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  چکیده
و به طور  يور بردن بهره یشو پ ياقتصاد هاي یتفعال یتاطالعات و ارتباطات در هدا ينقش فناور

قرار گرفته اسـت.   يمورد بحث جد یراخ يها در دهه یاناقتصاد به اقتصاد دانش بن یککل تحول 

رشـد   یـر اطالعـات و ارتباطـات در چنـد سـال اخ     يفنـاور  يهـا  از شـاخص  یکیبه عنوان  ینترنتا

اقتصاد  یک يور آن را ابزار بهبود بهره توان یم يتجربه کرده است و تا حدود رانیرا در ا یريچشمگ

کار  یروين يور بر بهره ینترنتاثرات استفاده از ا یاساس، مقاله حاضر به بررس ینکرد. بر ا یفتعر

 يها وقفه باخودبازگشت  ي. با استفاده از الگوپردازد یم 1368-1394 یدوره زمان يبرا یراناقتصاد ا

 هاي یافته. شود یکار مشخص م یروين يور در رشد بهره ینترنتسولو، سهم ا یافته و مدل بسط یعیتوز

 ین،. عالوه بر اشود یکار م یروين يور بهره یشدر بلندمدت باعث افزا ینترنتا دهد یمقاله نشان م ینا

   .یردگ یقرار م ییدمورد تا يور و بهره ینترنتا یندو طرفه ب یتوجود عل

  

  .JEL: L96, J24, C22 بندي طبقه

 ياطالعات و ارتباطات و الگو يکار، فناور یروين يور بهره ینترنت،ا ها: کلیدواژه

    .2یعیتوز يها خودبازگشت با وقفه

                                                                                                              
تحقیق حاضر با استفاده از حمایت مالی سازمان فناوري اطالعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و  - ١

  انجام گرفته است. 06/04/1394مورخ  1680اقتصادي) طی قرارداد شماره دانشگاه عالمه طباطبائی(پژوهشکده علوم 
  استادیار پژوهشکده علوم اقتصادي دانشگاه عالمه طباطبائی  *

 satarifar@atu.ac.ir پست الکترونیکی:نویسنده مسئول،  -دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار **
 

2- Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
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  مقدمه -1 

هاي توسعه سوم، چهارم،  یکی از مطالبات قانونی که در اسناد باالدستی از جمله برنامه

ساله مصـوب شـده، موضـوع تـامین رشـد اقتصـادي        20انداز  پنجم و ششم و سند چشم

وري در اقتصاد است. مطـابق ایـن هـدف، یکـی از ابزارهـاي       کشور از طریق رشد بهره

هـاي   به گسترش آن در پهنـه جهـانی از اولویـت   کننده، فناوري است که با توجه  تامین

ریـزي   اصلی کشور است و که به طور مشخص از برنامه چهارم توسعه وارد نظام برنامه

  کشور شده است. 

  نقشه جامع علمی کشور، طرح توسعه کاربري فناوري اطالعات و ارتباطـات ایـران   

)، 2طالعات ایـران (تکفـا   و پروژه تدوین برنامه جامع فناوري ا 1381) در سال 1(تکفا 

ي نظام جامع فناوري اطالعات ایـران از جملـه اسـناد و مقـررات در جهـت      راهبردسند 

هاي  گذاري ویژه اینترنت است. سرمایه گسترش فناوري اطالعات در ارکان اقتصاد و به

زیادي در این زمینه در کشور انجام شده، اما اثربخشی آن به دالیـل متعـددي از جملـه    

 عوامــل مکمــل چنــدان رضــایت بخــش مســائل حقــوقی و مقرراتــی، ســرمایه انســانی و 

  نبوده است. 

شـاخص توسـعه دولـت     1بررسی شاخص توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات (فـاوا)،   

و همچنـین نقـاط ضـعف اقتصـاد     ها  گویاي پیشرفت ،3شاخص آمادگی شبکه 2الکترونیک،

و برخی  و نوآوري، استفاده دولت از فاوا، سرمایه انسانی وکار کسب ویژه در محیط هایران ب

نیـروي کـار    وري ي بهـره ثر در ارتقاوتحلیل عوامل م دربنابراین، فاوا است. هاي  زیرساخت

مـرتبط بـا ایـن حـوزه     هاي  ي و سیاستگذار تا سرمایه ثیر اینترنت نیز دیده شودتا الزم است

 بررسی به مقاله این وصف این با تري براي اقتصاد به همراه داشته باشد. بخش اثرات رضایت

پردازد. بخش دوم مروري بـر   نیروي کار اقتصاد ایران می وري بهرهي در ارتقا اینترنت نقش

شـوند. در بخـش چهـارم     معرفـی مـی  هـا   و دادهها  پیشینه تحقیق بوده و در بخش سوم روش

 پردازد. گیري می نتایج ارائه شده و بخش آخر به نتیجه

  

                                                                                                              
1- Information and Communications Technology (ICT) Development Index 
2- E-Government Development Index 
3- Networked Readiness Index 
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 پیشینه تحقیق -2

ــاوري در   ــش فن ــورد نق ــث در م ــاي بهــرهبح ــد    ارتق ــه رش ــه نظری ــد اقتصــادي ب وري و رش

بر اساس بازده ثابت بـه   ها فروض اولیه این مدل). 1956، 1گردد (سولو ها بازمی نئوکالسیک

وري نهایی سرمایه و جانشـینی بـین سـرمایه و نیـروي کـار شـکل        مقیاس، کاهنده بودن بهره

گـذاري بـه عنـوان عامـل محـرك رشـد        انداز و یا سـرمایه  هاي پس گرفته که بر نقش نسبت

فناوري هاي  پیشرفت ،اي داشتند. در چنین چارچوب نظري مدت تاکید ویژه اقتصادي کوتاه

 . اند زا در نظر گرفته شده اي بلندمدت و برون دیدهپ

وتحلیـل مربـوط بـه سـرمایه انسـانی بـه تـدریج نقـش          در طول چند دهه گذشـته، تجزیـه  

محوري را در مباحث رشد و موفقیت کشـورها بـه خـود گرفتـه اسـت. جوامـع پیشـرفته در        

شـود،   ناخته مـی شـ » اقتصـاد دانـش بنیـان   «اي بـه سـمت آنچـه بـه      درجه اول به طور فزاینـده 

اند که به موجب آن سرمایه انسـانی نقـش بسـزایی را در رشـد اقتصـادي ایفـا        حرکت کرده

، پیامـدهاي خـارجی مربـوط بـه     1980). از اواسـط دهـه   2009، 2کان کند (فاگیان و مک می

زا بـه منظـور    هـاي رشـد درون   آموزش و سرمایه انسـانی بـه عنـوان متغیرهـاي کلیـدي مـدل      

