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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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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

 --ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ---------

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي اﯾﺮان
ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺳﺎﻟﻢ



ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺮوت

داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و در ﭼﺮﺧﻪ در ﺣﺎل ﺷﺘﺎب ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎنﻫﺎي اﯾﺮان و دوره زﻣﺎﻧﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎي  1390ﺗﺎ  1395اﺳﺖ.

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

ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎوا ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن،

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ اﺛﺮي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﯽ دارد.
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 .1مقدمه
در عصر حاضر و در چرخه درحال شتاب فناوریهای نوين ،فناوری اطالعات و ارتباطات
(فاوا) در همه کشورها درحال رشد است و ورود آن بهعنوان تكنولوژی غيررقابتي با ظرفيت
استفاده نامحدود به عرصه کاربرد همگاني و زندگي اجتماعي ،بيانگر پتانسيل آن جهت
تاثيرگذاری بر رفاه اجتماعي است .آمارتيا سن )1985( 1برای شناخت رفاه اجتماعي به دو
متاير رشد اقتصادی و توزيع درآمد توجه ميکند ،چراکه رشد اقتصادی ميتواند ضامن
سطح توليد و امكانات باالتر ،جهت مصرف و سرمايهگذاری بيشتر باشد و توزيع عادالنه
درآمد نيز سبب استفاده متناسب همگان از امكانات و منابع موجود ميشود .چهبسا فاوا با
کشف ،انتشار و اعمال دانش جديد ،اشاعه اطالعات مربوط به بهترين عملكردها و رد و بدل
کردن نظرات ،بتواند از طريق اثرگذاری بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی وضعيت رفاهي
جامعه را تايير دهد.
اهميت موضوع پژوهش اين است که در طول تاريخ انسانها با کشف و ابداع فناوری
های جديد به دنبال افزايش رفاه بودهاند؛ هدفي که امروزه نيز دولتهای مختلف جهان در
تالش برای دستيابي به آن هستند .ايران نيز کشوری درحال توسعه با رشد اقتصادی پايين و
نابرابری درآمد باال در دوهه اخير است (دادگر)1384 ،؛ بهطوری که در  10سال اخير رشد
توليد ناخالص داخلي  1/3درصد يا ميانگين هر ساله آن  0/13درصد بوده است .همچنين به
گزارش مرکز آمار ايران ،ضريب جيني از  0/3650در سال  1392به  0/3992در سال 1398
رسيده است .بنابراين ،به نظر ميرسد شهروندان در شرايط رفاهي مطلوبي بهسر نميبرند ،اما
توجه به توسعه فاوا در ماده  67قانون برنامه ششم توسعه ايران نشاندهنده اهميت اين حوزه
جهت تحقق رفاه اجتماعي در ايران در نظر سياستگذاران است.
نمودار ( )1شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح استانهای کشور را در
اسفندماه  1399نشان ميدهد .همانطور که از نمودار مشخص است استانهای تهران ،سمنان
و يزد به ترتيب با شاخصهای  7/81 ، 8/18و  7/77بيشترين سطح توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات را دارا بوده و استان های سيستان و بلوچستان ،آذربايجان غربي و لرستان به ترتيب
با شاخصهای  6/15 ،5/27و  6/21کمترين سطح توسعه فاوا را دارا هستند .همچنين اين
نمودار نشان ميدهد استانهايي که در سطوح پايين شاخص فاوا قرار دارند ،استانهای
1. Sen, A.
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محروم و کمتر برخوردار هستند .بر اين اساس ،مطالعه درخصوص رابطه شاخص فناوری
اطالعات و ارتباطات با رفاه ضروری است.
منبع :سازمان فناوری اطالعات ایران

