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 توسعه درحال های مالی کشورهایرشد اقتصادی در بازار کندی اقتصاددانان، بسیاری از

 و داده بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت یافتگین توسعه و ناکارآمدی به را
 توصیه تر بیشتر و سریع اقتصادی به رشد دستیابی برای را بخش این مندنظام اصالحات

د رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در رش تأثیرهدف از این مطالعه، بررسی  کنند.می
بازار سرمایه ایران بر اساس شواهد تجربی گرفته شده از بازار بورس اوراق بهادار 

است. برای این منظور از متغیرهای مستقل شامل  1393الی  1391های  تهران طی سال
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(، نسبت فعاالن بازار سرمایه به تعداد کاربران بازار ICTفناوری اطالعات و ارتباطات )

خط یا آنالین به حجم کل معامالت استفاده شد تا به  برسرمایه و نسبت معامالت 
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های پژوهش  های پژوهش، یافتهاستفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون فرضیه
بیانگر این واقعیت است که ابزار و تجهیزات مرتبط با مقوله فناوری اطالعات و 

رشد بازار سرمایه بورس اوراق بهادار کشور  داری بر ( اثر مثبت و معنیICTتباطات )ار
متفاوت در  یها روشطی دوره مورد مطالعه داشته است. البته در نوع استفاده از 

 گردد. دار مشاهده می اطالعات نیز تفاوت معنی یساز شفاف
رشد، فناوری اطالعات و بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار تهران، : واژگانکلید

 .ارتباطات
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 مقدمه

های ای را در تمامی عرصهآوری اطالعات و ارتباطات، بدون شک تحوالت گستردهفن
است  یا گونه بهآن بر جوامع بشری  تأثیراجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و 

آوری . فنبه یک جامعه اطالعاتی است شدن لیتبددر حال  سرعت بهکه جهان امروز 
گیری از هایی که با بهره اطالعات و ارتباطات عبارت است از مجموعه ابزارها و روش

، مبادله، دسترسی، دهی سازمانهای ارتباطی برای تولید و نشر، ذخیره،  رایانه و شبکه
آوری اطالعات و ارتباطات شامل دو وجه رود. فن بازیابی و اشاعه اطالعات بکار می

، ابزارها و ها روشاست که هر یک در برگیرنده انواع  یافزار رمنو  یافزار سخت
آوری اطالعات و ارتباطات از طریق رشد  طورکلی فن استانداردهای مربوطه است. به

آوری اطالعات و ارتباطات، تعمیق فن دکنندهیتولهای وری کلیه عوامل در بخشبهره
آوری کارگیری فندهی مجدد و به وری کلیه عوامل از طریق سازمانسرمایه و رشد بهره

(. کاربرد 1389بگذارد )دهقانی،  تأثیرتواند به رشد اقتصادی  اطالعات و ارتباطات می
آوری اطالعات در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع فن تأثیراتگستره و 

 مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای ترین مهمبشری به یکی از 
آوری اطالعات و ارتباطات شامل تمام ابزارها  جهان را به خود معطوف کرده است. فن

 به وجودشود که بر اساس آخرین دستاوردهای علوم رایانه و مخابرات هایی می و نظام
ی صورت بهتوان فرایند مدیریت اطالعات را آوری میاند. با استفاده از این فنآمده
آوری ارزش افزوده اطالعات را افزایش انجام داد. این فن رمؤثرتتر و تر، سریع کامل

تعداد مؤسسات و افرادی هستیم که در  العاده فوقدهد. به همین دلیل شاهد افزایش  می
 اقتصاددانان، بسیاری از (.1382شوند )فتاحی، آوری وارد میهای این فن یکی از زمینه

 و ناکارآمدی به را توسعه رحالد کشورهای بازارهای مالی در رشد اقتصادی کندی
 این مندنظام اصالحات و داده بخش فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت یافتگین توسعه

کنند )سلمانی و امیری، می توصیه ترسریع اقتصادی به رشد دستیابی برای را بخش
ای از ابزارها، کارکردها و آوری اطالعات و ارتباطات شامل طیف گستردهفن(. 1388

، مبادله، دسترسی و دهی سازمانهای تولید، توزیع، شود که در حوزه فرآیندهایی می
های  آوری گروه متفاوت شامل فن 6در  معموالًو  گیرداشاعه اطالعات صورت می
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های پردازش آوری، ماوس و غیره، فندیکل صفحهدریافت اطالعات شامل انواع حسگر، 
نهفته در وسایل  یها زپردازندهیرو کوچک و  های بزرگ اطالعات شامل انواع رایانه

که اطالعات را بر  ییافزارها نرماطالعات شامل  دهی سازمانهای آوریمصرفی، فن
های ثبت و آوریکنند، فن می دهی سازماناساس استانداردهای خاص ذخیره و 

ها، ارههای انتقال اطالعات شامل ماهوآوریها، فن نگهداری اطالعات شامل انواع حافظه
های نمایش اطالعات شامل آوریهای مخابراتی و ارتباطی و فنها، زیرساختشبکه

(. 1386شوند )نبوی، فتاحی و تجدد، بندی می انواع نمایشگرها، چاپگرها و غیره رده
دهد که همواره این توسعه به دنبال ایجاد  آوری اطالعات نشان میروند توسعه فن

ف کاغذ، حذف محدودیت زمانی و مکانی در کارهای تحوالت اساسی در زمینه حذ
های ارتباطی و  فردی و جمعی، حذف فضاهای رسمی کار، حداقل کردن هزینه

نیاز به محیط  حداقل کردنسرعت محاسباتی و پردازشی،  حداکثر کردنمخابراتی، 
ی اطالعات، حداکثر سازی سرعت در انتقال اطالعات به کاربران، تنوع هر چه ذخیره

 حداکثر کردنیشتر به اطالعات مورد ذخیره، پردازش و انتقال )صوت، متن، تصویر(، ب
ی دیگر دسترسی به اطالعات با حداقل هزینه و برقراری امکان ارتباطی با هر نقطه

ارتباطات به مفهوم ، یطورکل به(. 1389بوده است )حدیدچی،  زمان همزنده و  صورت به
شود و شامل همه  ی به شخص دیگر منتقل میجریانی است که اطالعات از شخص

اطالعات در اشکال گوناگون  یریکارگ به، تبادل و یساز رهیذخآوری ساخت،  اشکال فن
بالقوه موجود در  امکانات و گستردگی آوری اطالعات و ارتباطات معرفی است. را فن

 اقتصاد ارتباطات موجب شده که در حال حاضر سالمت و پایداری و اطالعات آوری فن

شود.  سنجیده ارتباطات و اطالعات آوری در فن شانیها مهارت سطح با هاملت
، افزار سختآوری است که با استفاده از  ای از فنآوری اطالعات شاخه، فنیطورکل به

سازی،  های ذخیرهو شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه افزار نرم
سازد. گسترش و  پذیر میآمایی خودکار امکانمدیریت، کنترل و داده ، انتقال،یکار دست

 یها سازمانآوری نیازمند رویکردی راهبردی و مدیریتی در عرصه این فن یریکارگ به
تربیت نیروهای متخصص که ضمن آشنایی با اصول . استعمومی و خصوصی کشور 

آوری اطالعات داشته  فن آوری نگرشی راهبردی و سیستمی به مقولهو کاربردهای فن
الکترونیکی سهام و انواع دیگر اوراق  دادوستدآوری اطالعات، فن یاز کاربردهاباشند. 
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. استکه با توجه به فعالیت رو به گسترش بورس بسیار حائز اهمیت  استبهادار 
بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادالت، اعم از مبادالت کاال،  که ییازآنجا

کند، کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا می های مالی، بین عرضهمات و داراییخد
مالی مورد مبادله  یها ییداراتوان گفت که بازار مالی مکانی است که در آن  بنابراین می

 (.1380)راستاد،  ردیگ یمقرار 

 مبانی نظری 

ارتباطات در  از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطالعات و نظر صرف
 فناوری توسعه های مختلف زندگی بشری، بیان این نکته حائز اهمیت است کهبخش

 نظر به کشورها ضروری توسعه اقتصاد و رشد برای دلیل چند به ارتباطات و اطالعات

 بیترت نیا به و دهدافزایش می را اطالعات انتقال سرعت فناوری این آنکه اول رسد.می
هزینه  و ارتباطات اطالعات فناوری آنکه، دوم یابد.می انتشار بیشتری افراد بین اطالعات

 پذیرهزینه امکان کمترین با دشدهیتول دانش به دسترسی زیرا دهد،می کاهش را تولید

 دهد.کاهش می را ینانینا اطم و یناکارآمد درجۀ مبادالتی، کاهش هزینۀ همچنین، است.