انـد کـه بیـانگر     این پیامدها و سطوح باالتر رشد مورد بررسی قـرار گرفتـه   تصریح رابطه بین

، 4؛ لوکـاس 1986، 3هـاي اقتصـادي اسـت (رومـر     اثرگذاري مثبت سرمایه انسانی بـر فعالیـت  

ــان و مــک 2004، 6؛ آکــس1991، 5؛ کــروگمن1988 ــه،  ).2009کــان،  و فاگی در ایــن زمین

زاي سـولو، امکـان بررسـی سـایر عوامـل       ) با بسط چارچوب مـدل رشـد بـرون   2010( 7رائو

  وري نیروي کار از جمله فاوا را فراهم کرد. اثرگذار بر بهره

کنـد. در اقتصـاد معمـوال سـه روش      فاوا به عنوان یک عامل تولید در اقتصـاد عمـل مـی   

طریق افزایش سطح سرمایه بـه  از  -1دهد که عبارتند از:  وري نیروي کار را افزایش می بهره

از طریـق   -2، شـود  شـناخته مـی   8ازاي هر واحد نیروي کار که تحت عنـوان تعمیـق سـرمایه   

                                                                                                              
1- Solow 
2- Faggian and McCann 
3- Romer 
4- Lucas 
5- Krugman 
6- Acs 
7- Rao 
8- Capital Deepening 
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ها یا عوامل تولید و به طور خاص نیـروي کـار کـه در نتیجـه آمـوزش و       بهبود کیفیت نهاده

کـه معمـوال    1(MFP)وري چنـدعاملی   از طریـق رشـد بهـره    -3افتـد و   پـرورش اتفـاق مـی   

  مانده رشدي است که توسط دو عامل نخست قابل محاسبه نیست.  یباق

عمده این مباحث بین اقتصاددانان، بیشتر در سطح اقتصاد کالن مورد توجه قرار گرفتـه،  

گذاري فـاوا هسـتند کـه     گیران اصلی در زمینه سرمایه ها تصمیم ها و بنگاه اما مدیران سازمان

شـود و معیارهـاي دیگـري از     ها تلقی مـی  گیري آن وري یکی از عوامل موثر بر تصمیم بهره

گـذاري در   قبیل سهم بازار، تنوع تولید، کیفیت و سود را به عنوان دلیل موجه براي سـرمایه 

دهنــد. بنــابراین،  هــاي خــود قــرار مــی  گیــري داننــد و مبنــاي تصــمیم هــاي فــاوا مــی سیســتم

هـا و   وري در سـطح بنگـاه   هـره گذاري فاوا تحت تاثیر عواید مختلف دیگري غیر از ب سرمایه

و سـطح مهـارت    فـاوا رابطـه بـین   ها است که باید مورد توجه قـرار گیـرد. بنـابراین،     سازمان

  تواند پیامدهاي مختلفی سیاستی را به همراه داشته باشد.  نیروي کار می

کند؛ یک بعد  نیروي کار اشاره میفناوري هاي  ) به دو بعد اساسی مهارت2002( 2پرهام

نیروي کار و بعد دیگـر مشـکالت تطبیـق نیـروي کـار بـا       فناوري هاي  تشویق توسعه مهارت

بر اقتصادهاي منطقه اي مورد  فاوا رااست. اغلب مطالعاتی که اثرات فناوري چنین تغییرات 

انـد (ددریـک و    افزارهـاي کـامپیوتري پرداختـه    اند، بیشتر به موضوع سخت بررسی قرار داده

مانند رشد اینترنت، کمتر فناوري ). با این حال، سایر جوانب تغییرات اخیر 2003، 3همکاران

ایـن مباحـث بیشـتر بـر اثـرات      انـد.   وتحلیـل قـرار گرفتـه    مورد تجزیه حوزه فاوادر مطالعات 

ه ) بـ 2001( 4متمرکز هستند. براي نمونـه، جورگنسـون  فناوري هاي مرتبط با تغییرات  مهارت

بحث پیرامون تفاوت در دستمزدهاي نیروي کـار بـا سـطوح مختلـف تحصـیلی پرداخـت و       

ها دانست. در واقع، دلیـل واگرایـی دسـتمزدهاي     را عامل اصلی این تفاوتفناوري تغییرات 

گیرد که فاوا عامل مکمل براي نیـروي کـار بـا مهـارت و      نیروي کار بر این اساس شکل می

  مهارت شناخته شده است.  ار کمعامل جانشینی براي نیروي ک

                                                                                                              
1- Multi Factor Productivity 
2- Parham 
3- Dedrick et al. 
4- Jorgenson 
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دهـد   ) نشـان مـی  2003( 1در موردي مشابه، نتایج حاصل از پـژوهش دیویـد و همکـاران   

بنـدي   اثرات کامپیوتر بر مهارت شاغالن به نوع کار و نوع نیروي کار بستگی دارد. بـا جمـع  

ز فـاوا بـر   هایی در ارتباط بـا اثـرات اسـتفاده ا    توان نتیجه گرفت که ناهمگنی این مباحث می

توانند در ارتباط با اثـرات اسـتفاده از اینترنـت بـر      اشتغال وجود دارند که به احتمال زیاد می

  وري نیروي کار نیز برقرار باشند. بهره

) عنـوان کـرد عصـر اطالعـات را در هـر جـا       1987از زمـانی کـه سـولو (    تقریبا سه دهه

اي داللـت   ذرد. این سـخن بـه پدیـده   گ وري، می توان دید غیر از آمارهاي مربوط به بهره می

، 1970هاي عظیم در بخش ارتباطات در اواسط دهه  گذاري داشت که با وجود آغاز سرمایه

، 2آشکار نشده بـود (جـاالوا و پـاجوال    1990هاي آماري تا نیمه دوم دهه  اثرات فاوا در داده

 ). 2006، 3و کورادو و همکاران 2002

هــاي مخــابراتی بــه طــرز چشــمگیري  هــا در سیســتم هــا و نــوآوري ، رایانــه1970از دهـه  

وکار، بهداشت، آموزش و سرگرمی را تحت تاثیر  هاي مختلف زندگی از جمله کسب جنبه

ها جهت توسـعه تولیـد    اقدامات سیاستی دولت) به طوري که 2002خود قرار دادند (پرهام، 

وري بیشتر که به علت برخورداري از بسـترها و فضـاي    ه بهرهفاوا به منظور دستیابی اقتصاد ب

سیاسـی و بـه سـخن دیگـر فضـاي پـیش برنـده         -اجتمـاعی  -هاي اقتصادي حاکم بر عرصه

 هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است.  اند در دهه وکار و جامعیت نظام فاوا دانسته کسب

 4کـافی  و مـک  فسـون جول هـاي اخیـر توسـط برایـان     موضوع مهم دیگـري کـه در سـال   

انقطـاع   6) مطرح شد، پدیده انقطاع فناوري است.2014( 5و همکاران غلووجم اع) و 2011(