نمودار  .1شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح استانهاي کشور در اسفندماه 1399
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مطالعات متعددی در خصوص آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر توزيع درآمد و يا
رشد اقتصادی در ايران پرداختهاند ،اما مطالعهای در رابطه با آثار رفاهي اين فناوری انجام
نشده است .بنابراين ،هدف اين مطالعه ،شناسايي اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رفاه
اجتماعي با استفاده ازتابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن در استانهای ايران است .فرضيه پژوهش
مبني بر رابطه معنادار و مثبت فاوا با شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن است .جامعه آماری
منتخب اين پژوهش استانهای ايران و قلمرو زماني آن از سال  1390تا  1395است .روش
گردآوری دادهها کتابخانهای است و اطالعات موردنياز از مراجع ذیصالح آماری همچون
مرکز آمار ايران و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات جمعآوری شده است.
پژوهش حاضر در  6بخش تدوين شده و سازماندهي مقاله پس از مقدمه به اين صورت
است که بخش دوم به چارچوب نظری تحقيق ميپردازد .بخش سوم پيشينه پژوهش را مرور
ميکند .در بخش چهارم روش تحقيق و مدل پژوهش معرفي ميشود .در بخش پنجم تخمين
پژوهش انجام و تحليل ميشود و بخش آخر به نتيجهگيری ميپردازد.

 .2مباني نظري
فناوری اطالعات و ارتباطات از طريق تاثير بر نابرابری در توزيع درآمد و رشد اقتصادی بر
تابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن تاثير ميگذارد .فاوا ممكن است باعث افزايش يا کاهش
نابرابری درآمدی شود ( Richmond & Triplett, 2017و مرادی .)1395 ،همچنين
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان يک کاتاليزور در فعاليتهای تجاری عمل ميکند و
باعث تايير ساختار کسبوکارها ميشود .بنابراين ،تكنولوژی ديجيتال محرکي برای افزايش
رشد اقتصادی و رقابتپذيری است (.)Apavaloaie, 2014

 .1-2تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر نابرابري درآمدي
يكي از پژوهشهای اوليه که درمورد رابطه فاوا با نابرابری انجام شده ،مطالعه کروگر

1

( )1993است که بيان ميکند فاوا پتانسيل فراواني در جهت افزايش قابليتهای انساني و
درنهايت کاهش نابرابری درآمدی دارد .فاوا با افزايش قابليتهای افراد و ايجاد فرصتهای
1. Krueger, A.
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شالي ،عاملي جهت افزايش دستمزد مشاغل مرتبط با خود است و موجب افزايش يا کاهش
نابرابری ميشود يا از طريق افزايش بهرهوری نيروی کار ميتواند نابرابری را کاهش دهد.
تاثير فاوا بر نابرابری از طريق عواملي چون بهبود در دسترسي به اطالعات و آموزش نيروی
انساني ،بهبود معيشت با ايجاد فرصتهای شالي و کاهش هزينههای مبادله ،دسترسي بهتر به
بهداشت و افزايش کارايي و پاسخگويي دولت و کنشهای متقابل بين شهروندان و دولت
با ايجاد دولت الكترونيک ،بهبود دسترسي به منابع و اطالعات بازارها در جهت بهبود فضای
رقابت به منظور جلوگيری از انباشت ثروت از کانالهای نامشروعي چون رانت است
( .)Antonelli & Gehringer, 2017به طور مثال ،در اوگاندا افزايش استفاده از تلفنهای
همراه توسط کشاورزان باعث بهبود دسترسي به اطالعات و کاهش هزينههای بازاريابي
کاالهای کشاورزی شده است ( )Muto & Yamano, 2009و يا دسترسي به برنامههای
راديويي باعث پيشرفتهايي در نوع ارتباط حاکميت با ملت ،امنيت ،حل تعارضات اجتماعي
و توسعه سرمايه اجتماعي شده است (.)Gerster & Zimmermann, 2003
بهکارگيری فاوا منجر به ايجاد فرصتهای شالي ميشود .به عبارت ديگر ،کاربران به
کمک فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهتر ميتوانند فرصتهای شالي جديد را
جستوجو کنند .همچنين اين افراد ميتوانند در مشاغل جديدی که به واسطه فناوریهای
اطالعات و ارتباطات به وجود آمده ،مشاول شوند .عالوه بر اين ،فاوا اين امكان را فراهم مي
کند تا افراد جامعه ،کسبوکارهای خود را توسعه بخشند .کارفرمايان نيز ميتوانند از طريق
بانکهای آزاد شالياب به جستوجوی اطالعات در کارنامههای شالي کارجويان پرداخته
يا اينكه بهطور مستقيم به خود آنها دسترسي داشته باشند.
فناوری اطالعات و ارتباطات ميتواند يک مكانيزم قدرتمند برای تكميل نيازهای
آموزشي باشد .آموزش الكترونيكي يک فرآيند کامال موثر در بسياری از کشورها بوده و
بسياری از برنامههای فناوری اطالعات و ارتباطات جديد پيرامون آن طراحي شده است .برای
مثال ،برزيل از فرصت گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در نواحي پرجمعيت روستايي
استفاده کرده است .انجمن دموکراتيک فناوری اطالعات 110 ،مدرسه شهروندی و علوم
پايه را با دستياران داوطلبي ،سرمايهای بسيار کم و با استفاده از فناوری ايجاد کرده است .اين
مدارس به بيش از  25هزار دانشآموز هر ساله مهارتهای فاوا را آموزش ميدهد و برای
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آنها فرصتهای بهتر جهت يافتن کار و تايير زندگي ايجاد ميکند ( & Gerster