 کند،می غلبه مکانی و زمانی بر محدودیت اتارتباط و اطالعات فناوری آنکه، سوم

 حریم از تولید و فرآیند افتهی شیافزا فروشندگان و خریداران بین اطالعات انتقال جهیدرنت

 را خود برتری بازار اقتصاد در تا سازدمی قادر را افراد همه فناوری این گذرد.ملی می

 عرضۀ به دسترسی سطح افزایش و تروسیع بازار به منجر نسبت به دیگران بشناسند؛ که

 شود.می تقاضا افزایش و بازار بیشتر شفافیت باعث چهارم آنکه، شود.کاالها می جهانی

، عصر حاضردر ست که ا یا اندازه بهت تباطات و ارطالعاآوری افنورت ضرو همیت ا
 ،تـسا توسعه درحالی هاروـکشص خایر طبیعی که خاو ذشتن مزیت نسبی منابع دا

ی هارکشوص ه خاـک یآور فناز قابتی ناشی ربر مزیت ابرد را در خوارزش 
من ـش ضـن بخـیدر ا یگذار هیسرما، رو نیازاست. داده است از دست ا افتهی توسعه

زی اـیی بایندها نقش بسزآفرد بهبو، در شتداهد اخول نبادباالیی که به  ودهزـفارزش ا
ات و ارتباطات بر رشد و توسعه (. اثر فناوری اطالع1383ر، وـپ یـد )قلـکنیـم

عرضه، رشد  طرف در است. بررسی قابل عرضه و تقاضا سمت دو هر از اقتصادی
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ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات
وری عوامل بهره افزایش به منجر آن های مهارت و (1

 محصوالت برای تقاضا افزایش به منجر تقاضا، سمت از و اقتصادی هایفعالیت تولید در

ای بدون شک تحوالت گسترده ،فناوری اطالعات و ارتباطات شود.می جدید ماتو خد
آن بر  تأثیرهای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و  را در تمامی عرصه

به یک  شدن لیتبددر حال  سرعت بهاست که جهان امروز  یا گونه بهجوامع بشری 
یی و میزان دسترسی و استفاده مفید از ای که در آن داناجامعه اطالعاتی است. جامعه

آن در ابعاد  تأثیراتدانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و 
مباحث روز جهان  ترین مهممختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از 

 اما در؛ مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است
توان گفت که آن عبارت است از گردآوری،  تعریف فناوری اطالعات و ارتباطات می

که با استفاده از  ، ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدددهی سازمان
 (.2014، 2نیبل) ای و مخابرات صورت پذیرد ابزار رایانه

فیزیکی شرط الزم اما نه کافی های های کالن اقتصادی، انباشت سرمایهاز دیدگاه نظریه
نظران اقتصاد توسعه، برای توسعه اقتصادی است. بر این اساس بسیاری از صاحب

عامل پیدایش رکود و تداوم آن در  ترین مهمگذاری را های سرمایهمحدودیت ظرفیت
اند. لذا نگرش جدید به ساختار بازارهای مالی به  عنوان نموده توسعه درحالکشورهای 

اندازی کوچک و بزرگ موجود در  ها در گردآوری منابع پسقش اساسی آنسبب ن
 توسعه درحالمصارف مولد اقتصادی در کشورهای  یسو بهها اقتصاد ملی و هدایت آن

ای برخوردار است. نقش و اهمیت نظام مالی در فرایند رشد و توسعه از اهمیت ویژه
اقتصادهای توسعه یافته و  توان تفاوت ی است که میصورت بهاقتصادی کشورها 

ها جستجو کرد )کاشانی، را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن افتهین توسعه
(. چنانچه ساختار نظام مالی را بخواهیم بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف 1380

ساس ها بر ابندی ترین طبقهترین و جامعتوان از متداول مرتبط با آن تعریف نماییم، می
گذاری و تقلیل مالی، خدمات مالی، سرمایه نیتأمدر سه وظیفه  مؤسساتفعالیت انواع 

بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد  یهم سنجاستفاده نمود.  1و توزیع ریسک به شکل 

                                                                                                                             
1. Information and Communication Technology 
2. Niebel 
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 بازار مالی

های بیمه شرکت بازار تأمین اطمینان  

 بورس اوراق بهادار بازار سرمایه

  بازار پول
بانک ها و موسسات 

 اعتباری

های ، نمایانگر آن است که بازار سرمایه در تأمین نیازهای مالی فعالیتتوسعه درحال
مالی  نیتأمباالتری برخوردار است. بازار سرمایه، نهادی برای  اقتصادی از درجه اهمیت

های مدت و شامل بازار اوراق بهادار، قراردادهای وام و تسهیالت بانکوجوه بلند
شود تا وجوه منبع  های تجاری است که باعث میمدت بانکتخصصی و تسهیالت بلند

(. در این 2008بادله شود )قالی، گیرندگان مدهندگان و وام کارا بین وام صورت بهمالی 
راستا، بازار بورس و اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه و بازار مالی محسوب بوده و 

به  ها آناندازهای کوچک و تخصیص آوری پسچگونگی جمع باهدفعملکرد آن 
ها از طریق فروش سهام و های بزرگ تولیدی و تأمین نیازهای مالی شرکتفعالیت
 گیرد. مشارکت عمومی در امور تولیدی مورد ارزیابی قرار میایجاد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مختلف مؤسساتنظام مالی بر اساس قلمرو عملکرد  بازارساختار  .1 شکل

شناسایی قانونی و رسمی، منحصر به بورس اوراق بهادار  ازلحاظبازار سرمایه ایران 
کند و در آن  فعالیت میتهران است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 

شود. برای خرید  در بورس معامله می شده رفتهیپذ یها شرکتسهام و سایر اوراق بهادار 
یا فروش سهام کارگزاران عضو بورس بر اساس سفارش و در مقابل دریافت کارمزد، 

های ی معامالت بورس و ایستگاه اقدام به خرید یا فروش سهام از طریق سامانه
خودکار و بر اساس اولویت قیمت و  صورت بهشود که  ( انجام میPAMمعامالتی )

کند. را با یکدیگر منطبق می واردشده دوفروشیخرهای زمان ورود سفارش، سفارش
بورس اوراق بهادار، محل معامله اغلب ابزارهای مالکیتی یا حقوق صاحبان  که ییازآنجا

بنابراین بازار سرمایه محسوب است،  ها آنسهم نظیر سهام عادی و ممتاز و مشتقات 
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در بازار سرمایه،  دادوستدهای شود. بدیهی است که با افزایش اندازه و کاهش هزینهمی
بینی اینکه چطوری  کند. البته پیشآوری نقش مهمی در تسریع مبادالت مالی ایفاء می فن

در این رابطه گذارد، بسیار پیچیده است. می تأثیربر روی بازار اوراق بهادار  فنّاوری
-ها و سرمایهمطالعات بسیاری ضمن اشاره به وجود رابطه معنادار میان بازده شرکت

