينكه  دومکانال  -

 يالمللنيب حتي و يمل در سطح رکا ييجاهکار، اغلب به موازات جاب مياست که امكان تقس
د در نقاط کار و دستمز یدادن بازارها ونديبا پ ديتول ييايجاراف يکند. پراکندگيرا فراهم م

جهاني روند اطالعات و ارتباطات یفناور گذارد.يم ريثتادرآمد  عيمختلف و کشورها بر توز
 و همچنين لمللي شدنمستقيم خارجي و بين ا یگذارتجارت بين کشورها، سرمايه ،یساز

معامله را در های ارتباطي پيشرفته، هزينه یهای. فناورکندميعرضه را تسريع  یهازنجيره
نقل و وهای حملو خدمات کاهش داده و همراه با کاهش هزينه کاالها توليد و توزيع

 .کنندالمللي را ايجاد مياز تقسيم کار بين یکننده، بخش جديدتاييرات سياست حمايت
و  اديثروت ز با که به طور همزمان مشاغل پردرآمد و است لتايجيد ینوآور ،سوم کانال -

لي تانوآوری ديجي. کنديم جاديدرآمد را امهارت و کماز مشاغل کم یامجموعه نيهمچن
 یتقاضا لتاديجي ی، نوآوريكي ؛دهدثير قرار ميتاتوزيع درآمد را به دو روش عمده تحت 

 ها را تايير مي دهد و در نهايت، باه و کار و در نتيجه، حقوق و دستمزد آنسرماي ینسبي برا
 یاقتصادهای ، فعاليتیبر ثروت کارآفرينان، بر توزيع ثروت اثر مي گذارد. ديگر ثيرتا

که  ييهاتيو به فعال دهدتايير ميرا  ديموجود تول هایشكل هامانند ساير کانال ل،تاديجي
 .(Bauer, 2018) دکنيکمک م شوند،يفاده مدرآمد است ديتول یبرا

 رشد اقتصادياطالعات و ارتباطات بر  يفناور ریتاث. 2-2
 ديتول .شودميمحسوب  یاقتصاد رشد يكي از عوامل موثر برفاوا  ،در ادبيات علم اقتصاد

 .است یاقتصاد دياز ارزش افزوده و تول يقسمت به طور مستقيما وکاالها و خدمات بخش فا
يکاالها و خدمات م ديبع تولتا یهااز نهاده يكيفاوا به عنوان  هيسرما یموجود ينهمچن
را از  یادفاوا رشد اقتص مستقيم نيزبه طور غير .موثر باشد یو رشد اقتصاد ديدر تول تواند

 & Jorgenson) دهديگسترش م یفناور رييفاوا در تا عيصنا تمشارک قيطر

Motohashi, 2005)و سرعت پردازش اطالعات، رواج استفاده از توان  شي. افزا
، و آسان به اطالعات عيسر يو دسترس نهيبه ياطالعات یهانظام جاديا زه،يمكان یهاسامانه

 زيو ن ترعيوس ييايباال و در گستره جاراف اريبس عتها و انجام محاسبات با سرمبادله داده
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به عنوان  تواندزايای فاوا است که مياطالعاتي از جمله م عبنامهمزمان و مشترک به  يدسترس
 عاملي در جهت رشد اقتصادی نقش ايفا کند.

گذارد. در طرف يم ريثتاعرضه و تقاضا  هر دو طرف بردر اقتصاد  فاوا ،يطور کلبه 
 تيفيک و تيدر کم یثروم راتييتا یاقتصاد یهاکننده در سطح بنگاهدير تولتاعرضه بر رف

ر تابر رف تيبع مطلوبتا قيدر طرف تقاضا از طرو  دآوريم ديپد کاالها و خدمات ديتول
. فاوا در طرف عرضه در کنار عوامل مكمل که شامل دگذاريم ريثتاکننده مصرف یاقتصاد

 یر اقتصادتاساخ ،یو قانونگذار يبخش يسازمانده ،يتيريو تجربه مد يسازمانده
 وارد هينوان نهاده به صورت سرمابه ع يانسان هيدر سرما یگذارهيدولت و سرما یهااستيس
 یروين تيفيو ک یفناور شرفتيپ ه،يسرما قيتعم قياز طر ديتول نديو باعث بهبود فرآ شوديم

 (. Dedrick, et al., 2003) گذارديم ريثتاو بر رشد اقتصاد  شوديکار م
ارتقا  ؛(Jorgenson & Siroth, 2000) شوديم یوربهره شيفاوا منجربه افزا 
درآمد  شافزاي انگريب يناخالص داخل ديو رشد تول دهدرا افزايش مي ديقدرت تول ی،وربهره

 2و همكاران نسونجورگ، (2002) 1اجوالپانجام گرفته توسط  مطالعات. همچنين سرانه است
 ینابجه به مبا توی است. بر رشد اقتصاد فاوا یاثرگذار انگرياقتصاددانان بديگر و  (2007)

ست هانهيو کاهش هز یورارتقا بهره قياز طر آنبر فاوا  تثبر مثا ،یدرشد اقتصا ینظر
ری بيشتر به واسطه و(. تجربه کشورهای توسعه يافته نيز بيانگر دستيابي به بهره2002)پاجوال، 

  (.1397استفاده از فاواست )دانشمند و ستاريفر، 
طات در طرف عرضه ( مدل مفهومي نحوه عملكرد فناوری اطالعات و ارتبا2نمودار ) 

دهد. براساس اين نمودار، سرمايه فناوری اطالعات و ارتباطات هم به اقتصاد را نشان مي
طي م شود و هبع توليد وارد ميتا( و نيروی کار در ITعنوان نهاده در کنار سرمايه )غير

عميق کيفيت نيروی کار و ت یوری نيروی کار موجب ارتقايند توليد از طريق رشد بهرهآفر
ری و )مشي سرمايه شده و در نهايت رشد اقتصادی، سوددهي و افزايش رفاه را به دنبال دارد

 (1383جهانگرد، 
  

                                                           
1. Pahjola, M. 

2. Jorgenson, et al. 
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 مدل مفهومي نحوه عملکرد فناوري اطالعات و ارتباطات در طرف عرضه اقتصاد. 2نمودار 

  
 (1383: مشیری و جهانگرد )منبع

 آمارتیا سن . تابع رفاه اجتماعي2-3
(، 1970) 1در ادبيات توابع رفاه اجتماعي معيارهای متنوعي توسط داسگوپتا و همكاران

(، 1984) 5(، کاکواني1983) 4(، شورکز1979)3(، يتژهاکي 1974(، سن )1972) 2ششينسكي
بع تااما  ،( و ديگران مطرح شده2004و  2003، 2001) 7(، مكاپدهي1993و  1990) 6داگوم

رفاه  ،يمانند عدالت نسب ياصوليا سن به دليل مباني نظری قوی و در نظر گرفتن رفاه آمارت
 قرو اصل نرمال کردن شكاف ف رتريبه افراد فق شتريب ياصل وزن دادن اجتماع كنواخت،ي