.)Zimmermann, 2003
آموزش الكترونيكي ميتواند فرصتهای معتبر با ارزش اشتاال تجاری را برای افراد در
جستوجوی کار در بخشهای مختلف عرضه کند .به عنوان مثال ،تعدادی مراکز اطالعاتي

1

در هندوستان به منظور افزايش اطالعات مردم ايجاد شده است که دادههای مورد نياز
فعاليتهای کشاورزی را برای کشاورزان روستايي فراهم ميآورد .اين اطالعات شامل
هزينهها و دسترسي به نهاده کشاورزی ،قيمت بذر و دانه ،بيمه عمر و سالمتي ،فرصتهای
رفاهي و ...است که در کل به کشاورزان کمک خواهد کرد تا از طريق دريافت اين اطالعات
از اينترنت ،درآمد اقتصادی خود را بهبود بخشند (.)Quibria & Tschang, 2001
همچنين در کشور اوگاندا افزايش دسترسي به برنامههای آموزشي راديو منجر به اتخاذ
روشهای مدرن کشاورزی و افزايش بازده محصوالت کشاورزی شده است ( & Gerster
.)Zimmermann, 2003
امروزه نقش سرمايه انساني و عوامل توسعهدهنده آن مانند آموزش در شكلدهي به رشد
اقتصادی و توزيع درآمد به عنوان عواملي مهم در تعيين وضعيت رفاهي جامعه اجتنابناپذير
است .از اين رو ،قابليت مقايسهای در سطح تواناييها و موقعيتهای شالي بين آحاد جامعه
پديد ميآيد که منجر به افزايش انگيزه برای کسب تحصيالت و اطالعات ميشود .بنابراين،
به نظر ميرسد سطح تحصيالت و دسترسي به اطالعات ،رابطهای دو سويه با يكديگر داشته
باشند .عالوه بر اين ،امكان ارائه خدمات آموزشي از راه دور توسط فناوریهای موجود پديد
آمده است که روزنههای اميدی را برای توسعه آموزش در مناطق دورافتاده و با دسترسي
محدود فراهم ميآورد.
حكومت کارا ،سيستم و مديريت کالن اقتصادی را به نفع فقرا تسهيل ميکند .يک
حكومت خوب ،استفاده از وجوه عمومي ،تشويق رشد بخش خصوصي (مشارکت مردم)،
ارائه خدمات عمومي موثر و اجرای قوانين را تضمين ميکند .در صورتي که اگر دولت
بيتفاوت ،ناکارا و فاسد باشد در نهايت منابع را تلف کرده و مانع اجرای برنامههای کاهش
نابرابری درآمد خواهد شد .به جهت اينكه ارائه کافي و موثر خدمات عمومي توسط بخش
دولتي به فقرا از اهميت زيادی برخوردار است و در صورتي که حكومتها ضعيف و فاسد
1. Information Centers
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باشند به توزيع مناسب درآمد آسيب جدی خواهد رسيد ،نرسيدن خدمات اوليه به فقرا تنها