فناوري بیانگر آن است که محل کار در آمریکا در حال اتوماتیک شدن و تغییر شکل دادن 

به واسطه سرمایه فناوري اطالعات است و این روند در آینده هم ادامـه خواهـد داشـت. در    

بـه   -هـا  زمینه، دو دلیل براي این تغییر شکل مطـرح شـده اسـت؛اول اینکـه همـه بخـش       این

در حال تجربه افزایش شـدید   -هاي وابسته به فناوري اطالعات به طور خاص استثناي بخش

هاي توانمند شـده توسـط فنـاوري اطالعـات بـه طـور        وري هستند. دوم اینکه ماشین در بهره

                                                                                                              
1- David   et al.  
2 - Jalava and Pohjola 
3- Corrado   et al.  
4- Bryanjolfsson and McAfee 
5- Acemoglu   et al. 
6- Technological-discontinuity 
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تـري   شوند که در نهایت منجـر بـه نقـش واقعـی کوچـک      میاي جایگزین کارگران  فزاینده

  براي نیروي کار در محیط کار آینده خواهند شد.

وري بیشـتر بـه    دهد که دستیابی به بهـره  تجربه کشورهاي توسعه یافته به وضوح نشان می

توانـد بـه انـدازه     واسطه استفاده از فاوا بـوده اسـت. بـا ایـن حـال مسـاله اسـتفاده از فـاوا مـی         

عمـده  . وري در یـک اقتصـاد حـائز اهمیـت باشـد      گذاري در آن جهت ارتقاي بهـره  سرمایه

وجــو،  جــویی در زمــان بــه منظــور تســهیل جســت هــا مبتنــی بــر صــرفه توانــایی ایــن فنــاوري

سازي اطالعات است. بـه عبـارت دیگـر، منبـع نـوآوري سـازمانی        گذاري و ذخیره اشتراك

وکـار ایجـاد    ت اساسـی را در فراینـدهاي کسـب   نوبـه خـود تغییـرا    که بـه شوند  می محسوب

کنند. منبع اصلی این تغییرات چشمگیر، افزایش سرعت اتصال بـه اینترنـت بـوده کـه در      می

نهایت اینترنت پرسرعت و توسعه پهناي بانـد را بـه ارمغـان آورده اسـت. اینترنـت در کنـار       

ق بـه عنـوان یـک بخـش     ها و بـر  آهن، جاده هاي فناوري گذشته از قبیل خطوط راه پیشرفت

هاي ضروري جهت توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی تبـدیل شـده اسـت        کلیدي از زیرساخت

  ).  2011، 1(جوردن و لئون

هـاي اخیـر جایگـاه خـود را بـه عنـوان یـک فنـاوري          استفاده فراگیر از اینترنت در دهـه 

ده اسـت.  وکار را فـراهم کـر   هاي نوین در کسب منظوره تثبیت و امکان توسعه پیشرفت همه

هاي پایینی اسـت کـه    افزایش ظرفیت اتصال به پهناي باند اینترنت مکمل نوآوري در بخش

کنـد (برسـناهان و    هـاي همـه منظـوره را تقویـت مـی      نوبه خود، اثرات نوآوري در فناوري به

هـا بـه عنـوان     ). نوآوري در این فناوري2000 3، برایان جولفسون و هیت،1995، 2ترایتنبرگ

شناخته شده اسـت   1990هاي کلیدي دوره رشد اقتصادي چشمگیر در دهه  گییکی از ویژ

هاي مختلفی  ها نام ها در طول این سال این فناوري به واسطه و تغییرات اقتصادي شکل گرفته

، 4را از قبیل اقتصاد نوین و اقتصاد مبتنی بر دانش به خود گرفتـه اسـت (کـوهن و همکـاران    

  ).2002، 5و پاجوال 2000

                                                                                                              
1- Jordan and Leon 
2- Bresnahan and Trajtenberg 
3- Bryanjolfsson and Hitt 
4- Cohen   et al. 
5- Pohjola 
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ویـژه فـاوا در    کارگیري انـواع فنـاوري بـه    دهد به هاي کاربردي نشان می بررسی پژوهش

هاي اقتصاد ایران از طریق تعمیق سرمایه و بهبود کیفیت نیروي کار و بهبود  ها و بنگاه بخش

وري نیروي کار در اقتصاد شده است. با این حال در ایـران   روش تولید منجر به افزایش بهره

منـابع و درآمـدهاي ارزي ناشـی از صـادرات نفـت خـام بـه منظـور توسـعه          با وجود صرف 

ویژه صنعت، سهم این بخش هنوز در اقتصاد ملی، کـم و توانـایی در    هاي اقتصادي به بخش

هاي جدید پایین است. همچنین صـنایع مبتنـی بـر فنـاوري      جذب نیروي متخصص و فناوري

ار هستند و هنوز براي دستیابی بـه صـنعتی   اطالعات و ارتباطات باال از سهم ناچیزي برخورد

  ). 1385پویا و محرك اقتصادي راه درازي پیش روي کشور است (جهانگرد، 

) نشـان دادنـد کـه مقـررات و مـداخالت دولـت مـانع رشـد         2009شیرازي و همکاران (

  وري در کشور شده است.  بهره

کننـده   را دو عامل تعیین ) سرمایه انسانی و افزایش سرمایه فاوا2004غالمی و همکاران (

  دادند.   گذاري فاوا در ایران می کسب بازده مثبت حاصل از سرمایه

) به تبیین اثر فاوا در اقتصاد ایران پرداختنـد. نتـایج حاصـل از    1383مشیري و جهانگرد (

گـذاري در ارتباطـات و همچنـین     دهد که بـا افـزایش سـهم سـرمایه     ها نشان می پژوهش آن

وري نیـروي کـار    انه در ارتباطات تاثیر فاوا بر رشد اقتصادي ایران و بهـره گذاري سر سرمایه

  بهبود یافته است. 

وري نیـروي کـار را مثبـت     ) اثر سرمایه بخـش فـاوا بـر بهـره    1386محمودزاده و اسدي (

  ارزیابی کردند با این حال اثرگذاري آن در مقایسه با سرمایه غیرفاوا کمتر بوده است. 

 ISIC) در پژوهش خود بـا اسـتفاده از کـدهاي چهـاررقمی     2007د (مشیري و جهانگر

وري  نشـان دادنـد کـه اثـر خـالص فـاوا بـر بهـره         2000-2001صنایع ایران براي دوره زمانی 

  نیروي کار مثبت و معنادار بوده، اما به اندازه کشورهاي توسعه یافته نیست.