بع رفاهي خود تنها تاآمارتيا سن برای تصريح . (1392و همكاران،  رشتي)امين اهميت دارد
ي را به بع رفاه اجتماعتاسن  .رد، بلكه به توزيع درآمد نيز توجه کردرا لحاظ نك 8معيار پارتو

                                                           
1. Dasgupta, et al. 

2. Sheshinski, E. 

3. Yitzhaki, S. 

4. Shorrocks, A. 

5. Kakwani, N. 

6. Dagum, C. 

7. Mukhopadhaya, P. 

8. Pareto Principle 
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ي های اجتماعکند که ناشي از موقعيتهای افراد تعريف ميبعي از مطلوبيتتاصورت 
 . شود( مطرح مي1که به صورت رابطه ) (1392، و همكاران شتااشخاص است )شهيكي

(1) S(X) = S(U(x1). U(x2). … . U(xn)) 

بع رفاه اجتماعي تابع بسيار شبيه تامقعر است. اين  Uمقعر و  متقارن و اکيدا Sبع تا 
ماعي بع رفاه اجتتابع مطلوبيت همه افراد يكسان باشد، تااست. اگر  1ساموئلسون -برگسون

 شود.( بيان مي2رابطه )برابر است با مجموع مطلوبيت افراد موجود در جامعه که به صورت 

(2) 
W(X) = ∫ S(x) ∙ f(x) dx 

 -سونبع رفاه برگتابع رفاه اجتماعي را ارائه کرد که تصريح خاصي از تا 1974سن در  
وجه به ساموئلسون با ت -بع رفاه برگسونتاساموئلسون بود. استخراج ارتباط بين اجزاء 

ل در طو توان تاييرات رفاهي رابع است و با استفاده از آن ميتاهای رفاه ويژگي اين آکسيوم
به صورت  2بع رفاه سن با استفاده از منحني لورنزتا(. فرم تبعي Sen, 1974زمان بررسي کرد )

 ( است.3رابطه )

(3) 
W(X) = 2 ∫ μL(P)dp

1

0

= μ(1 − G) 

بيانگر وضعيت توزيع درآمد  G-1بيانگر وضعيت رشد و متاير  µمتاير (، 3)در رابطه  
 ( خواهد بود.4به صورت رابطه )طي زمان در  (، تاييرات گسسته3رابطه )است. با توجه به 

(4) ∆W ≈ (1 − G)∆μ − μ∆G 

توان تاييرات رفاهي ناشي از تاييرات کارايي و برابری را محاسبه کرد؛ ( مي4) با رابطه 

(1 − G)∆μ  بيانگر تاييرات کارايي وμ∆G  بيانگر تاييرات برابری است
(Mukhopadhaya, 2001از ويژگي .)هر چه درآمد فرد باالتر  های اين تابع آن است که

                                                           
1. Bergson Samuelson Social welfare Function 

2. Lorenz curve 
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اش در رفاه اجتماعي اهميت کمتری خواهد داشت و دارای خاصيت باشد به نسبت رتبه
 ( است.5بهينگي پارتو است. فرض ديگر در تابع رفاهي سن مطابق رابطه )

(5) 
{∀𝑥𝑖 ∈ 𝑆|

𝜕𝑤

𝜕𝑥𝑖
> 0 𝑜𝑟 

𝜕[𝜇(1 − 𝐺)]

𝜕𝑥𝑖
> 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖} 

 اييرافراد ت ريسا یکه سطح درآمد يطيفرد در شرا کيدر درآمد  شيهر افزا راين،بناب 
بهبود بر  يمبتنرفاه اجتماعي سن  تابع ؛ از اين رو،شوديم يرفاه اجتماع شيافزا باعث ،دباين

بق ، طگفتپارتو  نهيبه به یدر انتقاد 1ناتالبته . (Mukhopadhaya, 2001)است  ييپارتو
ثروتمندان  یبهبود سطح درآمد باعث يگذار اجتماعاستيس یالگو اگر يياصل پارتو

 اين از پس. ابدييم شيافزا يرفاه اجتماع ،نكند یرييفقرا تا یجامعه شود و سطح درآمد
. ندکناستخراج  ييرپارتويغ يدند که توابع رفاهکرتالش  نيمحقق ،ييانتقادات به توابع پارتو

( 1974سن ) تابعاست.  2(SWF-G) سن افتهي ميع رفاه تعمتاب ،ييپارتورياز توابع رفاه غ يكي
شاخص ازی امجموعه شامل د کهکر ليتبد ريپذانعطاف يشاخص رفاه کيتوان به يرا م

ت. اس استخراج شده افتهي ميلورنز تعم يرابطه از منحن نيا .((6)رابطه ) شوديم يرفاه یها
درجه  توانيم βبا  يعني ؛مهم است تيمز کي یدارا رفاه اجتماعي سن در تابع β توان
 قائل است.  یو برابر اييکار یبرا يگذار اجتماعاستيس که ي را لحاظ کردتياهم

(6) 𝑊(𝑋) = 𝜇𝛽(1 − 𝐺) 

0که  زماني  < β < ، رتنييپا یدرآمد سطحبا  یافراد یسطح درآمد شي، افزاباشد 1
 یسطح درآمد با افراد یمدسطح درآ شيافزا هنگامشود و يم يرفاه اجتماع شيافزا اعثب

رفاه  بعتا لهيبه وس ني. همچن(Sheshinski, 1972) ابدييکاهش م ي، رفاه اجتماعترباال
کرد )عبادی و محاسبه  (7مطابقه رابطه )را  يرفاه راتييتوان تايم افتهي ميتعم اجتماعي سن

 (.1390همكاران، 

(7) 𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝛽𝜇𝛽−1(1 − 𝐺)

𝑑𝜇

𝑑𝑡
− 𝜇𝛽

𝑑𝐺

𝑑𝑡
 

                                                           
1. Nath, S. 

2. Sen Generalized Social Welfare Function 
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 خواهد بود. (8به صورت رابطه )به صورت گسسته  ي طي زمانرفاه راتييتا

(8) ∆𝑊 ≅ 𝛽𝜇𝛽−1(1 − 𝐺)∆𝜇 − 𝜇𝛽∆𝐺 

 . پیشینه پژوهش 3
به  یبر توزيع درآمد و رشد اقتصاد را ثير فاواتا ،کشور داخلو  خارجدر  يمختلف مطالعات

  اند.هسن بررسي کرد ايآمارت يبع رفاه اجتماعتاعنوان دو جزء 

 . مطالعات در حوزه توسعه، توزیع درآمد و فقر 3-1
ای به بررسي اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ( در مطالعه2018) 1ريسالنا و همكاران

و با  هيجرين اطالعاتاستفاده از  ها باآن پردازند.ميکاهش فقر  و یاقتصاد یتوانمندساز
آموزش ير بر ثتا را از طريق اطالعات و ارتباطات ینقش فناور سن تيقابل كردياز رواستفاده 

اطالعات و ارتباطات  یفناور ها،. به عقيده آنکنندمي يابيارز یاقتصاد یسازتوانمنددر 
(ICTم )اهش ک و از اين طريق بر رفاه و کند تيرا تقو ياجتماع -یتواند توسعه اقتصادي