به دليل کمبود سرمايهگذاری نيست ،بلكه به داليل ديگری چون ساختار نهادهای عمومي
که پاسخگو نيستند ،استيالی ذینفوذان ،فساد شايع ،نابرابریهای اجتماعي و فرهنگي و
فقدان مشارکت فقرا نيز ست ( .)Quibria & Tschang, 2001از اين رو ،ادعا ميشود
که دولت الكترونيكي کارايي را افزايش داده و پاسخگويي و کنش متقابل بين دولتي و
شهروندان و همچنين فضای کسبوکار را تسهيل خواهد کرد .همچنين در اين حالت
خدمات دولتي به شهروندان افزايش يافته و ديگر نيازی نخواهد بود که زمان زيادی را
برای بوروکراسي اداری تلف کنند .عالوه بر اين ،در دولت الكترونيكي اين امكان برای
شهروندان فراهم خواهد شد که در فرآيند تصميمگيری مشارکت و عملكرد دولتهايشان
را بررسي کنند.
در واقع ،دموکراسي الكترونيكي شامل فرآيند تاثير متقابل الكترونيكي دولت و
شهروندان است و هدف آن دستيابي شهروندان به اطالعات و دانش در مورد فرآيندهای
سياسي ،خدمات و انتخابهای موجود ،تسهيل انتشار اطالعات و مشارکت فعال شهروندان
از طريق آگاهي دادن و تشويق کردن برای همفكری است .بنابراين ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و اينترنت ميتواند در به وجود آوردن شهروندان مطلع و فعال در امور مختلف از
جمله امور سياسي و نظارتي در راستای حقوق شهروندی نقش عمدهای ايفا کند .همچنين
اينترنت نقشي مهم در چندپارگي جامعه دارد .بنابراين ،انتظار ميرود اينترنت به طور چشم
گيری در جهت کارايي دولت ،کاهش فساد و گسترش دموکراسي بهکار رود.
آنچه بيان شد ،همه در جهت تا ثير فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود توزيع درآمد
است ،اما بايد توجه داشت که عالوه بر موارد مطرح شده ،فاوا کانالهای اثرگذاری برای
افزايش نابرابری نيز دارد .اينكه آيا نيروهای افزايشي نابرابری يا کاهشي نابرابری غالب هستند
به زمينه اقتصادی ،تكنولوژيكي و نهادی بستگي دارد ( .)Bauer, 2018با استفاده از
اطالعات جدول ( )1ميتوان خالصه کانالهای اثرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر
نابرابری درآمد را جمعبندی کرد.
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جدول ( :)1کانالهاي اثرگذاري فناوري اطالعات و ارتباطات بر نابرابري درآمد
با اثرات کاهش نابرابری
بهرهوری و
تغییر
تکنولوژیکی