ت سـرمایه بخـش ارتباطـات    هاي مرتبط بـا حـوزه فـاوا از متغیـر انباشـ      در عمده پژوهش

هـاي اسـتفاده از فـاوا (از     رو، شاخص کشور به عنوان شاخص فاوا استفاده شده است. از این

وري نیروي کـار داشـته باشـند،     توانند سهم معناداري را در ارتقاي بهره قبیل اینترنت) که می

  به طور عمده نادیده گرفته شده است. 

شـود.   اقتصاد و جامعه یک ضرورت محسوب می فاوا و به طور خاص اینترنت براي کل

ها را تحت تاثیر خود قرار داده و این امر  اثرات آن چنان عمیق است که تقریبا تمامی بخش



  1397، بهار 68شماره ، هجدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي     82

 

 

تمایل به  فاوا هاي مبتنی بر گذاران بسیار حائز اهمیت است. در حالی که سیاست براي سیاست

تر است به این معنی که  مراتب افقیهاي اخیر به  تمرکز بر همین بخش را دارند، اما سیاست

توان  وري را دربرگرفته است. بنابراین، می وکار تا رشد بهره مسائل مختلفی را از ایجاد کسب

هاي مبتنی بر فاوا شرایط مثبت اقتصادي و اجتماعی الزم را براي توسعه  ادعا کرد که سیاست

  کنند. وري فراهم می و رشد بهره

  

 ها ها و داده روش -3

 مبانی نظري -1-3

 آن، در کـه  شـده  بینـی  پـیش  مشـابهی  سـاختاري  تغییـر  ،دیجیتـال  اطالعـاتی  ابـزار  اسـاس  بر

 تـا  دهنـد  مـی  اجازه ابزار این به که دارند وجود اي پیشرفته مخابراتی ياجزا و ها ریزپردازنده

 و شـوند  وصل ها داده هاي پایگاه و مادر هاي  رایانه مشابه، ابزار به پیچیده هاي شبکه طریق از

 یـک  تواند می تحوالت، این. کنند ایجاد ارتباطی و پیچیده هوشمند هاي سیستم شکل این به

 وظـایف  عملکـرد  روي مسـتقیم  ثیرتـا  که باشد فاوا هاي پیشرفت در گرایی هم نوظهور مسیر

 بهبـود  مرسـوم  هـاي  سنجش در نتیجه در و داشت خواهد ابزار این به مجهز کارگران خاص

   .بود خواهد موثر وري بهره

 در يگـذار  سـرمایه  عنـوان  تحـت  را در فاوا يگذار سرمایه )1995( ترایتنبرگ و برشنان

ــا »منظــوره همــه فنــاوري« ــد کــرده توصــیف »عــام فنــاوري« ی ــین در يگــذار ســرمایه .ان  چن

 بـر عملکـرد   تـري  قـوي  اثـر  مراتـب  بـه  سـنتی  يهـا  گذاري سرمایه با مقایسه در هایی فناوري

 انتظـار  تـوان  مـی  مکمـل دارد. بنـابراین،  هـاي   به واسطه ایجاد نـوآوري  کشور یک اقتصادي

 را بـه  مثبتـی  خارجی پیامدهاي حديتا منظوره همههاي  فناوري در يگذار سرمایه که داشت

  . باشد داشته همراه

و در نتیجـه   وري بهـره  فـاوا موجـب افـزایش    در يگـذار  سـرمایه  خـرد  اقتصـاد  سطح در

هـایی   چنین فناوري با صنعت یکهاي  بنگاه تمامی اگر. دشو ها می افزایش میزان تولید بنگاه

 افـزایش  تولیـد  مقـدار  و کـاهش  صـنعت  در خـدمات  و کاالهـا  قیمت آنگاه شوند، سازگار
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.)2005خواهد یافت (اوز 
 بـه  بسـته  دتوانـ  مـی  بنگـاه  یـک  وري بهـره  بر فاوا اثر حال، این با 1 

   .باشد آن متفاوت بودن بر اطالعات میزان

ها  بنگاه هرچه ؛دارند شبکه خارجی پیامدهاي به اشاره ارتباطات اطالعات وهاي  فناوري

 يگـذار  سرمایه براي بیشتري اي بازده نرخ باشند، متصل شبکه بیشتري به کنندگان مصرف و

اینکـه  بـا وجـود   در سطح اقتصاد کـالن   ،خواهد داشت. با این حال وجودها  فناوري این در

 افزایشی چنین مقیاساما  ،شود وري ي بهرهي در فاوا باعث ارتقاگذار سرمایهانتظار می رود 

سـوال   ،بر این اساس. دارد بستگی باتجربه و کار متخصص نیروي بودن دسترس در میزان به

 اثـرات  تـوان  مـی  هـا، چگونـه   د کـه بـا توجـه بـه محـدودیت داده     شـو  می بسیار مهمی مطرح

 ارزش جـاي  بـه  فاوا شاخص از استفاده طوري که به کرد عملیاتی را فاوا در يگذار سرمایه

  . نظر برسد به منطقی ي آنگذار سرمایه

) در مقاله خود با این استدالل به ایـن پرسـش پاسـخ داده اسـت کـه      1998یوروکوگلو (

نتیجه سازگاري  در و است اي ایهسرم کاالهاي از فاوا بسیار بیشترهاي  سرعت شاخص بهبود

ــا ،ایــن بــر عــالوه .دارد وجــودهــا  فــاوا و ســایر ســرمایهضــعیفی بــین ســرمایه   از اســتفاده ب

 حد زیادي پارادوکس سولو توان تا می استفاده از فاوا به جاي میزان سرمایه آنهاي  شاخص

در مطالعـه حاضـر از شـاخص تعـداد کـاربر اینترنـت بـه         ،رو ). از این2010،دور زد (رائو  را

  د.شو می ي در فاوا استفادهگذار سرمایه جاي میزان

  

 تصریح مدل -2-3

بـا  داگـالس   کـاب وتحلیل از تابع تولید متعـارف   سازي و تجزیه به منظور مدلدر این بخش 

پیشرفت فنی خنثی از دید هیکس با فرض برابر بودن رشد محصول با مجموع رشـد نیـروي   

  2)).1شود (رابطه ( ) استفاده می1956یافته سولو ( در چارچوب بسطکار و پیشرفت فنی 

)1  (                          α β
t t t tY A K L  

به ترتیب بیانگر تولید ناخـالص داخلـی، موجـودي سـرمایه و نیـروي کـار و        Lو  Y ،Kکه 

α همچنـین  β  مهــارت و باعــث تقویـت کـارایی نیـروي کـار با     اسـت. پیشـرفت فنـی    1

                                                                                                              
1- Oz 
2- Kumar   et al. (2014, 2015, 2016) and Rao (2007, 2010) 
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همراه  )1932( 1شود که با تغییر فنی خنثی هیکس هاي سرمایه می مهارت و همچنین نهاده بی

 بهبود کلی در کارایی سرمایه و نیـروي کـار خواهـد بـود. در واقـع     است. نتیجه چنین امري 