، يها با استفاده از منابع مختلف از جمله نظرسنجداده یآورجمع گذارد. آن ها بافقر اثر 
 به بررسي اين موضوع مي پردازند.گذاران استياسناد و مصاحبه با س ليو تحل هيتجز

-2005های حال توسعه طي سال کشور در 70های ( با استفاده از داده2013) 2سنسيراسگارام
تفاده ر کشورهای درحال توسعه را با اساثر قابليت دسترسي به اطالعات بر کاهش فقر د 2000

يج به دست تابررسي کردند. ن 3(OLS) های اقتصادسنجي حداقل مربعات معمولياز مدل
آمده نشان داد که قابليت دسترسي به اطالعات در ميان کشورهای منتخب اثر منفي بر سطح 

 گذارد و نقش اصلي را در کاهش فقر دارد. فقر مي
ثيرات گسترش فناوری اطالعات بر توسعه تاای به بررسي طالعه( در م2011) 4شارما 

ده در کشور هند و تااف ی دورتاها روساست. نمونه انتخابي وی ده ها پرداختهتااقتصادی روس
ست که فناوری اطالعات به عنوان عامل تحول ا يج تحقيق حاکي از آنتا. ناستها بررسي آن

 های جمعي و دانشه نقش مستقيمي بر رشد آگاهيک شودميها مطرح تابرانگيز در روس

                                                           
1. Rislana , et al. 

2. Santhirasegaram, S. 

3. Ordinary least squares 

4. Sharma, P. 
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های عمومي و بهبود وضعيت کاربردی دارد. همچنين فناوری اطالعات موجبات رشد دانش
است. عالوه بر  شدهکاری را فراهم آورده و به اين ترتيب، موجب کاهش نرخ مهاجرت 

والت روش محصبه شكل قابل توجهي بر توسعه کشاورزی، رونق کسب و کار، ف ICTاين، 
  ثر بوده است.ويي متاو روابط بين روس

 عيتوز بر فاوااثر يي، تابلو یهااز روش دادهای استاني با استفاده ( در مطالعه1395مرادی ) 
مخارج سرانه فاوا کند. در اين پژوهش بررسي مي 1384-1390دوره  يط را رانيدرآمد در ا

طوری که از بخش استخراج شده است به خانواربودجه  13و  8اطالعات بخش از در هر استان 
تمام مخارج خانوار برای تهيه  13های جاری( و از بخش های ارتباطات خانوار )هزينههزينه 8

دهد شود. نتايج اين پژوهش نشان ميای( محاسبه ميهای سرمايهکاالهای بادوام ارتباطي )هزينه
 . دارد يها بستگاستان يافتگيرجه توسعهبه د یتوسعه مخارج فاوا بر نابرابر ريتاثکه 
رابطه  اتسيا نلپا يسنجبا استفاده از روش اقتصاد یا( در مطالعه1391) توفيقيو  رينصزاده 

درحال  و افتهيتوسعه  یکشورها را در ثير فاواتاتحت  یدرآمد یو نابرابر یرشد اقتصاد
اوا ف معنادار و مثبت اثردهنده نشان جيتا. نکنندبررسي مي 1995-2006 هایسال طيتوسعه 
 یابرابراثر تقابل فاوا و ن، اما است افتهيتوسعه  یکشورها یدرآمد بر رشد اقتصاد عيو توز

د اثر فاوا بر رش نيز حال توسعه در یدر کشورها معنادار نيست. یدرآمد بر رشد اقتصاد
اثر تقابل  و و منفي ادارمعن یر رشد اقتصادب یدرآمد یمثبت، اثر نابرابرمعنادار و  یاقتصاد

مد بر رشد درآ ینابرابر ياثر منف ديتشد انگرياست که ب يمنف یدو بر رشد اقتصاد نيا
  است. یو کاهش اثر مثبت فاوا بر رشد اقتصاد یداقتصا

 مطالعات در حوزه تولید و رشد اقتصادي  .3-2 
وری تباطات بر بهرهای به بررسي اثرات فناوری اطالعات و ار( طي مطالعه2017) 1تيسدل

ب و مطال يهای تجربشامل دادهو در سطح صنعت  در اين خصوص بحثپردازد. و رفاه مي
به طور قابل  ICT دهد که يمطالعات نشان م شتريبهای تيسدل، براساس يافته .است يليتحل

قتصادها ا نيب راتيتاث نياما ا شود،ميو رشد  يناخالص داخل ديتول موجب افزايش يتوجه
 يصيو تخص يفن یورتواند بهرهيم ICTدهد ها نشان ميهمچنين اين يافتهمتفاوت است. 

کنندگان و های معامالت بازار، مازاد مصرفنهيبا کاهش هز داده و شيرا افزا

                                                           
1. Tisdell, C. 
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ل در ک ديکشش تول. همچنين دهد شيرا افزا و در نهايت رفاه اجتماعي کنندگانديتول
تواند رشد و رفاه و مي است افتهي شيگذشت زمان افزا با ICT گذاری درهيرابطه با سرما

 را با شدت بيشتری رشد دهد.
 یکشور با نابرابر 60 یبا استفاده از مدل اثرات ثابت برا یا( در مطالعه2008) 1ويو  نوه 

 یريکارگهرا درمورد اثرات ب یديجد یهاافتهي 1995–2002دوره  يط نييدرآمد باال و پا
 یهانسل لچارچوب از مد کيبه همراه  یبر رشد اقتصاد یدرآمد یابرو نابر نترنتيا

ند و استفاده کرد ينيج بياز ضر ینابرابر یريگاندازه یها براپوشان ارائه کردند. آنهم
به  ايشان. کردند نييتع ياساس شاخص توسعه بانک جهانکشورها را بر يافتگيسطح توسعه

 ، امادارد تی اثر مثببر رشد اقتصاد نترنتيرش اسرعت رشد و گست که دنديرس يجتان نيا
 ؛ابديياهش مآمده ک ديپد يلتايجيشكاف د جهيکه در نت یدرآمد ینابرابر لهياثر به وس نيا

را  یه نابرابرک یدرآمد عيتوز استيس لهيبه وس یبر رشد اقتصاد نترنتياثر مثبت ا يعني
ا هآن نترنتيکه سرعت رشد ا هی درحال توسع. در کشورهاشوديم تيتقو دهد،يکاهش م
که سرعت  هی توسعه يافتکشورها یاما برا ،است شتريبر رشد ب ینابرابر ياثر منف ،باالست

  مثبت است. یارتباط رشد و نابرابر ،است نييها پادر آن نترنتيرشد ا
در را  ديپهن باند بر اشتاال و تول نترنتياثر ا یا( در مطالعه2007و همكاران ) 2کراندال 

 یهامطالعه از روش داده نيکردند. در ا يبررس كايمختلف و کل اقتصاد آمر یهابخش
در  ديمطالعه نشان داد که اشتاال و تول نيا جيتااستفاده شد. ن 2005 تا 2003در دوره  بلوييتا