-گذاری در فنهایی که سرمایهآوری اطالعات، اذعان دارند که سازمان گذاری در فن

اند نتیجه بهتری آوری اطالعات را با هدف بهبود زمان و تسهیل ارائه خدمات انجام داده
اند کسب گذاری را با هدف کاهش هزینه انجام دادههایی که سرمایهنسبت به شرکت

آوری برای هموار نمودن ای از فنصورت فزاینده کنند. امروزه، نهادهای مالی به می
های تجاری و خدماتی و بهبود خدمات، کاهش ریسک و عملیات، توسعه فعالیت

های فاده از امکانات شبکهبرند. این نهادها با استکاهش هزینه معامالت بهره می
کنند )شهرآبادی، کاراکتری منتقل و توزیع می صورت بهاطالعاتی گستره ریسک را 

 اطالعات عصر مبانی تئوریک بیانگر این واقعیت هستند که درطور خالصه،  (. به1389

 اطالعات و حجم اندیشه قدرت از پول، استفاده و سرمایه تمرکز فیزیکی، تالش جای به

. لذا توسعه است ماهر افراد و ارتباطات آوری فن رایانه، با تر شده و حاکمیت ندارزشم
فرصت مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی مناطق  ،آوری اطالعات و ارتباطات فن

 و هاطبقه فاصله که طوری بهآورد،  روستایی و کاهش شکاف بین شهر و روستا فراهم می
 برد میبین  از را فقیر و غنی بین شکاف تدریج هب و کرده کم را های اجتماعیتقسیم

 (.19811)گرالد، 

 پیشینه تحقیق

رشد بازار سرمایه  یبر رو آوری اطالعات و ارتباطاتدر ارتباط با اثر استفاده از فن
های داخلی و خارجی محدودی صورت پذیرفته است. در بین مطالعات پژوهش

 و ارتباطات اطالعات فناوری کند که ی( در بررسی خود بیان م2003) 2کوآهخارجی، 

( به مطالعه 2000سینگ و ویس )کند. می تقویت اطالعات دسترسی به در را افراد قدرت
آوری اطالعات و بازار سرمایه پرداخته و به این نتیجه اشاره کردند که رابطه بین فن

                                                                                                                             
1. Gerald 
2. Quah 
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یز منجر به ترویج آوری اطالعات است بلکه خود ناز فن متأثر تنها نهرونق بازار سرمایه 
1و همکاران گردد. لوکاس آوری اطالعات میفن

آوری  فن تأثیر(، با بررسی 2002) 
گذاری اطالعات و ارتباطات در بازار بورس نیویورک دریافتند که از جمله دالیل سرمایه

آوری اطالعات در ایجاد منابع جدید و بهبود منابع بازار بورس نیویورک بر روی فن
اجرای تجارتی کارآمد  طرف کیازآوری اطالعات و ارتباطات است که فن موجود، این

کند و از طرف دیگر، کیفیت باالیی را در بازار و ظرفیت تجارتی مناسب را فراهم می
دهد. میتاس، کریشنان و فورنل اوراق بهادار تضمین و هزینه کار و تقاضا را کاهش می

آوری اطالعات بر گذاری در فنرمایهس تأثیرخود به بررسی  (، در پژوهش2005)
آوری گذاری در فن سرمایه تأثیررضایت مشتری پرداخته به این نتیجه رسیدند که 

. همچنین استهای تولیدی و خدماتی متفاوت اطالعات بر رضایت مشتری بین شرکت
تجارت  یگذار هیسرما(، در مطالعات خود بر روی اثرات 2005فرگوسن، فین و هال )

نوآورانه تجارت الکترونیکی موجبات ارتقاء  یها طرحونیکی، مشاهده کردند که الکتر
(، ون آرک و 2008) 2مطالعات اینکالر و همکارانآورد.  بازار سرمایه را فراهم می

 5( و نیز مطالعه تیمر و همکاران2011) 4(، استراوس و سمکرادز2008) 3همکاران
در بهبود  ICTش طعی نشان دادند که گستر( با استفاده از مطالعات بخشی و مق2011)

و  چیندکننده داشته است. نقشی تعیین افتهی توسعهوری در کشورهای رشد بهره
آوری اطالعات در نیجریه به  (، پس از بررسی رشد بازار سرمایه و فن2009) 6همکاران

آوری اطالعات به شکل فن تأثیراین نتیجه رسیدند که رشد بازار سرمایه تحت 
 7های اینترنتی قرار دارد. یارتی و آدجانیسترسی به اینترنت، تلفن و همچنین سایتد
( با بررسی عوامل پیشرفت بازار سهام در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، 2007)

گذاری  پیشنهاد کردند تا یک سیستم تجارت الکترونیکی قوی و یک سیستم سپرده
ی برای مبادالت بورس در منطقه تصویب مرکزی برای مقابله با مشکالت شایع نقدینگ

                                                                                                                             
1. Lucas et al. 
2. Inklaar et al. 
3. Van Ark et al. 
4. Strauss and Samkharadze 
5. Timmer et al. 
6. Chained et al. 
7. Yartey and Adjani 
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بر رشد  آوری اطالعات و ارتباطاتفن تأثیر" یبررس( به 2011) 1و اجرا گردد. بهیونیا
پرداخت و به این نتیجه رسید  "بازار سرمایه شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار هند

داری وجود عنیآوری اطالعات و رشد بازار سرمایه رابطه مثبت و مبین استفاده از فن
بر رشد اقتصادی  ICT تأثیرای خود در ارتباط با  ( در بررسی مقایسه2014) 2نیبل دارد.

مثبت و  تأثیر(، به 2010 -1995، نوظهور و پیشرفته )توسعه درحالسازمانی کشورهای 
 تأثیر گیری یعنی کند. همین نتیجه معنادار مقوله فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره می

توان در  ( را می2008 -1990بر روی رشد اقتصادی سنگاپور ) ICT فراوانو مثبت 
 ( نیز مشاهده نمود.2014) 3مطالعه خیونگ

آوری اطالعات در (، به بررسی نقش فن1387) یمدهوشدر بین مطالعات داخلی، 
الکترونیک  دادوستدگیری نمود که روند  بورس اوراق بهادار ایران پرداخت و نتیجه

و عدم اطمینان و اعتماد  دادوستدایران به دلیل استفاده از شیوه نامناسب  سهام در
. اعتمادی، الهی و استگذاران به این شیوه از سرعت کافی برخوردار نسرمایه
آوری اطالعات بر  فن تأثیر(، در مطالعه خود بر روی بررسی 1385آقایی ) حسن

آوری سیدند که استفاده از فنهای کیفی اطالعات حسابداری به این نتیجه ر ویژگی
زاده در کیفیت گزارشگری مالی ایجاد کرده است. عبداهلل یتوجه قابلاطالعات، تغییرات 

آوری اطالعات و نقش آن در بازارهای مالی ( در تحقیقات خود به بررسی فن1388)
ه سازی امکان دسترسی تمام ایرانیان بگیری نمود که ایجاد و فراهمپرداخت و نتیجه

ناپذیر در جهت مشارکت ملی گذاری در بازار سرمایه از جمله اقدامات اجتنابسرمایه
در توسعه اقتصادی کشور است و عملی کردن بخش دوم از استراتژی بلندمدت بورس 

سازی زیرساختارهای الزم برای انجام این کار است. اوراق بهادار ایران نیازمند فراهم
ری و شفافیت اطالعات و نقش آن در کارایی بازار آو( به بررسی فن1383سرلک )

گیری نمود که اقدام برای ایجاد محیط قانونی برای افزایش سرمایه پرداخت و نتیجه
برای  رانهیگ سختشفافیت اطالعات در بازار بسیار حائز اهمیت است. ایجاد مقررات 