هر دو نهاده به ازاي نسبت مشخصی از سرمایه به نیروي کار بـه مقـداري    هایین نسبت تولید

  ماند.   یکسانی باقی می

پـذیر اسـت. بـر     کند تغییر فنی از نوع بیطرفی هـیکس تجزیـه   ) استدالل می2015( 2وودز

دهـد؛ یـک نمونـه     هـا را بـه طـور کلـی افـزایش مـی       وري در تمـامی نهـاده   این اساس، بهـره 

ها و نیـروي کـار     وري رایانه مشخص اتصال اینترنت پرسرعت است که موجب افزایش بهره

نـوع   از فنـی  پیشـرفت  رو، بـا اسـتفاده از مبنـاي    ز ایـن ) ا2017شـود. (وودز،   ها می مکمل آن

رابطـه  بـه صـورت    tyنیروي کار (تولیـد بـه نیـروي کـار)،     وري معادله بهرههیکس  بیطرفی

  .شود تعریف می) 2(

)2  (                          α
t t ty A k     α    0  

سهم سرمایه  αو t در زمان سرانه سرمایه (سرمایه به نیروي کار) tkو فناوري سرانه tAکه

  .در نظر گرفته شده است )3رابطه (در مدل سولو به صورت  فناوريتحول است. 

)3  (                       gt
t A e  0  

همـه فنـاوري   t ، وفنـاوري نرخ رشد پیشـرفت   t ،gموجودي اولیه دانش در زمان A0که

tA اینترنت شود. اثر تعریف می (int) تـوان بـا وارد کـردن    را مـی  وري کل عوامـل  بر بهره 

int مزایـاي اسـتفاده از چـارچوب     دست آورد. یکی از هتولید ب عبه عنوان متغیر انتقال در تاب

کـه   انـد  اي مـدل شـده   وري بـه گونـه   کننـده بهـره   سولو این است که عوامل تعیـین یافته  بسط

ــد ایــران) ســازگار باشــند   مــی ــب ،3تواننــد در یــک اقتصــاد در حــال رشــد (همانن   آن  متعاق

  )):4(رابطه (

)4  (                           θ
t t tψ f int int   

 )5رابطـه ( بـه صـورت    tAدر معادلـه اول اسـت و   فنـاوري صریح مولفـه   ءجز tψدر نتیجه

  .بازتعریف خواهد شد

)5  (                    gt θ
t t t tA ψ A e int   0  

                                                                                                              
1- Hicks 
2- Woods 
3- Song   et al. (2011) 
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  : ))6آن (رابطه ( امل عوامل گوناگون است که متعاقبش gteبه این ترتیب

)6  (                          gt θ α
t t ty A e int k 0  

  دست می آید. هلگاریتمی براي برآورد ب-معادله خطی )6(با گرفتن لگاریتم از رابطه 

  

 ها داده -3-3

ثابت سـال  هاي  به قیمت 1تولید ناخالص داخلی و موجودي سرمایهاین مقاله شامل هاي  داده

هاي زمـانی بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی       اطالعات اقتصادي سريبانک از  1383پایه 

 ،ریـزي کشـور   دفتر امور اقتصاد کالن سازمان مـدیریت و برنامـه  نیروي کار شاغل از  ایران،

 بانـک جهـانی   توسـعه جهـانی  هاي  شاخصو جمعیت کل کشور از  2تعداد کاربران اینترنت

بـراي   ،رو در دسـترس اسـت. از ایـن    1373از سال  در ایراناینترنت  کاربرانهاي  . دادهاست

و اسـتفاده از فرمـول   نامبرده محدودیت تعداد مشاهدات بر اساس روند متغیر غلبه بر مشکل 

 1373ها تا پنج سـال قبـل از سـال     جهت برآورد داده نگر گذشتهتقریب  نرخ رشد عددي به

بـا اسـتفاده از معادلـه    ،پردازیم. بنابراین می t tX exp lnX g  1هـاي دوره قبـل   ، داده

tX 1 براساس دوره فعلیtX و نرخ رشدg  2016 ،(کومار و همکاران شود میمحاسبه .(  

توسـعه و   ، امـا مورد استفاده قـرار گرفـت   1368اینترنت براي اولین بار در ایران در سال 

همانگونه که انتظار مـی رود دوره   بنابراین،بوده است.  1370فراگیر شدن آن از اواخر دهه 

. ))1((نمـودار   بسیار نزدیک به صـفر هسـتند   1372تا  1368ابتدایی تقریب زده شده از سال 

از تمـامی متغیرهـا    خطـی  هـم جهت جلوگیري از اریب متغیرهاي حذف شـده و مشـکالت   

هـاي کوتـاه و بلندمـدت     گرفتـه شـده کـه امکـان بـه دسـت آوردن کشـش        لگاریتم طبیعـی 

  کند. وري نیروي کار را بر حسب سرانه موجودي سرمایه و سرانه اینترنت فراهم می بهره

  

                                                                                                              
،يموجود یروش دائم لهیوس هب هیسرما يموجود يها داده - 1 t t tK I δ K    هاي  توسط اداره حساب 11

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به ترتیب بیانگر  δو tI،K0اقتصادي بانک مرکزي محاسبه شده که در این معادله

 هستند. سرمایه اولیه و نرخ استهالكموجودي 

 .اند کرده استفاده اینترنت از مکانی) هر (در گذشته ماه 12 در که هستند افرادي نفر) 100ازاي  (بهاینترنت  کاربران - 2

شده باشد. براي محاسبه سرانه  استفاده موارد سایر و دیجیتال تلویزیون همراه، تلفن کامپیوتر، طریق از تواند می اینترنت

  کنیم. عیت به اشتغال ضرب میتعداد کاربران اینترنت را در نسبت جم کاربر اینترنت،
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  نفر) 100ان اینترنت (به ازاي هر ): تعداد کاربر1نمودار (

 
  

 نتایج -4

 ARDLهاي  نتایج آزمون کرانه -1-4

ها  به روش آزمون کرانه (ARDL) توزیعی هاي وقفه با بازگشت خود الگويدر این مقاله از 

انباشــتگی بــین متغیرهــا و بــرآورد  ) جهــت بررســی رابطــه هــم2001، 1(پســران و همکــاران

هاي کوتاه و بلندمدت استفاده شده است. این روش داراي مزایاي متعددي در مقایسه  کشش

) و 1988( 3)، یوهانسـون 1987( 2گـل و گرنجـر  انباشـتگی از قبیـل ان   هـاي هـم   با سـایر روش 

قابلیت کاربرد این روش صرفنظر از -1) است از جمله: 1990( 4یوهانسون و یوسیلیوس I 0 

ــا ی I ــا،  1 ــودن متغیره ــود     -2ب ــون وج ــدت هنگــام آزم ــاه و بلندم ــبه ضــرایب کوت محاس