 نترنتيبا استفاده از ا یداريمعن يهمبستگ يمورد بررس عيو در صنا یکشاورزريغ یهاشبخ
  دارند. پهن باند

نقش  ی:وررشد بهره يالمللنيب سهيمقا»با عنوان  یا( در مطالعه2004) 3و مارکز ستگا 
 طي يکشور صنعت 13 یهابا استفاده از داده «نظارت یهاوهيارتباطات و ش یتكنولوژ

ها مدل رشد بهره. آنکنندرا بررسي ميبر رشد  فاوا مثبت ريتاث علت 2003-1993 هایسال
 تيخ جمع)اشتاال بر نر يکنترل یرهايمتا گريو دز فاوا ا يکار را به عنوان تابع یروين یور

 بر فاواارج مخ و اتديتول بيانگر تاثير مثبت جي. نتارنديگي( در نظر میو اثرات ثابت کشور

                                                           
1. Noh & Yoo 

2. Crandall, et al. 

3. Gust, C & Marquez, J. 
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 یدر سرعت نفوذ تكنولوژ مهميدر چند کشور، مقررات نقش  ني. همچناست یوربهره
 دهد. نرخ استعمال فاوا را کاهش مي ريگ وپادست مقررات و ارتباطات دارند

رشد و تابع سرحد  یبا استفاده از چارچوب حسابدار یا( در مطالعه2002) جورگنسون
بيانگر اثر  جينتا .پرداخت 1948-2001در دوره  كايمنابع رشد آمر يبه بررس ديامكانات تول

 نندهکديتول عيو سهم صناست ا یدبر عملكرد اقتصا فاوادر  یگذارهيسرما معنادار و مثبت
  درصد است. 30از  شيب 1کل عوامل یورفاوا از رشد بهره

سال رابطه  11 يکشور ط 43 یهاداده ليبا تحل ایه( در مطالع0032) 2و همكاران کيددر 
يج تان. ندکنارزيابي مي را کار یروين یوراطالعات و بهره یدر فناور یگذارهيرشد سرما نيب

 کار است و یروين یوردر فاوا با بهره یگذارهيسرما معنادار و مثبت رابطه دهدهننشان
دارد.  دهياقتصاد فا یهاهمه بخش یاطالعات برا یمصارف فناور یرو یگذارهيسرما

. است رفبه مص کينزد داتيتول ترويجحال توسعه  در یکشورها یبرا هااستيس نيکاراتر
 يتدول ینهادهاو  هادانشگاه ي،خصوص یهابخش نيب يزنيرا قياز طر هااستيس نياگر ا

مكمل هم باشند،  ،رقابت یجاهماهنگ شوند که به يكديگر طوریبا  تا يابدمرتبط توسعه 
  د.شو آن یايمزا و یتكنولوژ عيانتشار سر باعث توانديم

اثر رشد  OLS يبا استفاده از روش حداقل مربعات معمول یا( در مطالعه1389) يدهقان 
. کندمي يبررس 1348-1386 هایطي سال در ايران را درآمد عيفاوا بر توز بريمبتن یاقتصاد

 یرشد اقتصاد ،ايراندر  3وارون کوزنتس Uنظريه  رد شدنبر  عالوه دهدينشان م جيتان
 انگريب یاثر ني. چنکنديتر مدرآمد را متعادل عيدرآمد را کاهش و توز ینابرابر، فاوا بر يمبتن

 بر يمبتن یاثر رشد اقتصاد ،اينبر  درآمد است. عالوه عيبر توز یر رشد اقتصادتاساخ ثيرتا
کاهش  گربيان جيتاو ن شودمي ارزيابي زين ييتاو روس یدرآمد در اقشار شهر عيفاوا بر توز

 ست. تاروس شهر و درآمد در ینابرابر
با را  رانيا یاقتصاد سهم فاوا از رشد یا( در مقاله1387و محمودزاده ) يجانيکم 
 ريدر ز 1382-1338 ی طي دورهبردار یخطا حيحصرشد از روش ت یحسابدار افتيره
از رشد  سهم فاواکه  دهدنشان ميمقاله،  نيا جيمختلف محاسبه کردند. نتا یهازهبا

                                                           
1. TFP 

2. Dedrick,  et al. 

3. Kuznets inverted U curve 
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در کوتاه ديفاوا بر تول هيسرما یموجود تيرابطه علو درصد  7حدود  رانيا یاقتصاد
 است.  ت برقرارمدت و بلندمد

اطالعات و ارتباطات بر رشد  یشدن فناور ياثر جهان»با عنوان  ایمطالعه( در 1385) يطلعت 
 یکشورها یفاوا و رشد اقتصاد نيرابطه ب «يعضو سازمان کنفرانس اسالم یکشورها یاقتصاد
 جينتا .کندارزيابي مي 2004-1996دوره  طي 2و پاجوال 1با توجه به مطالعات کوا ي رااسالم
  ست.کشورها نيدر ابا رشد اقتصادی در فاوا  یگذارهيدار سرماارابطه معن بيانگر

خصوص آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر توزيع درآمد و يا متعددی در مطالعات 
خصوص آثار رفاهي اين فناوری انجام ای دراما مطالعه ،اندرشد اقتصادی در ايران پرداخته

 نشده است. 
ات مختلف از منظرهای مختلف از جمله توليد و رشد اقتصادی، فقر و توزيع درآمد مطالع 

ر هيچ د اين در حالي است که .کردنداثر فناوری اطالعات و ارتباطات را بر اقتصاد بررسي 
ز اين ايک از مطالعات داخلي اثرات کلي اين فناوری بر رفاه مورد بررسي قرار نگرفته است. 

ررسي ب، اول تفاوت است؛با ساير مطالعات اين حوزه متفاوت  دو منظر پژوهش حاضر از رو،
کنون انجام نشده است که اين مهم با تااثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعي 

در اين خصوص  المللي مشهوربينسن که يكي از توابع  بع رفاه اجتماعي آمارتياتااستفاده از 
 ،تدقيق برای، دوم تفاوت، انجام گرفته است. ضيح داده شدو در بخش مباني نظری تو است

 یهايبتواند ناهمگن تاني انجام گرفته است تابلويي استاهای موضوع مطالعه به صورت داده
ها نتاشاهده اسم رقابليغ اتيخصوص يبرخ يعنيکرد؛ لحاظ  یدر الگوساز زيني را نتااس نيب

فاه اجتماعي آمارتيا سن از دو منظر رشد و توزيع بع رتا. دهدمدنظر قرار  یرا در الگوساز
ه دهد که مطالعه حاضر بهای اقتصادی را بر رفاه را مورد بررسي قرار ميدرآمد، اثر سياست

 اين بحث اختصاص داده شده است.