شفافیت  ها و مقرر کردن مجازات برای عدمافشای اطالعات مربوط توسط شرکت

                                                                                                                             
1. Bhunia 
2. Niebel 
3. Khuong 
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کند و ها را مجبور به افشای اطالعات و افزایش شفافیت میها، آناطالعاتی شرکت
کنند، باید عملکرد خود را بهتر کنند و با  نیتأمبرای اینکه بتوانند از بازار منابع مالی 

( در 1387توانند بازار را فریب دهند. ناصربخت و البدوی )اطالعات نادرست نمی
گیری قابلیت یادگیری  آوری اطالعات در فرآیند شکلبررسی نقش فنمطالعات خود به 

های قابلیت یادگیری آوری و حوزهصنعت بانکداری ایران پرداخته و ارتباط میان فن
( به 1390های این قابلیت با یکدیگر را تبیین نمودند. طهور )بازار و نیز ارتباط حوزه

ایران  هیبازار سرماطات در افزایش کارایی آوری اطالعات و ارتبارشد فن تأثیربررسی 
های پرداخت و مشاهده نمود که طی دوره مورد مطالعه، استفاده از اینترنت، بانک

است. همچنین  مؤثراطالعاتی و سیستم ارتباطات سریع در افزایش کارایی بازار سرمایه 
ات و آوری اطالع ( در مطالعه خود به بررسی اثر فن1391سپهردوست و خدایی )

 با استفاده از تابع " یاسالم عضو کنفرانسارتباطات بر اشتغال در کشورهای نمونه 
CES پرداختند. نتایج بیانگر اثر مثبت  2009-2000های ترکیبی طی دوره  و روش داده

آوری اطالعات و ارتباطات بر اشتغال در هر سه گروه است. البته میزان  فن دار یمعنو 
طالعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از آوری ا فن یرگذاریتأث

( 1391گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان است. همچنین مرادی و همکاران )
 52در بررسی خود بر روی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( بر رشد اقتصادی 

ه این نتیجه اشاره ( ب1995 -2010کشور منتخب اعضای سازمان همکاری اسالمی )
رابطه بلندمدت و قوی بین برخورداری از امکانات فناوری اطالعات و  که کنند یم

وجود دارد. عرفانی و همکاران  موردمطالعهارتباطات و رشد اقتصادی کشورهای 
رشد اقتصادی کشورهای  بر ICT ( نیز در مطالعه خود به اثر مثبت و معنادار1391)

 ( اشاره دارند.1995 -2006) وسعهت درحالو  افتهی توسعه

 های پژوهشفرضیه

با توجه به هدف پژوهش یعنی بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد بازار 
 گیرد:های زیر مورد بررسی و آزمون قرار میسرمایه، فرضیه

-فرضیه اصلی: افزایش امکانات اینترنت و ابزارهای آن و همچنین میزان مخارج سرمایه

و  مؤثرآوری اطالعات و ارتباطات و مبادالت در رشد بازار سرمایه اری بر روی فنگذ
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 معناداری دارد. تأثیر

 فرضیه فرعی:

گذاری افزایش امکانات اینترنت و ابزارهای آن و همچنین میزان مخارج سرمایه ـالف 
 آوری اطالعات و ارتباطات و مبادالت بر حجم تعدادی سهام در بازاربر روی فن

 معناداری دارد. تأثیرو  مؤثرسرمایه 
گذاری بر افزایش امکانات اینترنت و ابزارهای آن و همچنین میزان مخارج سرمایه ـب 

آوری اطالعات و ارتباطات و مبادالت بر حجم ریالی سهام در بازار سرمایه روی فن
 معناداری دارد. تأثیرو  مؤثر

 تحقیق و مدل تخمین  روش

امکانات اینترنتی،  تأثیر"ن فرضیه اصلی تحقیق با محوریت جهت بررسی و آزمو
آوری اطالعات و گذاری بر روی فن الکترونیکی و همچنین میزان مخارج سرمایه

 -، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی" هیسرماارتباطات و مبادالت در رشد بازار 
رگرسیون چند  های روند زمانی )همبستگی( و همچنین و تحلیلی با استفاده از تحلیل

بینی توصیف چگونگی منظور پیشبه یاقتصادسنجمدل تخمین  ارائهمتغیره از طریق 
. از نظر هدف، مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی جهت استروابط بین متغیرها 

آوری اطالعات و ارتباطات بر رشد بازار سرمایه در بازار بورس و فن تأثیرشناسایی 
گیری بازار بورس ایران از نتایج و کارهایی برای بهرهی راهئهاوراق بهادار تهران و ارا

. در روش تخمین معادله رگرسیون چند متغیره، استارتقاء سطح کیفی و ساختاری آن 
بینی متغیر مالک محاسبه ضرایب معادله برای هر متغیر بر اساس اهمیت آن در پیش

 (.1شود )رابطه  می
𝑌𝑖 (1رابطه  = 𝑎 + 𝛽1𝑋𝑖1 +  𝛽2𝑋𝑖2 +  𝛽3𝑋3 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑋𝑖𝑛𝜀 

امین مشاهده متغیر  Xi: i، مبدأ: عرض از αامین مشاهده متغیر وابسته،  Yi :i که در آن:
 جزء اخالل روند است. :εضریب متغیر مستقل و  :β مستقل،

ها، یک  اخص( در تالشی برای استاندارد کردن شITUالمللی مخابرات ) اتحادیه بین
های دسترسی به جامعه اطالعات را پیشنهاد داده که  مجموعه حداقلی از شاخص
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ها از شاخص  نمایند. این ارائهآوری و  کشورهای عضو طبق آن آمارهای مربوط را جمع
ها در طول زمان  ترین شاخصمرتبط عنوان بههای اقتصادی  بین طیف وسیعی از شاخص
عنوان کنند. به داری یک اقتصاد را از اقتصاد دیگر فراهم میانتخاب شده و امکان الگوبر

تواند به خانوارهایی  درصد خانوارهایی که به اینترنت دسترسی دارند می  نمونه، شاخص
برای کشورهایی که  ژهیو بهکه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند تجزیه شود. این 

تر هستند، کاربرد دارد. ی پیشرفتهخواهان تصریح بیشتر و یا مقایسه خود با اقتصادها
های معتبر، ها تعداد کاربران تلفن همراه از دیگر شاخصهمچنین، از بین این شاخص

در این  رود.می به شمارجهت مشخص کردن سطح فناوری اطالعات و ارتباطات 
 عنوان بهمطالعه، متغیر رشد بازار سرمایه بر مبنای رشد حجم ریالی و تعدادی سهام، 

غیر وابسته مدل تخمین و متغیرهای تعداد کاربران معامالت برخط )تعداد افرادی که مت
دارای کد معامالتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و در معامالت خود فقط از 

تعداد سهام و یا برخط )کنند(، حجم معامالت نوع برخط یا آنالین استفاده می
-برخط یا همان آنالین، معامله می صورت بهمعین،  قراردادهایی که در یک دوره زمانی

های منتشره شده در  ها و آگهی)تعداد اطالعیه منتشرشده یها هیاطالعشوند(، تعداد 
کننده به به بازدیدکنندگان(، تعداد کاربران مراجعه یرسان اطالعجهت  Codalسایت 
(،  Tsetmc- Codal – Sena های تعداد مراجعه افراد به سامانه) ینترنتیاهای  سامانه

، نسبت فعاالن بازار اطالعات و ارتباطات آوریدر حوزه فن شده انجامهای میزان هزینه
دهند( بار یا بیشتر معامله انجام می 2ماهه حداقل  سرمایه )افرادی که دریک دوره یک

الت به کاربران بازار سرمایه )تمام افرادی که دارای کد معامالتی هستند( و نسبت معام
از طریق مراجعه سریع، آسان و مطمئن  شده انجامبرخط یا آنالین )تعداد معامالت 