 تغییر تکنولوژیکی مبتنی
بر مهارت پایین

 صررررفه های ناشررری از

مقیاس
 کررا هش هز ینرره هررای

تغییر شکل
تولید

نوآوری
دیجیتال

راهاندازی

 توانایی کار از راه دور

با اثرات افزایش نابرابری

 تغییر تکنولوژیکی مبتنی
بر مهارت باال

 اتوماسیون و رباتیک

 هوش مصنوعی ()AI
 شکاف دانش

 افزایش تحرک ملی و
بینالمللی منابع

 تسرررریع چر خه انت قال

 تولید خودکار

تکنولوژی

 هزینرره هررای راه انرردازی

گیرد.

پایین نوآوری دیجیتال


سهولت ورود به اقت صاد

پایه

 بر نده ت مام اثرات را می
 از گردش انداختن پول

مکانیزمهای انتقال
 تقاضا برای عوامل تولید
 پرداخت به عوامل تولید


تعررامررل مهررارت هررا و

بازگشت به تکنولوژی
 رقابت دستمزد با واسطه
تعامل با بهرهوری

 سازمان خلق ارزش
 اختصررررا

را نت به

 الگوریتم هررای تبعیض

ک سانی که اطالعات را کنترل

آمیز

میکنند.

 هزینه کاالها و خدمات

مأخذBauer, 2018 :

بر اساس جدول ( )1فناوری اطالعات و ارتباطات از سه کانال بر توزيع درآمد اثرگذار
است؛ کانال اول اينكه فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری سرمايه ،نيروی کار و
اطالعات تاثير ميگذارند و با تايير در بهرهوری عامل توليد بر تقاضای سرمايه و نيروی کار
تاثير ميگذارد که اين امر پيامدهايي برای پاداش و توزيع درآمد آنها به دنبال دارد.
تاييرات تكنولوژيک و رشد بهرهوری نيروی کار ،توزيع درآمد را به دو روش اصلي
تايير ميدهند:
 اول اينكه توزيع درآمد تحت تاثير تعداد مشاغل موجود برای انواع مختلف نيروی کار وحقوق آنها قرار مي گيرد؛ به اين صورت که با توجه به رشد بهرهوری نيروی کار برای
توليد سطح مشخصي از محصول ،نياز به نيروی کار کمتری بوده و اگر رشد کافي در تقاضای
کل وجود داشته باشد با پرداختهای باالتر همراه خواهد بود .اما اگر تقاضای اقتصاد کالن
کافي نباشد ،فشار بر اشتاال و دستمزد ايجاد خواهد شد .دوم آنكه تاييرات تكنولوژيكي و
رشد بهرهوری بر ساختار مهارتهای موردنياز برای بهدست آوردن نيروی کار تاثير مي
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گذارد .تكنولوژی پيشرفتهتر و پيچيده ،نياز به کار با مهارتهای باالتری دارد و هر دو سطح
جمعيتي و اثرات ساختاری به تاييرات دستمزد منجر ميشود که پيامدهای نابرابری درآمدی
را در پي خواهد داشت.
 کانال دوم اينكه فناوری اطالعات و ارتباطات فناوریهای قدرتمند جديدی برای هماهنگياست که امكان تقسيم کار ،اغلب به موازات جابهجايي کار در سطح ملي و حتي بينالمللي
را فراهم ميکند .پراکندگي جارافيايي توليد با پيوند دادن بازارهای کار و دستمزد در نقاط
مختلف و کشورها بر توزيع درآمد تاثير ميگذارد .فناوری اطالعات و ارتباطات روند جهاني
سازی ،تجارت بين کشورها ،سرمايهگذاری مستقيم خارجي و بين المللي شدن و همچنين
زنجيرههای عرضه را تسريع ميکند .فناوریهای ارتباطي پيشرفته ،هزينههای معامله را در
توليد و توزيع کاالها و خدمات کاهش داده و همراه با کاهش هزينههای حملونقل و
تاييرات سياست حمايتکننده ،بخش جديدی از تقسيم کار بينالمللي را ايجاد ميکنند.
 کانال سوم ،نوآوری ديجيتال است که به طور همزمان مشاغل پردرآمد و با ثروت زياد وهمچنين مجموعهای از مشاغل کممهارت و کمدرآمد را ايجاد ميکند .نوآوری ديجيتالي
توزيع درآمد را به دو روش عمده تحت تاثير قرار ميدهد؛ يكي ،نوآوری ديجيتال تقاضای
نسبي برای سرمايه و کار و در نتيجه ،حقوق و دستمزد آنها را تايير مي دهد و در نهايت ،با
تاثير بر ثروت کارآفرينان ،بر توزيع ثروت اثر مي گذارد .ديگری ،فعاليتهای اقتصادی
ديجيتال ،مانند ساير کانالها شكلهای موجود توليد را تايير ميدهد و به فعاليتهايي که
برای توليد درآمد استفاده ميشوند ،کمک ميکند (.)Bauer, 2018

 .2-2تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي
در ادبيات علم اقتصاد ،فاوا يكي از عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب ميشود .توليد
کاالها و خدمات بخش فاوا به طور مستقيم قسمتي از ارزش افزوده و توليد اقتصادی است.
همچنين موجودی سرمايه فاوا به عنوان يكي از نهادههای تابع توليد کاالها و خدمات مي
تواند در توليد و رشد اقتصادی موثر باشد .به طور غيرمستقيم نيز فاوا رشد اقتصادی را از
طريق مشارکت صنايع فاوا در تايير فناوری گسترش ميدهد ( & Jorgenson