 . روش پژوهش 4
ي عهای سری زماني و مقطکند که ترکيبي از دادهبلويي استفاده ميتاهای اين مقاله از داده

 اتشود هاست که موجب ميبلويي، خصوصيت دو وجهي آنتاهای است. مزيت اصلي داده
های درون گروهي هر مقطع )به دليل تايير مشاهدات هر مقطع در طول بر لحاظ پويايي عالوه

                                                           
1. Quah, D. 

2. Pahjola, M. 
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 يكيكناز نظر ت يعني ؛لحاظ کرد یالگوسازهای بين مقطعي را نيز در زمان(، بتوان ناهمگني
را  ونهنم يزمان رقابل مشاهده مقاطع و ادواريغ یرتارف اتيخصوص يبرخ ييبلوتا یهاداده

 کيدر هر  ،طور کليبه (.1392پور، )کريمي تكانلو و رنج دهدميمدنظر قرار  یدر الگوساز
وجود دارد که در مدل  خطييي همچون همهايينارسا ،يو مقطع يزمان یسر یهااز مدل
دست آوردن تخميني ه اد و با لحاظ ناهمساني واريانس از بد ها را کاهشتوان آنيم تلفيقي
  (.Baltagi, 1995دار اجتناب کرد )تورش

( 9رابطه )به صورت  (2019تبعي مدل تحقيق مطابق با مطالعه شكيب و همكاران )فرم  
 .شودتعريف مي

(9) 𝑆𝑊𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 ( را خواهيم داشت.10، رابطه )رد مطالعه در مدلبا وارد کردن متايرهای مو 

(10) 𝑆𝑊𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝛽3𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑢𝑑𝑖𝑡
+ 𝛽5𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡 

رابطه  از طريقکه است  سن ايآمارت اجتماعي فاهمتاير وابسته مدل شاخص ر SWitکه در آن 
 .شودمحاسبه مي (11)

(11) 𝑊(𝑋) = 𝜇𝛽(1 − 𝐺) 0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

ميانگين درآمد )که به جای متوسط درآمد خانوار، توليد ناخالص  µ(، 11)در رابطه  
ضريب جيني را  Gشود( و وارد مدل سن مي 1395داخلي سرانه واقعي به قيمت سال پايه 

است که بيانگر اهميت کارايي و برابری در نظر پارامتری  βدهند. همچنين نشان مي
 گذار است. سياست
ICTit  و در  شودميهای زيرساختي فاوا محسوب از شاخص بوده وشاخص دسترسي به فاوا

ر توسط دفت . اين شاخصمرحله اوليه شاخص فناوری، قبل از استفاده و مهارت قرار دارد
های فناوری اطالعات با استفاده از زيرشاخص های فني اقتصادی وزارت ارتباطات وبررسي

 ه( بbit/sالملل )نفر، پهنای باند اينترنت بين 100ی هر ازاه بمشترکين تلفن ثابت و همراه 
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ازای هر کاربر، درصد خانوارهای دارای کامپيوتر و درصد خانوارهای دارای دسترسي به 
 اينترنت در خانه محاسبه و منتشر شده است. 

Infit پايه  کننده به قيمت سالنرخ تورم در هر استان که با استفاده از شاخص قيمت مصرف
  ((.12شود )رابطه )محاسبه مي 1و از روش السپيرز تعديل يافته 1395

(12) 
𝑅 =  

𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
 × 100 

Indusit  1395ال پايه در اقتصاد به قيمت سسرانه ارزش افزوده بخش صنعت ،Budit  سرانه
ن تانرخ شهرنشيني در هر اس Urbanit، 1395مت سال پايه ای دولت به قيهای هزينهپرداخت

 است.جزء اخالل  εitو 

 ها . تخمین مدل و تحلیل یافته5
اعالم و سپس مدل  Stataافزار های تشخيص با استفاده از نرميج آزمونتادر اين بخش ابتدا ن

های تحقيق با توجه به مباني نظری تحليل شود. يافته تاشود هش انتخاب و برازش ميپژو
است و فرضيه صفر آن زائد بودن اثرات فردی و يكسان بودن تمامي  2ليمر-Fاولين آزمون 
نتيجه مدل  درکه  است 0H( بيانگر صفر بودن احتمال وقوع 2ست. جدول )ا هااعرض از مبد

 پژوهش پانل است. 

 لیمر-F.آزمون 2 جدول

 های پژوهش منبع: یافته

 
شود؛ فرض برای تشخيص ثابت يا تصادفي بودن اثرات فردی استفاده مي 3آزمون هاسمن  

0H 0( بيانگر صفر بودن احتمال وقوع 3جدول ). ارجحيت اثرات تصادفي استH  است؛
 شود. مدل با اثرات ثابت برآورد مي اين،بنابر

                                                           
1. Laspeyres  

2. F-Limer test 

3. Hausman Test 

 نتیجه احتمال مقدار آماره

F های تابلوییداده 00/0 4/38 لیمر 
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 آزمون هاسمن. 3جدول 

 نتیجه احتمال مقدار آماره
 روش اثرات ثابت 00/0 46/52 هاسمن

 های پژوهش منبع: یافته

ين مقاطع بستگي به بررسي همتابلويي با تعداد مقاطع زياد و سری زماني کوتاهای در داده 
شود؛ فرضيه صفر استفاده مي 1مون استقالل مقطعي پسراناز آزنيز اهميت دارد. از اين رو، 

 ،شده ارائه( 4اين آزمون، عدم وجود همبستگي مقطعي است. همانطور که در جدول )
 نتيجه مدل پژوهش دارای همبستگي مقطعي است.  در شودرد مي 0Hاحتمال وقوع 

 آزمون همبستگي مقطعي .4جدول 

 نتیجه احتمال مقدار آماره
 همبستگی مقاطع 00111/0 276/3 رانآزمون پس

 های پژوهش منبع: یافته

 
 هفرضي .کندبلويي را بررسي ميتاهای وجود همبستگي سريالي در داده 2آزمون وولدريج 

ت. اس ونيدر جمالت اختالل رگرس ولمرتبه ا يعدم وجود خودهمبستگ ،اين آزمونصفر 
 الت اختالل است. ( بيانگر عدم وجود همبستگي سريالي بين جم5جدول )

 .آزمون همبستگي سریالي5جدول 

 نتیجه احتمال مقدار آماره
 عدم وجود خود همبستگی 2282/0 513/1 آزمون وولدریج

 های پژوهش منبع: یافته

برای مطالعه وجود يا عدم وجود ناهمساني واريانس  3در پايان از آماره والد تعديل شده 
يعني عدم وجود واريانس ؛ 0H( احتمال وقوع 6دول )بنا بر مشاهدات ج .شوداستفاده مي

 ناهمساني، صفر است. 