ایران( به  فرا بورسگذاران به سامانه معامالت بازارهای اوراق بهادار تهران و سرمایه
 معموالًحجم کل معامالت )تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین، 

متغیرهای مستقل مدل تخمین برای دوره زمانی  عنوان بهشوند(،  ، معامله میروزه کی
های (. داده1در نظر گرفته شدند )جدول  1393سال  اسفندماهتا پایان  1391سال  رماهیت

ای، این پژوهش برای دوره زمانی یاد شده از طریق بانک اطالعاتی رایانه ازیموردن
ارت و ارزیابی سازمان اوراق بهادار تهران و مراجعه به کتابخانه، بایگانی راکد و اداره نظ

 شده یآور جمعهای . عمل تلخیص دادهشده استسایت اینترنتی اداره مذکور گردآوری 
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به  یاقتصادسنجعمل تخمین و تحلیل ضرایب مدل  و Excel7 افزاربا استفاده از نرم
 صورت پذیرفت. Eviews7افزار  کمک نرم

 عالمت اختصاری متغیرها در مدل .1جدول 

 های تحقیق یافته

تا  1391سال  رماهیتآوری اطالعات مرتبط با پژوهش برای دوره زمانی پس از جمع
های مرکزی ازجمله میانگین، میانه، نما، در ابتدا شاخص، 1393سال  اسفندماهپایان 

انحراف استاندارد، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم و ماکزیمم برای متغیرهای مختلف 
 آمده است. 2که خالصه آن در جدول  محاسبه شد

 عالمت اختصاری متغیر مقیاس متغیر/
 X1 تعداد تعداد مشتریان برخط /

 X2 تعداد /TSETMCکننده به سایت تعداد کاربران مراجعه
 X3 تعداد /CODAکننده به سایت تعداد کاربران مراجعه
 X4 تعداد /SENAکننده به سایت تعداد کاربران مراجعه

 X5 درصد عامالت برخط به کل معامالت/نسبت م
 X6 درصد نسبت کل فعاالن به تعداد کاربران بازار سرمایه/

 Y1 میلیون(سهام )حجم تعدادی 
 Y2 میلیون ریال(سهام )حجم ریالی 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش .2جدول 

 ماکزیمم مینیمم اف استانداردانحر میانه میانگین )مقیاس( رینام متغ
 22499 356 5/6531 10531 7/9866 تعداد مشتریان بر خط )تعداد(

 2038555992 13716319 53/5 24/8 13/8 حجم معامالت بر خط )میلیون ریال(

 1941 401 09/353 942 6/993 )تعداد( CODLمنتشرشده در سایت  یها هیتعداد اطالع

 182092 49123 04/36676 107859 93/112431 )تعداد( TSETMCه به سایت کنند تعداد کاربران مراجعه

 770000 160000 14/154142 450000 36/433636 )تعداد( CODLکننده به سایت  تعداد کاربران مراجعه

 1082528 53600 69/282984 501423 75/486681 )تعداد( SENAکننده به سایت  تعداد کاربران مراجعه

 871500 66400 5/295873 290500 1/434618 )میلیون ریال( ICTشده در حوزه  نجاما یها نهیهز

 8771587063 2459479368 1674224684 4382402766 4853105967 کل حجم معامالت )میلیون ریال(

 28/0 004/0 08/0 19/0 16/0 نسبت معامالت بر خط بر کل حجم معامالت )درصد(

 62934 30929 4/7933 46196 1/46522 کلیه فعاالن )تعداد(

 3072925 1352055 45/645433 2303698 7/2234104 تعداد کاربران بازار سرمایه )تعداد(

 02/0 01/0 003/0 02/0 02/0 نسبت کلیه فعاالن بر تعداد کاربران بازار )درصد(

 15240 3683 19/2450 5715 93/6348 تعداد حجم سهام )میلیون(

 40703 10110 82/8958 17656 51/20018 ریال(حجم سهام )میلیون 



 95 زمستان، 19، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  16

مورد بررسی  رنوفیاسم – کولموگروفآزمون نرمال بودن متغیر وابسته توسط آزمون 
خالصه آن در  ها است و ، نشانگر توزیع نرمال دادهHoقرار گرفت که در آن فرضیه 

 مدهآ دست بهو مقدار  3. با توجه به خروجی آزمون در جدول آمده است 3جدول 
گر این نکته است که  ، نتیجه آزمون بیان05/0از  تر بزرگ(  p-valueارزش احتمال )

 توان نرمال بودن توزیع این متغیرها را رد نمود.نمی

 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها: آزمون کولموگروف اسمیرنوف .3جدول 

 میانگین تعداد نام متغیر / مقیاس
انحراف 

 معیار

مقدار 
 Zآماره 

p-value 

 847/0 613/0 5/6531 7/9866 33 تعداد مشتریان بر خط/ تعداد

 582/0 777/0 5/5 1/8 33 حجم معامالت بر خط / میلیون ریال
 تیسادر  منتشرشده یها هیاطالعتعداد 

CODA تعداد / 
33 6/993 09/353 705/0 703/0 

 تیسابه  کننده مراجعهتعداد کاربران 
TSETMC تعداد / 

33 93/112431 04/36676 459/0 984/0 

 تیسابه  کننده مراجعهتعداد کاربران 
CODA تعداد / 

33 3/433636 1/154142 785/0 569/0 

 تیسابه  کننده مراجعهتعداد کاربران 
SENA تعداد / 

33 7/486681 6/282984 034/1 236/0 

/  ICTدر حوزه  شده انجام یها نهیهز
 میلیون ریال

33 1/434618 5/295873 857/1 002/0 

 673/0 723/0 6/1 8/4 33 کل حجم معامالت / میلیون ریال

نسبت معامالت بر خط بر کل حجم 
 معامالت / درصد

33 16/0 08/0 958/0 318/0 

 881/0 587/0 4/7933 1/46522 33 کلیه فعاالن / تعداد

 298/0 975/0 4/645433 7/2234104 33 تعداد کاربران بازار / تعداد

کلیه فعاالن بر تعداد کاربران بازار / نسبت 
 درصد

33 02/0 003/0 1/406 038/0 

 424/0 878/0 1/2450 9/6348 33 تعداد حجم سهام )میلیون(

 328/0 950/0 8/8958 5/20018 33 حجم سهام )میلیون ریال(
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همچنین ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر 
آمده است. در ادامه،  4مورد بررسی قرار گرفتند که خالصه آن در جدول  وابسته
در رگرسیون ایستایی متغیرهای مدل  OLSهای روش فرضیکی از پیش که ییازآنجا

 Tو  Fهای  متغیر باعث ایجاد رگرسیون کاذب و عدم اعتبار آزمون ییستاینا ااست و 
( برای ADF) 1یافتهدیکی فولر تعمیم ریشه واحد طرفه کیشود، بنابراین از آزمون  می

، نشانگر وجود یک Hoبررسی ایستایی متغیرهای مدل استفاده شد که در آن فرضیه 
آمده است. مالحظه  5ریشه واحد یا همان ایستایی است و خالصه آن در جدول 

یافته برای آزمون ریشه واحد، فرض فولر تعمیمگردد که در همه موارد آزمون دیکی می
 بهکند، لذا با توجه رد نمی 01/0داری تایی متغیرهای پژوهش را در سطح معنیایس

های معمول ها از روشتوان برای تحلیل داده وجود ریشه واحد همه متغیرها، می
 استفاده کرد. پارامترهااقتصادسنجی برای برآورد 

 

                                                                                                                             
1. Augmented Dickey-Fuller 
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 تعیین ضرایب همبستگی پیرسون برای متغیرهای پژوهش .4 جدول

 / مقیاس نام متغیر

تعداد 
مشتریان 
 بر خط

حجم 
معامالت 

 بر خط

تعداد 
 یها هیاطالع

منتشرشده 
در 

CODA 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
به 

TSETMC 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
 CODAبه 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
 SENAبه 