قابلیت داشتن  -4هاي کوچک و  کارآمد بودن برآوردگر حتی براي نمونه -3انباشتگی،  هم

هاي بهینه متفاوت براي متغیرها. با این حال، اگـر مرتبـه انباشـتگی هـر یـک از متغیرهـا        وقفه

متغیري با درجه تر از یک باشد، براي مثال بزرگ I مقادیر بحرانـی ارائـه شـده توسـط     ، 2

پسران و همکاران قابل استناد نخواهد بود. براي این منظور الزم است که آزمون ریشه واحد 

                                                                                                              
1- Pesaran   et al. 
2- Engle and Granger 
3- Johansen 
4- Johansen and Juselius  
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براي شناسایی ویژگی متغیرهاي مدل مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به تـوان کـم آزمـون    

هاي با نمونه کوچک از آزمون دیکی فولر  براي داده (ADF)م یافته فولر تعمی-مرسوم دیکی

GLS
  کنیم.  براي بررسی پایایی متغیرها استفاده می) 1996( 2الیوت و همکاران 1

انباشــتگی قابلیــت کــاربرد بــراي  بــراي هــم ARDLهــاي  آزمــون کرانــهگفتـه شــد کــه  

متغیرهاي I و 0 I هـاي سـري    آزمون ریشـه واحـد را جهـت تعیـین ویژگـی     ، اما را دارد1

زمانی متغیرها و حصول اطمینان از عدم وجود متغیر I   دهیم.  انجام می2

دهد که تمامی متغیرها حداکثر با یک مرتبه تفاضل گیري پایا  ) نشان می1نتایج جدول (

شد، در نتیجه حداکثر مرتبه انباشتگی یکخواهند  I   است.1

  

 GLS): آزمون دیکی فولر 1جدول (

Dickey–Fuller generalized least squares 
 متغیر سطح متغیر  تفاضل مرتبه اول

834/3 -*** 406/0- lny 

883/1 -* 036/1-  lnk 

841/1 -* 670/0- lnint 

 3اساس معیار اطالعات شوارتز انتخاب شده است.وقفه بهینه برتوجه: 

  درصد است. 10و  1به ترتیب بیانگر سطح معناداري  *و  ***

  

  شود. ) تصریح می7به صورت رابطه ( ARDL) مدل 6در این مرحله با استفاده از رابطه (

)7 (            

p p p

t i t i i t i i t i
i i i

t t t t

lny α β lny β lnk β lnint

λ lny λ lnk λ lnint μ

  
  

  

       

   

  0 1 2 3
1 0 0

1 1 2 1 3 1

  

  

ضرایب بلند مـدت   ��و  ��، ��ضرایب کوتاه مدت و  iβ3و iβ1،iβ2جزء اخالل، tμکه

هستند. انتخاب وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز صورت گرفته اسـت. در ایـن خصـوص بـا     

) معیـار شـوارتز را بـه دلیـل     1997و پسـران ( توجه به کوچـک بـودن انـدازه نمونـه، پسـران      

                                                                                                              
1- Dickey–Fuller Generalized Least Squares 
2- Elliott   et al. 
3- Schwarz Bayesian Criterion 
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 Fها مبتنی بـر آمـاره    اند. فرایند آزمون کرانه انتخاب کمترین وقفه بهینه ممکن پیشنهاد کرده

λانباشتگی، ها عدم وجود هم بوده که فرضیه صفر آن Waldیا  λ λ  1 2 3 ، نسبت بـه  0

λفرضیه مقابل λ λ  1 2 3 به معنی عـدم   پایین باشد کمتر از کرانه Fاست. اگر آماره  0

یـد  یانباشـتگی تا  بیشتر از کرانه باالیی باشد، وجود هم Fانباشتگی است. اگر آماره  وجود هم

بین دو کرانه قرار گیرد، آزمون با عدم قطعیت همراه خواهد بود.  Fشود. در صورتی که  می

تـوان بـه    یـد شـود، آنگـاه در مرحلـه بعـد مـی      یتغیرها تاانباشتگی بین م اگر در این مرحله هم

  هاي بلندمدت و کوتاه مدت پرداخت.  برآورد مدل

ها شواهدي مبنی بـر وجـود رابطـه بلندمـدت      کرانه F)، نتایج آزمون 2بر اساس جدول (

وري نیروي کار، سرانه موجودي سرمایه و سرانه کـاربران اینترنـت را در    بین متغیرهاي بهره

  دهد. نشان می درصد 5ناداري سطح مع
  

  ها کرانهنتایج آزمون ): 2جدول (

 Wآزمون  Fآزمون  متغیرهاي مستقلمتغیر وابسته

lny lnk,  lnint 35/9  05/28  

 ھای بحرانی کرانھ
  درصد 95

 ینیکرانه پا

  درصد 95

 کرانه باال

  درصد 90

 ینیکرانه پا

  درصد 90

 کرانه باال

 Fآماره  37/4 60/5 50/3 54/4 

 W 10/13 80/16 49/10 63/13آماره 

  1اند. محاسبه شده Microfit 5.01افزار  هاي بحرانی با استفاده از نرم توجه: کرانه
  

 هـاي تشـخیص شـامل:    بـه بررسـی آزمـون    ARDLهـاي   با استفاده از مدل برآورد وقفه

آزمـون رمـزي    -2 ،2اخـالل  جمـالت  پیـاپی  خودهمبستگی براي الگرانژ ضریب آزمون -1

آزمـون نرمـال بــودن    -3 ،3بـراي شـکل تبعـی الگـوي مبتنـی بـر مربـع مقـادیر بـرازش شـده          

آزمـون واریـانس ناهمسـانی     -4 و 4هـا  ها مبتنی بـر چـولگی و کشـیدگی باقیمانـده     مانده باقی

پـردازیم. نتـایج    جهت اطمینان از برازش صحیح مدل می 5مانده اساس رگرسیون مربع باقیبر

                                                                                                              
1- Pesaran and Pesaran (2009) 
2- Serial Correlation 
3- Functional Form 
4- Normality 
5- Heteroscedasticity 
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هـاي   آزمـون  دهند که مدل برآورد شده تمامی ) نشان می3شخیص در جدول (هاي ت آزمون

 است. گذرانده موفقیت با را تشخیص

  