                                                           
1. Pesaran Cross Cectional Dependence Test 

2. Wooldridge Test 

3. Adjusted Wald Test 
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 آزمون ناهمساني واریانس. 6جدول 

 نتیجه احتمال مقدار آماره
 ناهمسانی واریانس 00/0 04/60353 آزمون والد تعدیل شده

 های پژوهش منبع: یافته

 یاشد براداشته ب يستگهمب و خود يمقطع يهمبستگ انس،يوار يناهمسان نيتخم مدل اگر 
استفاده  GLS افتهي ميحداقل مربعات تعم روشکارا از  یهازننيبه تخم يابيها و دسترفع آن

 کيکه فروض مدل کالس دکننيم رييتا طوری ياصل یرهايابتدا متا ،روش نيشود. در ايم
 انسيوار اگر GLSدر روش  شود.يزده م نيتخم OLSسپس مدل با روش  شود، نيمتا
از روش حداقل  بيش بيضرا نيتخم ،آن مجهول باشد سيماتر جهيمالت اخالل و در نتج

و  انسيروش ابتدا وار نيشود. در ايم نجاما 1(FGLS) پذيرامكان افتهي ميمربعات تعم
روش  نيشود. ايزده م نيتخم GLSبا روش  بيش بيآن محاسبه سپس ضرا سيماتر

 يتگو همبس ياليسر يهمبستگ انس،يوار ياهمسانرا با وجود ن يکارا و مناسب یبرآوردها

χاز آماره  ونيکل رگرس یدارامعن یروش برا نيدهد. در ايارائه م يمقطع
2

 یو برا 
 ;Ugurlu & Bayar, 2014)  شودياستفاده م Zنرمال و آماره  عياز توز رهايمتا یدارامعن

Greene, 2002 and Hsiao, 2003 .) 
است که  46/615ه آماره نيكويي برازش والد برابر با دهد ک( نشان مي7جدول ) 

تاييدکننده معناداری است. بنابر تخمين پژوهش، اگر شاخص دسترسي به فاوا، يک واحد 
يابد. يكي از داليل واحد افزايش مي 478هزار و  686بهبود پيدا کند، شاخص رفاهي سن 

صاد وری و کارايي تجاری در اقتهرهاين بهبود وضعيت رفاهي، تاثير فاوا بر ارزش افزوده، ب
ای که رشد اقتصادی با استفاده از اين فناوری از روندی به گونه ؛(Pahjola, 2002است )

 تر برخوردار خواهد بود. پايدارتر و سريع

 يکاالها و خدمات فاوا بخش ديتول -1: گذارديم ريتاث وریي بر بهرهمحور کل 3در  فاوا 
فاوا به عنوان نهاده در  -2شود. که باعث رشد بخش نوآور مي د استاز ارزش افزوده اقتصا

 شده ديتول جديد ليوسا متيکاهش قکه باعث  کاالها و خدمات کاربرد دارد ريسا ديتول
 عيوس اسيدر مق هيسرما قيتعم باعث شود؛ اين موضوع نيزمي نوآور یهاتوسط بخش

 یبرا ديدوباره تول يندهباعث سازما و کنديم جاديا يخارج یفاوا اثرها هيسرما -3 شود.مي

                                                           
1. Feasible Generalized Least Squares 
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Jorgenson & Stiroh, (2002 .)) شوديم ديجد یهایدر قالب فناور یاهيسرما یکاالها
ها مستقل بهريطور همزمان زا بهرشد درون یدر قالب تئور بيان شده یاثرگذار یهاروش

 .کشورها موثر خواهد بود یبر رشد اقتصاد قيطر نيو از ا دهدتايير ميرا  املکل عو یور
های اجتماعي که به بستری برای فعاليت همچنين از ديدگاه رفاهي دسترسي به شبكه

جويي در زمان و هزينه و نيز ايجاد زمينه بهتر و اند به دليل صرفهوکارها تبديل شدهکسب
کنندگان را تسهيل کرده و موجب کاهش بيشتر اطالعات، ارتباط فروشندگان با مصرف

های فروشندگان و شود. اين منافع با کاهش توامان هزينهميزينه مبادله و نااطميناني ه
هبود تر در نهايت باعث بکنندگان و همچنين گستردگي بازار و حق انتخاب آزادانهمصرف

 (. 1387شود )مراد حاصل و همكاران، رفاه اجتماعي مي

 تخمین نهایي مدل  .7 جدول

متغیرهای 
 توضیحی

خطای استاندارد  ضرایب
 ضرایب

آماره 
Z 

 درصد 95فاصله اطمینان  احتمال

 55/13042 13/38757 00/0 95/3 963/6559 84/25899 عرض از مبدأ

 93333/60 023/1312 031/0 15/2 1614/319 4782/686 دسترسی به فاوا

 -6121/182 -8897/12 024/0 -26/2 29731/43 -75095/97 تورم

0709982/0 344694/1 صنعتی شدن  94/18 00/0 483848/1 205541/1 

های هزینه
 دولت

9409325/0 3914668/0 4/2 016/0 708193/1 1736718/0 

 74/18033 11/58871 00/0 69/3 89/10417 43/38452 نرخ شهرنشینی

 00/0 احتمال 46/615 آماره نیکویی برازش والد
 های پژوهش منبع: یافته

تفاده از ارائه خدمات با استواند به دليل اوا بر شاخص رفاه سن ميف تاثير معنادار و مثبت 
ر تتر و گستردهآسان ي، دسترسICT یهایبودن فناور يعموم تر،نهيهزو کم نهيبه یهاروش

در طول زمان همراه با  زاتيتجه ديخر یهانهيکاهش هز ،يافراد جامعه به خدمات عموم
ی است وربر بهره هایفناور نيا ی مثبترگذاريثتال ياز دالي باشد که كيتكنولوژ شرفتيپ

 شود. و موجب بهبود توليد ناخالص داخلي مي
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بخش  6وری فاوا بر بهره ،رانياست که در ا ( مويد اين1392کالنتر هرمزی ) عهمطال جينتا 
ونقل، خدمات، ساختمان، منابع طبيعي و صنعت، معدن و انرژی تاثير مثبت ارتباطات، حمل

بهره یدرآمدها و ارتقا شيها، افزانهيکاهش هز ر موردمضاعف د یهازهيوجود انگ. دارد
 جاديموضوع در کنار ا ني. اشودجديد مي یگذارهيها به سرمابنگاهسود  باعث تبديل ،یور

وجود ه را در اقتصاد ب یديجد يشال یهاتواند فرصتي، مديجد يو خدمات یديلتو عيصنا
شود ضعيت درآمدی خانوار و درنتيجه کاهش نابرابری ميکه باعث بهبود وآورد 

(Jorgenson & Stiroh, 2002).  
 يترسدر دس یربرابنا کند؛ايجاد ميدر سطح اقتصاد  هايينابرابری یادهيمانند هر پدفاوا،  

 يجيدرکه اشاعه و گسترش تشود يم انيب يلتايجيو استفاده از فاوا، تحت عنوان شكاف د
موجود و  یورافن یربنايافراد، ز يد با زندگيجد یهایو، متناسب نبودن فناورن یهایورافن

نهايت  در و ييايبه مناطق مختلف جاراف یورادر انتقال فن يثروت و مشكالت واقع عيتوز
 (. 1392)امين رشتي و همكاران،  است يلتايجيوجود شكاف د ليدال ،یانتخاب فرد

ری که طوهای کشور است بهنتاه فاوا در تمام اسهای پژوهش بيانگر رشد دسترسي بداده
در  26/5و  93/5 هایبه ترتيب با امتياز 1390هايي نظير تهران و سمنان که در سال نتااس