 .)Motohashi, 2005افزايش توان و سرعت پردازش اطالعات ،رواج استفاده از
سامانههای مكانيزه ،ايجاد نظامهای اطالعاتي بهينه و دسترسي سريع و آسان به اطالعات،
مبادله دادهها و انجام محاسبات با سرعت بسيار باال و در گستره جارافيايي وسيعتر و نيز
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دسترسي همزمان و مشترک به منابع اطالعاتي از جمله مزايای فاوا است که ميتواند به عنوان
عاملي در جهت رشد اقتصادی نقش ايفا کند.
بهطور کلي ،فاوا در اقتصاد بر هر دو طرف عرضه و تقاضا تاثير ميگذارد .در طرف
عرضه بر رفتار توليدکننده در سطح بنگاههای اقتصادی تاييرات موثری در کميت و کيفيت
توليد کاالها و خدمات پديد ميآورد و در طرف تقاضا از طريق تابع مطلوبيت بر رفتار
اقتصادی مصرفکننده تاثير ميگذارد .فاوا در طرف عرضه در کنار عوامل مكمل که شامل
سازماندهي و تجربه مديريتي ،سازماندهي بخشي و قانونگذاری ،ساختار اقتصادی
سياستهای دولت و سرمايهگذاری در سرمايه انساني به عنوان نهاده به صورت سرمايه وارد
ميشود و باعث بهبود فرآيند توليد از طريق تعميق سرمايه ،پيشرفت فناوری و کيفيت نيروی
کار ميشود و بر رشد اقتصاد تاثير ميگذارد (.)Dedrick, et al., 2003
فاوا منجربه افزايش بهرهوری ميشود ()Jorgenson & Siroth, 2000؛ ارتقا
بهرهوری ،قدرت توليد را افزايش ميدهد و رشد توليد ناخالص داخلي بيانگر افزايش درآمد
سرانه است .همچنين مطالعات انجام گرفته توسط پاجوال ،)2002( 1جورگنسون و همكاران

2

( )2007و ديگر اقتصاددانان بيانگر اثرگذاری فاوا بر رشد اقتصادی است .با توجه به مبنای
نظری رشد اقتصادی ،اثر مثبت فاوا بر آن از طريق ارتقا بهرهوری و کاهش هزينههاست
(پاجوال .)2002 ،تجربه کشورهای توسعه يافته نيز بيانگر دستيابي به بهرهوری بيشتر به واسطه
استفاده از فاواست (دانشمند و ستاريفر.)1397 ،
نمودار ( )2مدل مفهومي نحوه عملكرد فناوری اطالعات و ارتباطات در طرف عرضه
اقتصاد را نشان مي دهد .براساس اين نمودار ،سرمايه فناوری اطالعات و ارتباطات هم به
عنوان نهاده در کنار سرمايه (غير )ITو نيروی کار در تابع توليد وارد ميشود و هم طي
فرآيند توليد از طريق رشد بهرهوری نيروی کار موجب ارتقای کيفيت نيروی کار و تعميق
سرمايه شده و در نهايت رشد اقتصادی ،سوددهي و افزايش رفاه را به دنبال دارد (مشيری و
جهانگرد)1383 ،

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

منبع :مشیری و جهانگرد ()1383

 .3-2تابع رفاه اجتماعي آمارتیا سن
در ادبيات توابع رفاه اجتماعي معيارهای متنوعي توسط داسگوپتا و همكاران،)1970( 1
ششينسكي ،)1972( 2سن ( ،)1974يتژهاکي  ،)1979(3شورکز ،)1983( 4کاکواني،)1984( 5
داگوم 1990( 6و  ،)1993مكاپدهي 2003 ،2001( 7و  )2004و ديگران مطرح شده ،اما تابع
رفاه آمارتيا سن به دليل مباني نظری قوی و در نظر گرفتن اصولي مانند عدالت نسبي ،رفاه
يكنواخت ،اصل وزن دادن اجتماعي بيشتر به افراد فقيرتر و اصل نرمال کردن شكاف فقر
اهميت دارد (امينرشتي و همكاران .)1392 ،آمارتيا سن برای تصريح تابع رفاهي خود تنها
معيار پارتو 8را لحاظ نكرد ،بلكه به توزيع درآمد نيز توجه کرد .سن تابع رفاه اجتماعي را به
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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صورت تابعي از مطلوبيتهای افراد تعريف ميکند که ناشي از موقعيتهای اجتماعي
اشخاص است (شهيكيتاش و همكاران )1392 ،که به صورت رابطه ( )1مطرح ميشود.
()1