 یها نهیهز
ICT 

کل 
حجم 

 معامالت

نسبت 
معامالت 
بر خط بر 
کل حجم 
 معامالت

لیه ک
 فعاالن

تعداد 
حجم 
 سهام

)میلیون 
 ریال(

حجم 
سهام 

)میلیون 
 ریال(

تعداد مشتریان بر 
 خط

1            

حجم معامالت بر 
 خط

9/0 1           

 یها هیاطالعتعداد 
در  منتشرشده
CODA 

9/0 8/0 1          

تعداد کاربران 
به  کننده مراجعه

TSETMC 

3/0- 2/0- 4/0- 1         

کاربران  تعداد
به  کننده مراجعه

CODA 

9/0 8/0 9/0 2/0- 1        

تعداد کاربران 
به  کننده مراجعه

SENA 

9/0 8/0 9/0 2/0- 9/0 1       
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 / مقیاس نام متغیر

تعداد 
مشتریان 
 بر خط

حجم 
معامالت 

 بر خط

تعداد 
 یها هیاطالع

منتشرشده 
در 

CODA 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
به 

TSETMC 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
 CODAبه 

تعداد 
کاربران 

کننده  مراجعه
 SENAبه 

 یها نهیهز
ICT 

کل 
حجم 

 معامالت

نسبت 
معامالت 
بر خط بر 
کل حجم 
 معامالت

لیه ک
 فعاالن

تعداد 
حجم 
 سهام

)میلیون 
 ریال(

حجم 
سهام 

)میلیون 
 ریال(

 ICTهای  هزینه
 )میلیون ریال(

4/0 5/0 3/0 1/0- 4/0 4/0 1      

 کل حجم معامالت
 )میلیون ریال(

5/0 7/0 5/0 2/0- 4/0 6/0 3/0 1     

مالت بر نسبت معا
خط بر کل حجم 
 معامالت )درصد(

8/0 8/0 7/0 1/0- 8/0 8/0 5/0 2/0 1    

   1 8/0 5/0 4/0 9/0 9/0 -3/0 9/0 8/0 9/0 کلیه فعاالن بازار

 تعداد حجم سهام
 )میلیون ریال( 

7/0 7/0 6/0 4/0- 6/0 7/0 4/0 5/0 5/0 7/0 1  

 حجم سهام
 )میلیون ریال( 

9/0 8/0 9/0 5/0- 8/0 9/0 3/0 5/0 7/0 9/0 7/0 1 
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 آزمون ایستایی دیکی فولر .5جدول 

 P-value (01/0در سطح ) یبحرانمقدار  ADFآماره  متغیر/ مقیاس

 26/0 -80/3 -06/2 تعداد مشتریان برخط/ تعداد
 99/0 -80/3 23/1 / تعدادCODALمنتشرشده در سایت  یها هیتعداد اطالع

 00/1 -80/3 81/0 / تعدادTSETMCبه سایت  کننده تعداد کاربران مراجعه
 81/0 -80/3 -75/0 / تعدادCODALکننده به سایت  تعداد کاربران مراجعه

 99/0 -80/3 19/2 / تعدادSENAکننده به سایت  تعداد کاربران مراجعه
 97/0 -80/3 38/0 / میلیون ریالICTشده در حوزه  انجام یها نهیهز

 85/0 -80/3 -75/0 معامالت/ درصد کل نسبت معامالت بر خط به
 98/0 -80/3 23/1 نسبت کل فعاالن به تعداد کاربران بازار سرمایه/درصد

 84/0 -80/3 -65/0 میزان رشد حجم تعدادی سهام )میلیون(
 95/0 -80/3 29/2 میزان رشد حجم ریالی سهام )میلیون ریال(
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حجم ریالی سهام با استفاده از  در ادامه برای تخمین تابعی رشد حجم تعدادی و رشد
 2مدل رابطه  صورت به( دو تابع OLS) 1رگرسیون چند متغیره روش اقتصادسنجی و

ندارند  یهم خطمبنای این مدل اثر متغیرهای مستقلی که  مورد استفاده قرار گرفت. بر
( را در دو تابع مشابه بر حجم 4ن در جدول و)بر اساس ضریب همبستگی پیرس

رگرسیون  صورت بهجم ریالی سهام مورد برازش قراردادیم و مدل مناسب تعدادی و ح
 (.2)رابطه  خطی تخمین زده شد

𝑦𝑗 (2رابطه  = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝛽𝐴𝑅(1) 
 منظور بهجهت بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر میزان رشد حجم تعدادی سهام و 

 هاسمن هایآزمون های ترکیبی( از)داده ها داده نوع به با توجه مناسب تخمین تعیین مدل

گردد که با توجه  آمده است. مالحظه می 6شد و خالصه آن در جدول  استفاده چاو و
شود. همچنین با توجه نتیجه پانلی توصیه می صورت بهها به آزمون چاو استفاده از داده

 شود.اده میآزمون هاسمن مدل با اثرات ثابت برای تخمین پارامترها استف

 مناسب تخمین مدل تعیین هایآزمون از حاصل نتایج .6جدول 

 سطح احتمال آزمون
 000/0 های پانلی(داری استفاده از دادهآزمون چاو )بررسی معنی

 001/0 مدل با اثرات ثابت یا تصادفی(هاسمن )آزمون 
 

متغیر میزان رشد نتایج حاصل از تخمین مدل کلی رگرسیونی و اثر متغیرهای مستقل بر 
آمده است. با توجه به خروجی این مدل و مقدار آماره  7حجم تعدادی سهام در جدول 

F دار است و اثر متغیرهای تعداد مشتریان برخط و توان پذیرفت که این مدل معنیمی
سهام  تعدادبر میزان رشد حجم  TSETMCکننده به سایت تعداد کاربران مراجعه

ین با توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی در این معادله، رابطه این دار است. همچن معنی
 شده لیتعدسهام مستقیم است. مقدار ضریب تعیین  تعدادمتغیرها با میزان رشد حجم 

 39دهنده این است که حدود درصد است که این نشان 39در این مدل تقریباً برابر 
متغیرهای  تأثیرسهام تحت  های میزان رشد حجم ریالیدرصد از تغییرات و نوسان

                                                                                                                             
1. Ordinary Least Square 
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درصد این تغییرات وابسته به یک سری عوامل دیگر  61مستقل مذکور است و حدود 
که الزم است طی مطالعات دیگر این عوامل شناسایی شوند. همچنین مقدار آماره  است

دار نبودن خودهمبستگی است. همچنین نمودار دهنده معنی واتسون نشان ـ دوربین
و نمودار مقادیر برازش شده  های رگرسیونیمانده Q-Qرابر زمان، نمودار ها در بمانده

های مدل رگرسیونی رسم و فرضدر برابر مقادیر متغیرهای مستقل برای بررسی پیش
 ها دیده نشد.فرضبررسی گردید که هیچ نشانی از تخطی از این پیش

 تعدادی سهام بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر میزان رشد حجم .7جدول 

 Y1 متغیر وابسته:

 32، تعداد مشاهدات: 1 -33روش: حداقل مربعات، محدوده نمونه: 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
حداقل 
 احتمال

X1 3.10E+16 2.53E+17 14.58934 0.0000 

X2 1.13E+18 1.58E+17 8.111338 0.0000 

X3 6.72E+16 6.01E+16 0.654471 0.3318 

X4 2.00E+17 1.09E+17 1.835265 0.5029 

X5 1.03E+06 7.11E+09 0.454006 0.9866 

X6 225928.9 267785.5 0.343060 0.4439 

AR(1) 2.877910 0.312233 5.54409 0.0001 

C 2.63E+18 3.04E+17 6.06571 0.0000 

 87.52343 معیارآکائیک 0.396700 ضریب تشخیص

ضریب تشخیص 
 افتهی لیتعد

 89.34262 معیارشوارتز 0.390116

 F 85.78535آماره  2.85E+18 انحراف معیار رگرسیون

مجموع مربعات 
 ها مانده یباق

1.42E+39  احتمال آمارهF 0.000000 

   -12476.85 لگاریتم درستنمایی

   2.381909 آماره دوربین واتسون
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 منظور بهلی سهام و جهت بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر میزان رشد حجم ریا