 ARDLش رو - صیتشخ يها آزمون): 3جدول (

p value F version p value LM version Test type 

[0.545] F(1,20) = 0.379 [0.479] χ
�
(1) = 0.502 Serial correlation 

[0.572] F(1,20) = 0.329 [0.508] χ
�
(1) = 0.437 Functional form 

Not applicable [0.800] χ
�
(2) = 0.446 Normality 

[0.448] F(1,25) = 0.594 [0.429] χ
�
(1) = 0.626 Heteroscedasticity 

 ARDL lag estimates test statistics 

0.943 R-Bar-Squared 0.954 R-squared 

87.612 [0.000] F-Stat. F(5,21) 0.028 S.E. of regression 

0.118 
S.D. if dependent 
variable -2.489 

Mean of dependent 
variable  

61.492 
Equation Log-
likelihood 0.017 Residual Sum of Squares 

51.604 

Schwarz 
Bayesian 
Criterion 55.492 Akaike Info. Crieterioin 

   N=27 ARDL(2,1,0) 2.116 DW-statistic 

 
 ARDLمدت و بلندمدت روش  نتایج کوتاه -2-4

هـاي کوتـاه و بلندمـدت     انباشـتگی بـین متغیرهـا بـه بـرآورد مـدل       پس از تایید وجـود رابطـه هـم   

را در ارتقــاي درصــدي  32/1مــدت ســرانه سـرمایه ســهم معنــادار تقریبـا    پــردازیم. در کوتـاه  مـی 

دهـد اثـر کوتـاه مـدت      مدت نشـان مـی   نتایج مدل کوتاهوري نیروي کار دارد. عالوه بر این،  بهره

سرانه اینترنت مثبت است، اما در سطوح متعارف معناداري از لحاظ آمـاري معنـادار نیسـت. ایـن     

نتیجه به آن سبب قابل قبول است که اثر بخشی فاوا و به طور مشـخص اینترنـت بـه دلیـل مسـائل      

وکـار و   ویـژه در محـیط کسـب    کشـور و بـه   حقوقی، سرمایه انسانی و عوامـل مکمـل در اقتصـاد   

شود. جزء تصـحیح خطـا   مدت حاصل نمی نوآوري در کوتاه tECT 1     کـه سـرعت تصـحیح

tECTکند با مقدار مورد انتظار گیري می انحرافات از تعادل را اندازه .    11 0 63 و بـا   0

دهنده همگرایی نسبتا سریع به تعـادل بلندمـدت اسـت. بـه عبـارت       درصد نشان 1سطح معناداري 

  شود.   درصد از انحرافات دوره قبل در دوره کنونی تصحیح می 63دیگر، تقریبا 
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وري نیـروي کـار بـه همـراه      درصدي را در رشـد بهـره   60/0در بلندمدت سرانه سرمایه سهم 

شده یک سوم توسط ارتور و کخدارد که از ارزش تلقی 
) کمـی بیشـتر   2007( 2) و رائو2007( 1

هاي سرمایه و نیـروي کـار    نهاده - 1تواند متاثر از عوامل متعددي باشد از جمله:  است، این امر می

رو تعـداد   اقتصـاد در حـال توسـعه باشـد و از ایـن      - 2هاي رشد نسبتا یکسانی داشـته باشـند و    نرخ

  ).  2002شغل آزاد از سرمایه و نیروي کارشان درآمد کسب کنند (گولین، زیادي از افراد داراي 

 درصـد  10وري نیروي کار مثبت و در سـطح   مطابق انتظار، اثر بلندمدت اینترنت بر بهره

گونه بیـان کـرد کـه افـزایش یـک درصـدي در        توان این معنادار است. بر حسب کشش می

  وري نیروي کار به همراه دارد. بهره ير ارتقادرصدي را د 005/0سرانه اینترنت اثر تقریبا 
  

  هاي بلندمدت و کوتاه مدت برآورد مدل :)4جدول (

 Tآماره   خطاي استاندارد  ضریب  متغیر

  مدل بلندمدت :lny متغیر وابسته

119/6  [ 000/0 ]  097/0   592/0   lnk 

053/2  [ 053/0 ]  002/0   005/0   lnint 

445/16-  [ 000/0 ]  108/0   773/1-   constant 

  مدل تصحیح خطا: lnyمتغیر وابسته

677/2  [ 014/0 ]  161/0   432/0  
tlny  1

 

674/4  [ 000/0 ]  281/0   317/1   lnk  

681/1  [ 107/0 ]  002/0   003/0   lnint  

519/4-  [ 000/0 ]  140/0   631/0-  
tECT 1

 

  توجه: وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز انتخاب شده است.      
  

یـد  ی) در مقاله خود اذعان کردنـد کـه حتـی بـا تا    2002بهمنی اسکویی و چومسیسنفت (

رو، جهـت حصـول اطمینـان از     انباشتگی، الزاما ضرایب پایدار نیستند. از این وجود رابطه هم

) 1975( 3بــراون و همکــاران CUSUMSQ و CUSUM هــاي ضــرایب، آزمــونپایــداري 

بسیار ساده بوده و تنها نیازمند بررسـی   ،گیرد. استفاده از این دو آزمون مورد بررسی قرار می

است که تنها باید بین دو خط فاصله اطمینان قرار  CUSUMSQ و CUSUM نمودارهاي

                                                                                                              
1- Ertur and Koch 
2- Rao 
3- Brown   et al. 
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کـرد کـه ضـرایب مـدل پایـدار هسـتند.       تـوان اطمینـان حاصـل     گیرند. در ایـن صـورت مـی   

  هستند. ARDLید پایداري مدل یدهنده تا ) نشان3) و (2نمودارهاي (

  

 CUSUM): آزمون 2نمودار (

  
  

 CUSUMSQ. آزمون 3نمودار 

  
 

 یاماموتو براي آزمون علیت گرنجري-رهیافت تودا -3-4

باید به این  کند. امکان تشخیص جهت علیت بین متغیرها را فراهم می علیت گرنجريآزمون 

 برخـوردار  اوتیفـ هـاي مت  از مرتبه زمانی متغیرهاهاي  سري داشت در صورتی کهمهم اشاره 

براي ارزیابی علیت گرنجر توصیه نشده و  (ECM)1باشند، آنگاه تکیه بر مدل تصحیح خطا 

. به همراه نداشـته باشـد  امکان دارد نتایج قوي را  2دو)ه ب آزمون استاندارد علیت گرنجر (دو

ها به منظور دستیابی به متغیرهاي پایـا باعـث از    است که اولین تفاضل سري آندلیل این امر 

                                                                                                              
1- Error Correction Model 
2- Pair-wise 

 Cusum

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-5

-10

-15

0

5

10

15

1368 1373 1378 1383 1388 1393

CUSUMSQ

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1368 1373 1378 1383 1388 1393
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بـه سـبب   ) 1995تـودا و یامـاموتو (   هیافتر بر این اساس،دست رفتن اطالعات خواهد شد. 