)) S(X) = S(U(x1 ). U(x2 ). … . U(xn

تابع  Sمتقارن و اکيدا مقعر و  Uمقعر است .اين تابع بسيار شبيه تابع رفاه اجتماعي
برگسون -ساموئلسون 1است .اگر تابع مطلوبيت همه افراد يكسان باشد ،تابع رفاه اجتماعي
برابر است با مجموع مطلوبيت افراد موجود در جامعه که به صورت رابطه ( )2بيان ميشود.
()2

W(X) = ∫ S(x) ∙ f(x) dx

سن در  1974تابع رفاه اجتماعي را ارائه کرد که تصريح خاصي از تابع رفاه برگسون-
ساموئلسون بود .استخراج ارتباط بين اجزاء تابع رفاه برگسون -ساموئلسون با توجه به
آکسيومهای رفاه ويژگي اين تابع است و با استفاده از آن ميتوان تاييرات رفاهي را در طول
زمان بررسي کرد ( .)Sen, 1974فرم تبعي تابع رفاه سن با استفاده از منحني لورنز 2به صورت
رابطه ( )3است.
()3

1

)W(X) = 2 ∫ μL(P)dp = μ(1 − G
0

در رابطه ( ،)3متاير  µبيانگر وضعيت رشد و متاير  1-Gبيانگر وضعيت توزيع درآمد
است .با توجه به رابطه ( ،)3تاييرات گسسته در طي زمان به صورت رابطه ( )4خواهد بود.
()4

∆W ≈ (1 − G)∆μ − μ∆G

با رابطه ( )4مي توان تاييرات رفاهي ناشي از تاييرات کارايي و برابری را محاسبه کرد؛

 (1 − G)∆μبيانگر تاييرات کارايي و  μ∆Gبيانگر تاييرات برابری است
( .)Mukhopadhaya, 2001از ويژگيهای اين تابع آن است که هر چه درآمد فرد باالتر
1. Bergson Samuelson Social welfare Function
2. Lorenz curve

 | 134پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 81تابستان 1400

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

𝑤𝜕
])𝐺 𝜕[𝜇(1 −
𝑟𝑜 > 0
}𝑖 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 > 0
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕

|𝑆 ∈ 𝑖𝑥∀{

بنابراين ،هر افزايش در درآمد يک فرد در شرايطي که سطح درآمدی ساير افراد تايير
نيابد ،باعث افزايش رفاه اجتماعي ميشود؛ از اين رو ،تابع رفاه اجتماعي سن مبتني بر بهبود
پارتويي است ( .)Mukhopadhaya, 2001البته نات 1در انتقادی به بهينه پارتو گفت ،طبق
اصل پارتويي اگر الگوی سياستگذار اجتماعي باعث بهبود سطح درآمدی ثروتمندان
جامعه شود و سطح درآمدی فقرا تاييری نكند ،رفاه اجتماعي افزايش مييابد .پس از اين
انتقادات به توابع پارتويي ،محققين تالش کردند که توابع رفاهي غيرپارتويي استخراج کنند.
يكي از توابع رفاه غيرپارتويي ،تابع رفاه تعميم يافته سن ( 2)G-SWFاست .تابع سن ()1974
را ميتوان به يک شاخص رفاهي انعطافپذير تبديل کرد که شامل مجموعهای از شاخص
های رفاهي ميشود (رابطه ( .))6اين رابطه از منحني لورنز تعميم يافته استخراج شده است.
توان  βدر تابع رفاه اجتماعي سن دارای يک مزيت مهم است؛ يعني با  βميتوان درجه
اهميتي را لحاظ کرد که سياستگذار اجتماعي برای کارايي و برابری قائل است.
()6