 هاسمن هایآزمون های ترکیبی( از)داده ها داده نوع به با توجه مناسب تخمین تعیین مدل

گردد که با توجه  آمده است. مالحظه می 8شد و خالصه آن در جدول  استفاده چاو و
 شود. همچنین با توجه نتیجهپانلی توصیه می صورت بهها به آزمون چاو، استفاده از داده

 شود.آزمون هاسمن مدل با اثرات ثابت برای تخمین پارامترها استفاده می

 مناسب تخمین مدل تعیین هایآزمون از حاصل نتایج .8جدول 

 داریمعنی آزمون
 003/0 پانلی( یها دادهداری استفاده از برای بررسی معنیچاو )آزمون 

 005/0 برای مدل با اثرات ثابت یا تصادفی(هاسمن )آزمون 
 

آمده  9مدل کلی رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر حجم ریالی سهام در جدول 
توان پذیرفت که این مدل می Fاست. با توجه به خروجی این مدل و مقدار آماره 

، اثر متغیرهای تعداد مشتریان برخط و 9جدول دار است و با توجه به بررسی معنی
دار است. همچنین با سهام معنی تعدادت بر حجم معامال کل بهنسبت معامالت بر خط 

 تعدادتوجه به عالمت ضرایب رگرسیونی در این معادله، رابطه این متغیرها با حجم 
درصد است که این  37سهام مستقیم است. مقدار ضریب تعیین در این مدل تقریباً برابر 

ریالی سهام  درصد از تغییرات و نوسانات حجم 37دهنده این است که حدود نشان
درصد این تغییرات وابسته به  63متغیرهای مستقل مذکور است و حدود  تأثیرتحت 

که بایستی طی مطالعات دیگر این عوامل شناسایی شوند.  استیک سری عوامل دیگر 
دار نبودن خودهمبستگی است. دهنده معنیواتسون نشانـ همچنین مقدار آماره دوربین 

و نمودار  های رگرسیونی مانده Q-Qدر برابر زمان، نمودار ها همچنین نمودار مانده
های مدل فرض مقادیر برازش شده در برابر مقادیر متغیرهای مستقل برای بررسی پیش

ها دیده فرضرگرسیونی ترسیم و بررسی گردید که هیچ نشانی از تخطی از این پیش
 نشد.
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 رشد حجم ریالی سهام بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر میزان .9جدول 

 Y2 متغیر وابسته:

 32، تعداد مشاهدات: 1 -33روش: حداقل مربعات، محدوده نمونه: 

 tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
حداقل 
 احتمال

X1 3.12E+14 2.42E+17 9.23167 0.0000 

X2 2.21E+17 1.04E+17 1.12500 0.5745 

X3 0.34E+08 6.14E+09 0.37658 0.9866 

X4 326547.1 346189.8 0.465736 0.4439 

X5 4.67E+14 3.46E+11 11.17865 0.0000 

X6 2.72E+17 6.91E+12 0.56745 0.3318 

AR(1) 78354735 1.98547 8.45687 0.0000 

C 4.053E+12 2.23E+11 6.323567 0.0001 

 92.42763 معیارآکائیک 0.3812342 ضریب تشخیص

 ضریب تشخیص

 هافتی لیتعد
 92.57439 معیارشوارتز 0.3734553

 F 9046593آماره  1.44E+10 انحراف معیار رگرسیون

 F 0.000000احتمال آماره  7.23E+45 ها باقیمانده مربعات مجموع

   -42564.54 درستنمایی لگاریتم

   2.4758673 واتسون دوربین آماره

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

 نبودن اجتماعی و پیچیدهـ اقتصادی  خاص شرایط وجود دلیل به گذشته ادوار در

به  و نیاز نداشته همگانی جنبه یرسان اطالع و اقتصادی، مقوله اطالعات رویکردهای
 حساب به ضروری ایجنبه اجتماعی و فردی زندگی مختلف سطوح در اطالعات

 اهمیت هو توسع رشد برای آن به دسترسی و اطالعات به نیاز اکنون که یدرحالآمد،  نمی

 اطالعات عصر را حاضر آید. عصرو از ضروریات توسعه جوامع به شمار می پیدا کرده

 هایدر رشته تخصصی و فنی اطالعات از ایفزاینده انبوه عصر این در نام نهادند زیرا
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 اطالعات وسیع حجم این که به ایجامعه و شودمی تولید بشری معرفت و علوم مختلف

به همراه گسترش  .ماند خواهد باقی موجود در وضعیت کماکان باشد، نداشته دسترسی
تحوالت عظیمی در ساختار  21اختراع رایانه در قرن  خصوص بههای نو آوری فن

و امروزه چگونگی، کمیت و کیفیت رشد و  جادشدهیااجتماعی و اقتصادی جوامع 
 یا گونه بهدارد. اطالعات و ارتباطات  یآور فنتوسعه اقتصادی بستگی زیادی به توسعه 

هایی نظیر دولت الکترونیک، بانکداری نظریات جدید در حوزه شدن مطرحکه با 
( از ICTاطالعات و ارتباطات ) یآور فن، توسعه انیبن دانشالکترونیک و اقتصاد 

 شود.ای محسوب میها جهت نیل به اهداف توسعهوظایف اصلی دولت
فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد  أثیرتبا توجه به هدف از مطالعه یعنی بررسی 

ها و نتایج  بازار سرمایه مبتنی بر شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران، یافته
گیری کلی قابل استحصال است که  آزمون فرضیات، این نتیجه لیوتحل هیتجزحاصل از 

وزی و آینده آوری اطالعات در ابعاد مختلف زندگی امرفن یرهایتأثکاربرد گسترده و 
با  که یطور بهمباحث روز جهان مبدل شده است.  ترین مهمجوامع بشری به یکی از 

آوری اطالعات و ارتباطات، شرایط جدیدی در دنیا ایجاد شده و بر رفتارها، توسعه فن
زیادی  تأثیرگران بازار سرمایه گذاران و معامله های اجتماعی سرمایهروابط و تعامل

های پژوهش از طریق برازش رگرسیون خطی ین پژوهش، آزمون فرضیهگذارد. در ا می
های اطالعاتی و سیستم های اینترنت و ابزارهای آن، بانک چند متغیره نشان داد که شبکه

ارتباطات سریع در رشد بازار سرمایه ایران مؤثر است و نیز باعث افزایش تعداد 
توان گفت که نتایج  ر مقایسه نیز میشود. د معامالت افراد و تعداد معامله، گران می

( و 1390های طهور )های حاصل از پژوهشهای این پژوهش همسو با یافتهآزمون
، طرف کیازاین واقعیت است که  دهنده نشان( بوده و 2002لوکاس، اوه، سیمون و وبر )

رج است و از طرف دیگر میزان مخا مؤثرافزایش امکانات اینترنت در رشد بازار سرمایه 
آوری اطالعات و ارتباطات و مبادالت با رشد بازار سرمایه گذاری بر روی فنسرمایه

خیونگ (، 1388داری دارد. نتایج تحقیق، با نتایج مطالعه عبداهلل زاده ) ارتباط معنی
ی مثبت و معنادار بین ( همخوانی و مطابقت داشته و وجود رابطه2014و نیبل ) (2014)