از انباشتگی علیت صرفنظرتوانمند بودن در انجام آزمون وجود  I 0، I و 1 I متغیرها،  2

جهت انجام آزمون علیت گرنجري، مدل به صـورت  رو،  از این. شود ارزیابی میبسیار مفید 

  1.شود می تصریح )10) و (9)، (8هاي ( رابطهبه صورت  VARسیستم 

)8  (      

k d max k

t i t i j t j i t i

i j k i

d max k d max

j t j i t i j t j t

j k i j k

lny α α lny α lny η lnk

η lnk φ lnint φ lnint ε

  

   

  

    

  

   

  

  

0 1 2 1

1 1 1

2 1 2 1

1 1 1

  

)9  (      

k d max k

t i t i j t j i t i

i j k i

d max k d max

j t j i t i j t j t

j k i j k
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درصد  1-10 متعارفبین سطح معناداري  P-valueهنگامی که صفر عدم علیت  یهفرض

و  lnyبـه   lnk علیـت گرنجـر از   )8رابطـه ( رد خواهـد شـد. در نتیجـه در     ،قرار گرفته باشـد 

lnint  بهlny اشاره بهiη i 1 iφو  0 i 1 و  lny دوم )9رابطـه ( دارد. به طور مشابه در 0

inint در صــورتی کــهiθ i 1 iو 0 i  1 ــز )10رابطــه (هســتند. در  lnk علیــت 0 در  نی

iصورتی که i  1 iψو 0 i 1   . خواهند بود lnintعلیت  lnyبه  lnk باشد، 0

آزمون علیت گرنجري مجموع حداکثر مرتبه انباشتگی و وقفه بهینه تعیین شـده توسـط   

هـاي چنـد    معیار شوارتز در برآورد مدل است. عالوه بر این آزمون پایداري معکوس ریشـه 

 ،بر این اسـاس  2است.از اهمیت زیادي برخوردار  (AR)جمله اي مشخصه خودرگرسیونی 

                                                                                                              
1- Vector Autoregressive 
2- The inverse roots of the AR (auto-regressive) characteristics 
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در محـدوده   RIهـاي معکـوس   یـد اسـت کـه ریشـه    یصحت نتایج علیت در صورتی قابل تا

هـاي متغیرهـا،    صورت با استفاده از وقفـه  شعاعی مثبت و منفی دایره قرار گیرند. در غیر این

هاي سـاختاري بـه عنـوان متغیرهـاي خـارجی در       تروند و یا متغیرهاي مجازي بیانگر شکس

  ).2017 ،به تصحیح مدل می پردازیم (کومار و همکاران VARسیستم 

، حداکثر مرتبه انباشـتگی  )1(بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد گزارش شده در جدول 

(d)  و وقفه بهینه انتخاب شده در تخمین مدل  1برابرARDL      بـر اسـاس معیـار شـوارتز(l) 

در نظر  3هاي علیت باید  است. در نتیجه حداکثر تعداد وقفه مورد استفاده در آزمون 2برابر 

گرفته شود d l  ، پایداري پویـایی مـدل جهـت حصـول اطمینـان از     )4(. در نمودار 3

RI    گیرد.   ید قرار مییمورد تا1
  

χ2بر حسب): آزمون علیت گرنجري 5جدول (
  

    Y 

  X  lny  lnk  lnint 

X Y  
 علت

lny  −  141/5  ( 076/0 )  913/4  ( 086/0 ) 

lnk  404/4  ( 111/0 )  −  820/1  ( 402/0 ) 

lnint  719/12  ( 002/0 )  876/2  ( 237/0 )  − 

  

ــین بهــره ،)5بــر اســاس جــدول ( وري نیــروي کــار و ســرانه اینترنــت  علیــت دو طرفــه ب

 lny lnintوري نیروي کار و سرانه سرمایه ، علیت یک طرفه بهره lnk lny  و

عدم علیت سرانه اینترنت و سـرانه سـرمایه   lnint lnk شـود. نتـایج آزمـون     یـد مـی  یتا

  شوند. وري باعث گسترش یکدیگر می اینترنت و بهره سرانهدهند که رشد  علیت نشان می
  

  VAR): نتایج آزمون پایداري مدل 4نمودار (
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 گیري و پیشنهادات سیاستی نتیجه -5

هـاي نـوآور و همچنـین     وري در بخـش  توسعه اینترنت در کشورها باعث افزایش رشد بهـره 

دار محیط تولیـد   باعث سازماندهی مجدد و معنی در نهایتکاهش قیمت و تعمیق سرمایه و 

. در ایـن بـین   شـود  مـی  ،شـوند  منـد مـی   هـاي جدیـد بهـره    اي که از فنـاوري  کاالهاي سرمایه

هاي جدید به خاطر تعمیق سـرمایه و بـه    منافع اولیه فناوري ن اجماع کلی دارند کهامتخصص

دهد و در بلندمدت وقتـی کـه منـافع کـارایی ناشـی از       هاي نسبی رخ می دلیل کاهش قیمت

هـا   باعث مغلوب شدن منافع ناشی از کاهش قیمـت  ،سازماندهی مجدد و تولید بزرگ باشد

توسعه اینترنـت در ابتـدا در جوامـع    این، بنابرشود.  به نفع منافع سازماندهی مجدد و تولید می

دنبـال آن در صـورت    هشـود و بـ   هاي نسبی و تعمیق سرمایه مـی  مختلف باعث کاهش قیمت

اســتفاده درســت و کارآمــد از آن بــا توجــه بــه ســاختار اقتصــاد (شــامل تجربــه مــدیریتی و  

منافع آن  شود که ...) سازماندهی مجدد میدولت وهاي  گذاري و سیاست سازماندهی، قانون

براي اقتصاد بسیار مهم است. با این وصف نقش بسیار مهم اینترنت در شرایط کنـونی دنیـا،   

وري نیروي کار ایران براي بـازه زمـانی    در این مقاله به بررسی نقش اینترنت در ارتقاي بهره

  پرداختیم.   1394-1368

ت که اینترنت سهمی توزیعی بیانگر این اس هاي وقفه با بازگشت خود نتایج مدل الگوي

وري نیروي کار اقتصـاد ایـران دارد کـه انتظـار مـی رود بـا        مثبت ولو اندك در ارتقاي بهره

رابطـه   ،وري افـزایش یابـد. عـالوه بـر ایـن      فراگیر شدن اینترنت سهم آن نیز در ارتقاي بهره

سـبد  ید قـرار گرفـت. کـاهش    یوري نیروي کار و سرانه اینترنت مورد تا علیت دو طرفه بهره

قیمتی هزینه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   
سـازي دولـت الکترونیـک در راسـتاي      ، پیـاده 1

گسترش خدمات دولت در قالـب شـبکه اینترنتـی، توسـعه پهنـاي بانـد اینترنـت در راسـتاي         

هاي روزمره مردم و نهادها توسط شبکه اینترنت و افـزایش   کارآمدسازي انجام اکثر فعالیت

  هاي سیاستی این پژوهش است. ه توصیهکارآمدي خدمات از جمل

  

 

 

                                                                                                              
1- ICT Price Basket (IPB) 
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