به  1395درصد در سال  5/66 و 68صدر شاخص دسترسي به فاوا بودند با رشدی معادل 
شمالي  ن و خراسانتان و بلوچستاهايي نظير سيسنتارسيدند. همچنين اس 76/8 و 10امتيازهای 

ترين سطح شاخص دسترسي به فاوا در بين در پايين 5/3و  89/2 نيز که به ترتيب با امتيازهای
 به امتيازهای 1395درصد در سال  84و  98با رشدی حدود  های کشور قرار داشتندتاناس

زه با علم به موضوع اندرکاران اين حودهد که دستدست يافتند. اين نشان مي 43/6و  72/5
از هيچ تالشي در جهت انتقال اين فناوری به مناطق مختلف کشور دريغ  تاليشكاف ديجي

 اند. نكرده
( نيز بيانگر رابطه معنادار و منفي فاوا با 1395( و مرادی )1389يج مطالعه دهقاني )تان 

 ،کارگيری فاوا در ايرانهکاهش نابرابری ناشي از افزايش ب بنابراين،نابرابری در ايران است. 
 ثير مثبت اين فناوری بر رفاه اجتماعي است. تاديگر دليل 

بر امكان ارائه  عالوه ي،كيبهبود خدمات الكترون مانند فاواگسترده  یهاتيقابلطور کلي، به 
تر به حل نهيهزکم یهاراه قيدر جامعه از طر يمحروم و کاهش فاصله طبقات مناطقخدمات به 

 یهاارائه آموزشبرای مثال، کمک خواهد کرد.  زياجتماع ن یاهيپا تاز معضال یاريبس



 1400تابستان  | 81شماره  | 21 سال |پژوهشنامه اقتصادی  | 146

 

 باعثبهداشت،  مانندمختلف  یهادر حوزه يسطح دانش عموم شيو افزا كساني يتخصص
 و تر ارتباطاتآسان یامكان برقرار و و به موقع از امكانات موجود خواهد شد نهياستفاده به

 د. را کاهش خواهد دا يو شكاف علم کرده راهمتبادل دانش را در سطح باال ف
بر  ثير معنادار و مثبت شاخص دسترسي به فاواتابر  پژوهش مبني نتيجه اين بنابراين، 

 ثير مثبت فاوا بر توليد ناخالص داخلي و کاهشتاناشي از  احتماال ،شاخص رفاه اجتماعي سن
 نابرابری درآمدی به عنوان دو جزء اين شاخص است. 

 دگانکننرفاه مصرف رييعوامل تا نيرگذارتريثتاو  نيتراز مهم نيز هامتيق راتييتا 
درت بر ق رثيتا با و داده کاهش را کنندهمصرف يدرآمد واقع ها،متيق مداوم شيافزا است؛

تورم از توان گفت در ايران مي بنابراين،. ثر خواهد بودوها مفقر و رفاه آن زانيبر م ديخر
بر ثروت  ، اماکاهديدرآمد ثابت همچون کارمندان و کارگران م یراد دارااف ديقدرت خر

 ليدخ طور عمدیبه ند،آيفر نيدر ا هاآن اينكهبدون  ديافزايم یرنقديغ یهاييصاحبان دارا
( اثر تورم بر نابرابری چنين است که با افزايش تورم، 2001زيرا مطابق با نظر بايلر ) ،باشند

کنند ها محافظت ميراني که از درآمدشان در برابر تايير سطح قيمتدرآمد نسبي کارگزا
شود )کارگران ( نسبت به گروهي که از درآمدهايشان محافظت نمي1)کارگران دروني

 شود. يابد. پس توزيع درآمد نابرابرتر مي(، افزايش مي2بيروني
 يو خصوص يولتد هایدر بخش یاقتصاد گيرانتصميم يفيو بالتكل ديتورم موجب ترد 
 ريپذامكان یطرح اقتصاد کي یو درآمدها هانهيکه برآورد هز يطي. در شراشوديمنيز 

 شودمي يهر دو منتف ،يو مل يطرح عمران کي ايبنگاه  کي یبرا یزيرعمل برنامهدر  نباشد
 ينانينااطم (. در اين1383نژاد عمران، صميمي، تقيجعفری  و 1389)معمارنژاد و ديزجي، 

 از اين رو،؛ شوديدشوار م اريبس هامتيو سطح ق یاقتصاد تيفعال طيشرا ينيبشيكان پام
 ن،يهمچون زم يكيزيف یهاييدارا ديبه خر يا ينانينااطم نيا سکيپوشش دادن ر یمردم برا

يم دايپتمايل بلندمدت  یجاهمدت بهتاکو یقراردادها هب يا ابندييم شيمسكن و طال گرا
 . مضر است ديبخش تول یو امر براکه هر د کنند

                                                           
های ها داراييهای آنشود و در سبد داراييها تعديل ميها براساس تايير قيمتکارگراني که قراردادهای کاری آن .1

 غيرپولي نيز جای دارد. 

ها به صورت های آنشود و اکثر داراييها تعديل نميها به وسيله تايير قيمتکارگراني که قراردادهای کاری آن .2

 پولي است. 
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ثير معنادار و منفي تورم بر رفاه است؛ چنانچه نرخ تورم يک تايد ويج اين پژوهش متان 
يابد. اين نتيجه واحد کاهش مي 750هزار و  97درصد افزايش پيدا کند، شاخص رفاهي سن 

ايش سطح رفاه توان گفت برای افز( همخواني دارد. مي2019با مطالعه شكيب و همكاران )
د بر توليد ناخالص داخلي و نابرابری اثرات منفي نگذار تانرخ تورم کاهش يابد  بايددر ايران 

 های پولي مناسب و کنترل حجم نقدينگي است. مستلزم اتخاذ سياست و اين
با  -1 شود؛ميسطح درآمد در جوامع مختلف منجر  شيبه افزا قيطر 3از صنعت توسعه  

صنعت به  -2 يابد.مي شيدرآمد آحاد جامعه افزا ،اقتصاد رمجموعهيوان زصنعت به عنرشد 
 د،يولت ،نينو یها و اختراع ابزارهاروش جاديا قياز طر يكيعنوان محمل تحوالت تكنولوژ

. دهدمي شيو خدمات افزا یمانند کشاورز گريد یهارا در بخش ييزاو درآمد یوربهره
 يانسان یروين يو فن يعلم یهایها و توانمندد مهارتدر گرو رش ريتوسعه صنعت، ناگز -3

 . دوشيدرآمد م شيسطح دانش موجب افزا یکه با ارتقا است
 يبانيپشت ،یتحوالت فناور ،شوديدانش به عقب رانده م یطور مداوم مرزهاکه به امروزه 

صاد اقت فيدر تعر ياصل یرهاياز متا يكيو خود را به  کنديم يصنعت شرفتياز پ یريچشمگ
 ادمو ليتبد یبرا تصنعپتانسيل  ،یو فناور يعلم اتيبا کشف عي. انطباق صناکرده است ليتبد