کند.  می دیتائو رشد بازار سرمایه را  و ارتباطاتالعات فناوری اطگسترش بین 
آوری اطالعات و ارتباطات، موجبات توسعه و تسریع فرایند  فن یریکارگ بهکه  طوری به
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زیرا با ؛ آوردالکترونیک سهام و افزایش کارایی بازار بورس را فراهم می دادوستد
های ها و شبکهطریق رایانهآوری و دسترسی سریع و راحت به اطالعات از  گسترش فن

تر به تبادل اطالعات ای راحتها و افراد به شیوهشرکت طرف کیازانتقال اطالعات، 
تر به نیازهای اطالعاتی افراد سریع هیبازار سرما انیمتصدپردازند و از طرف دیگر  می

ور در منظافزارهای معامالت برخط، بهنرم داشتن نگهروز بنابراین به؛ دهندپاسخ می
 گذران هیسرماگران و ها در اختیار معاملهموقع اطالعات مالی شرکتاختیار قرار دادن به

های اطالعاتی از طریق  شود که جهت تقویت پایگاهگردد و پیشنهاد می توصیه می
، جهت یرسان اطالعها، خدمات مناسب کارگیری نیروهای متخصص در شرکت به

گذاران فراهم آید. برای این منظور نیز  داران و سرمایهیابی سریع اطالعات به سهامدست
ای بین کشوری در آینده جهت بررسی راهکارهای انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه

توصیه  افتهی توسعهآوری اطالعات و ارتباطات در بازار سرمایه کشورهای  فن تأثیر
، بهنگامالعات و خدمات اند با فراهم آوردن اطها ملزمدولتگردد. در این رابطه،  می

های ایجاد ها، زمینهبرقراری ارتباط با شهروندان و نیز آموزش نحوه استفاده از فناوری
فعال در زمینه فناوری اطالعات  مؤسساتتقاضا در جامعه را فراهم نمایند و به تقویت 

 ( بپردازند.R&Dکردن نقش موجودی سرمایه در بخش تحقیق و توسعه ) پررنگو 

 
 
 
 
 
 
 

  



 27  …اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد

 منابع

AbdollahZadeh, R. (2009).Information Technology and its Role in Financial 
Markets. Proceeding of Innovation and Technology management 
Symposium, Tehran, Iran. (In Persian) 

Bhunia, A. (2011).An Impact of ICT on the Growth of Capital Market-
Empirical Evidence from Indian Stock Exchange. Journal of Information 
and knowledge Management. 

Chained, B. E., Uehenna, E. and Uoghalu, I.M. (2009). Capital Market 
Growth and Information Technology: Empirical Evidence from Nigeria, 
International Journal of Business and Economics Perspectives Vol.4, 
No.1, 2009. 

Devina, R. Z. (2010).The Impact of Internet Financial Reporting on Stock 
Prices Moderated; by Corporate Governance; Evidences from Indonesia 
Capital Market. Electronic Copy Available At: http:// ssrn.com. 

Erfani, A., Akbarzada, S. and Nodh Frahany, M. (1391). Comparison of the 
effects of ICT on economic growth of developed countries and 
underdeveloped. Journal of Economy and Regional Development, 19 (3), 
56-75. 

Etamadi, H., Elahi, S. and Hasanaghaee, K. (2006). The Impact of 
Information Technology on Qualitative Characteristics of Accountancy 
Information, Journal of Accountancy, No. 43, Pp. 3-24. (In Persian) 

Fattahi, R. (2003).An Analysis of Information System Value Added 
Bibliography and Publicity,Quqrterly Journal, 6(2) Pp. 1-28. (In Persian) 

Ferguson, C., Finn, F. and Hall, J. (2005). Electronic Commerce 

Investments; the Resource- Based View of the Firm, and Firm Market 
Value" International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 6, 
pp. 5-29. 

Gerald Fitz, J. and Gerald, A. (1981). Fundamental of system analysis: 
Using structured analysis and design techniques, 3rd Edition, Nework: 
John Wiley and Sons Inc. 

Ghali, K. H. (2008). Financial Development and Economic Growth: The 
Tunisian Experience, Review of Development Economics, vol.3, issue 3, 
pages 310-22. 

Hadidchi, K. (2010).The Impact of Information technology in treatment and 
library centers on Health quality improvement, M sc. Dissertation, 
Hameda Islamic University, Hamedan. (in Persian) 

 Kashani, F. (2001).A Complementary Study of Financial Institutions. 
Banking and Monitary Research Center. Tehran, Iran. (In Persian) 

Khuong, V. M. (2014). Information and Communication Technology (ICT) and 
Singapore’s Economic Growth. Lee Kuan Yew (LKY) School of public policy, 
www.lkyspp.nus.edu.sg. 

Lucas, H.C., Oh, W., Simon, G., and Weber, B. (2002). Information 
Technology and the New York Stock Exchange and Strategic Resources 
from 1982-1991. 

Madhooshi, M. (2008).Impact of Information and Communication 



 96بهار ، 19، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  28

Technology on Tehran Stock Exchange. Six 
th
 International Management 

Conference, Tehran. Iran. (In Persian) 
Mithas, S. Krishnan, M.S. and Fornel, C. (2005). Effect of Information 

Technology Investments on Customer Satisfaction: Theory and 
Evidences. Ross School of Business Working Paper Series Working 
Paper No. 971. 

Moradi, M. A., Kebriyae, M. and Ganji, M. (1392). The impact of ICTs on 

economic growth in Islamic countries. Journal of Economics and Modern 
Business, 4 (29 and 30), 79-108. 

Nabavi, F., Fattahi, R. and Tajadod, N. (2007).Information Technology, 
Communication and Networks, Standards and Protocols. Ketabdar 
Publication, Tehran, Iran. (In Persian) 

Namazi, M. and Nazemi, A. (2005). An Analytical Study of the researches 
on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 7(1), P. 66. (In 
Persian) 

Naserbakht, N. and Albadavi, A. (2009).Role of Information Technology in 
Market learning Capability; Iran Banking Industry. Journal of Sharif, No. 
45, Pp. 1-6. (In Persian) 

Niebel, T. (2014). ICT and Economic Growth: Comparing Developing, Emerging 
and Developed Countries. ZEW Discussion Papers 14-117, ZEW - Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung / Center for European Economic Research. 

 Quah, D. (2003). Digital Goods and the new economy. Center for Economic 
performance, London School of Economics and political Science. 

Rastad, M. (2001).Financial Development and Economic Growth; a 
comparative Study of Oil Exporting Countries and Asian Sought East 
Countries.MA Dissertation, Research and Planning Institute, Tehran, Pp. 
1-87. (In Persian) 

Salmani, B. and Amiri, B. (2009). Financial development and economic 
growth: the case of developing countries. Journal of Quantitative 
Economics, 6 (4): 125-145. 

Sarlak, H. (2004).The Effect of Technology and Information Transparency 
on Capital Market Efficiency.Proceeding of National Symposium of 
Accountancy, Tehran, Iran. (In Persian) 

Sepehrdoust, H. and Khodaee, H. (2012). The Employment Effect of ICTs in 
the Organization of Islamic Conference. Trends in Applied Sciences 
Research, 7: 550-557. (In Persian) 

Singh, A., and Weisse, B. (2000). Information Technology; Venture Capital 
and the Stock Market, A paper prepared as a background paper for the 
International Labor Organization’s World Employment Report 2000-
2001. 

Tahor, A. (2011).A study of the Information Technology Effect on Financial 
Market Efficiency.MA Dissertation in Accountancy.Azad University, 
Hamedan, Iran. (In Persian) 

Yartey, C.A., and Adjani, C. K. (2007). Stock Market development in Sub-
Saharan Africa: Critical Issues and Challenges.IMF Working Paper 
Series wp/07/209. 

https://ideas.repec.org/p/zbw/zewdip/14117.html
https://ideas.repec.org/p/zbw/zewdip/14117.html
https://ideas.repec.org/s/zbw/zewdip.html