. (Porter & Heppelmann, 2014کند )را بيشتر مي ديبه محصوالت جد یاواسطه ايخام 
با  يعيظهور صنا یرا برا نهيدر صنعت زم يكيو تكنولوژ يفن یهانهيوجود زم همچنين

 یهادرآمد و بهبود شاخص عيرشد سرباعث که  کنديفراهم م اسينسبت به مقباال  يبازده
 یاديها تا حدود زهينظر ني. ا(Murphy & Shleifer & Vishny, 1988) شوديرفاه م

 Barro)اند شده دييتا 1990و  1965 یهاسال نيرها بمدت کشوبلندرشد  يتوسط آمار مل

& Martin, 2004).  
ن پژوهش، اگر متاير سرانه ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد که بنابر نتايج تخمي 

(، هزار ريال افزايش پيدا کند، شاخص رفاهي سن Feder, 1982بيانگر صنعتي شدن است )
با  یسازيصنعتتوان گفت يابد. بنابراين، ميواحد بهبود مي 345های ايران هزار و در استان

اين گزاره با . رددا رانيدر ا ير بهبود رفاه اجتماعد ييها، نقش بسزاتيوجود تمام محدود
 ( همخواني دارد. 2018مطالعه باسخواه و محققي کمال ) 

فرصت جاديتواند با ايم يتوسعه صنعت یهااستي، سيرقابت یهاتيبا در نظر گرفتن مز 
 رانيرا در ا يدولت، رفاه اجتماع ياتيمال یدرآمدها شي، کنترل تورم و افزايشال یها
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دن بر رفاه ش يصنعت ريثتاشواهد موجود در مورد  اب های پژوهشافتهي ،ني. بنابرادهد شيافزا
  .طابقت دارددرحال توسعه م یدر کشورها ياجتماع

های مالي با تايير در مخارج دولت، ماليات مستقيم و غيرمستقيم و طور سنتي سياستبه 
 از طريق تايير الگوی هزينه کاال و -قاضاعنوان ابزار مديريت تبه-ايجاد تعادل در بودجه 

گذاری بر سطح اشتاال و رفاه خانوار، استفاده خدمات، توزيع مجدد درآمد و ثروت و اثر
هايي نظير بهداشت و درمان، ي دولت در بخشعموم یهانهيتوان ادعا کرد که هزيمشود. مي

های پرداخت شده با رانهو همچنين يا ایهای توسعهتامين اجتماعي، آموزش و زيرساخت
خش مهم در ب يبه عنوان جزئ يانسان یرويبا پرورش نگذاری بر توزيع درآمد و در ادامه اثر
ژوهش اگر سرانه های پکند؛ زيرا مطابق يافتهمي جاديا يرفاه اجتماع ي درمثبت راتييتا، ديتول

واحد  950رتيا سن های عمومي دولت هزار ريال افزايش پيدا کند، شاخص رفاهي آماهزينه
رفاه  تواند موجب افزايشهای بهينه در مخارج دولت مياتخاذ سياست بنابراين، کند.رشد مي

  ( مطابقت دارد.2011) 1های مطالعه وودفورداقتصادی شود. اين نتيجه با يافته
 ،ثير معنادار و مثبت نرخ شهرنشيني بر رفاه شهروندان استتاتخمين پژوهش بيانگر   

ی ت رشد اقتصادعلتواند ای چون ايران، شهرنشيني ميدر کشورهای درحال توسعه چراکه
از  یاديد زابا تعد يبزرگ یتواند بازارهايبزرگ م یمناطق شهر(؛ زيرا Lo, 2007باشد )

 یربناهايز گرينقل و دوحمل ،هادر آن که کنندگان بالقوه فراهم کندو عرضه انيمشتر
و  يدر خدمات عموم اسينسبت به مق یهااز صرفه نتيجه در شود.ايجاد مي شرفتهيپ يارتباط

رشد اقتصادی و به تبع آن افزايش درآمد باعث بهبود  ،بنابراين شوند.ميبرخوردار  یشهر
 (. 1394شكيبايي و همكاران، و  Kanbur & Zhuang, 2013شود )وضعيت رفاهي مي

 نشيني بر شاخص رفاهي سن دراثير معنادار و مثبت نرخ شهرتتخمين پژوهش بيانگر 
طوری که با افزايش يک درصدی نرخ شهرنشيني، وضعيت رفاهي های ايران است؛ بهنتااس

 شود. واحد بهتر مي 452هزار و  38شهروندان 

 گیري بندي و نتیجه. جمع6
ي و و فرهنگ ياسيس ،یدر توسعه اقتصاد ياساس ياطالعات و ارتباطات، نقش یهایورافن

برای اولين بار اثر فناوری  تا. در اين پژوهش تالش شده کننديم فايا فاه جامعهافزايش ر

                                                           
1. Woodford, M. 
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مورد  1395 تا 1390های های ايران طي سالنتااطالعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعي در اس
 . بررسي قرار گيرد

ماری آ هنوز اطالعات و نيازهای ،پردازددرباره موضوعاتي که به آثار فاوا بر اقتصاد نوين مي
کنندگان آن، در مراحل اوليه توليد اين اطالعات قرار و عرضه به صورت کامل انجام نشده

آوری اين پژوهش با مشكل جمع ،بنابراين ؛دارند و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست
ي امكان درنظر گرفتن سری زمان و همين دليل های قابل تجزيه و تحليل علمي مواجه بودداده
 تر فراهم نشد. نيطوال

مثبت فناوری  بر تاثير معنادار ونتايج تخمين پژوهش بيانگر اين است که فرضيه محقق مبني 
های ايران رد اطالعات و ارتباطات بر شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا کومار سن در استان

ثرات ا شود. تاثير معنادار و مثبت شاخص دسترسي به فاوا بر شاخص رفاه سن، ناشي ازنمي
فاوا بر توليد ناخالص داخلي و توزيع درآمدی به عنوان دو جزء اين شاخص است. بنابراين 

های پژوهش مطابق مباني نظری و مطالعات پيشين در خارج و داخل کشور بوده است. يافته
های دولت و شهرنشيني بر رفاه اجتماعي اثری همچنين متايرهايي چون صنعتي شدن، هزينه

 مثبت و تورم نيز اثری معنادار و منفي دارد. معنادار و 
بلكه در  ،تنها در سطح کشوربا توجه به اينكه افزايش سطح رفاه به عنوان هدفي ارزشمند، نه

 .های مناسب برای دستيابي به آن اهميت داردانتخاب سياست ،سطح جهاني مطرح است
 ،جتماعي استگسترش فاوا بر رفاه ا يد آثار مثبتوهای پژوهش که مبا توجه به يافته ،بنابراين

را های الزم گانه زيرساخت3گذاران در قوای گيران و سياستتصميم تاشود پيشنهاد مي
ات عملي از تجربي تاجهت گسترش دسترسي عموم ايرانيان به فاوا فراهم کنند و در اين راس

 .ساير کشورها و نظرات کارشناسان بهره گيرند

  منافع تعارض
 . ندارد وجود نافعم تعارض
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