)𝐺 𝑊(𝑋) = 𝜇 𝛽 (1 −

زماني که  0 < β < 1باشد ،افزايش سطح درآمدی افرادی با سطح درآمدی پايينتر،
باعث افزايش رفاه اجتماعي ميشود و هنگام افزايش سطح درآمدی افراد با سطح درآمدی
باالتر ،رفاه اجتماعي کاهش مييابد ( .)Sheshinski, 1972همچنين به وسيله تابع رفاه
اجتماعي سن تعميم يافته ميتوان تاييرات رفاهي را مطابقه رابطه ( )7محاسبه کرد (عبادی و
همكاران.)1390 ،
()7

𝑊𝑑
𝜇𝑑
𝐺𝑑
)𝐺 = 𝛽𝜇 𝛽−1 (1 −
𝛽𝜇 −
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑡𝑑
1. Nath, S.
2. Sen Generalized Social Welfare Function
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تاييرات رفاهي طي زمان به صورت گسسته به صورت رابطه ( )8خواهد بود.
()8

𝐺∆ 𝛽 𝜇 ∆𝑊 ≅ 𝛽𝜇 𝛽−1 (1 − 𝐺)∆𝜇 −

 .3پیشینه پژوهش
مطالعات مختلفي در خارج و داخل کشور ،تاثير فاوا را بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی به
عنوان دو جزء تابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن بررسي کردهاند.

 .1-3مطالعات در حوزه توسعه ،توزیع درآمد و فقر
ريسالنا و همكاران )2018( 1در مطالعهای به بررسي اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
توانمندسازی اقتصادی و کاهش فقر ميپردازند .آنها با استفاده از اطالعات نيجريه و با
استفاده از رويكرد قابليت سن نقش فناوری اطالعات و ارتباطات را از طريق تاثير بر آموزش
در توانمندسازی اقتصادی ارزيابي ميکنند .به عقيده آنها ،فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTميتواند توسعه اقتصادی -اجتماعي را تقويت کند و از اين طريق بر رفاه و کاهش
فقر اثر گذارد .آن ها با جمعآوری دادهها با استفاده از منابع مختلف از جمله نظرسنجي،
تجزيه و تحليل اسناد و مصاحبه با سياستگذاران به بررسي اين موضوع مي پردازند.
سنسيراسگارام )2013( 2با استفاده از دادههای  70کشور در حال توسعه طي سالهای -2005
 2000اثر قابليت دسترسي به اطالعات بر کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه را با استفاده
از مدلهای اقتصادسنجي حداقل مربعات معمولي ( 3)OLSبررسي کردند .نتايج به دست
آمده نشان داد که قابليت دسترسي به اطالعات در ميان کشورهای منتخب اثر منفي بر سطح
فقر ميگذارد و نقش اصلي را در کاهش فقر دارد.
شارما )2011( 4در مطالعهای به بررسي تاثيرات گسترش فناوری اطالعات بر توسعه
اقتصادی روستاها پرداخته است .نمونه انتخابي وی دهها روستای دور افتاده در کشور هند و
بررسي آنها است .نتايج تحقيق حاکي از آن است که فناوری اطالعات به عنوان عامل تحول
برانگيز در روستاها مطرح ميشود که نقش مستقيمي بر رشد آگاهيهای جمعي و دانش
1. Rislana , et al.
2. Santhirasegaram, S.
3. Ordinary least squares
4. Sharma, P.
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کاربردی دارد .همچنين فناوری اطالعات موجبات رشد دانشهای عمومي و بهبود وضعيت
کاری را فراهم آورده و به اين ترتيب ،موجب کاهش نرخ مهاجرت شده است .عالوه بر
اين ICT ،به شكل قابل توجهي بر توسعه کشاورزی ،رونق کسب و کار ،فروش محصوالت
و روابط بين روستايي موثر بوده است.
مرادی ( )1395در مطالعهای استاني با استفاده از روش دادههای تابلويي ،اثر فاوا بر توزيع
درآمد در ايران را طي دوره  1384-1390بررسي ميکند .در اين پژوهش مخارج سرانه فاوا
در هر استان از اطالعات بخش  8و  13بودجه خانوار استخراج شده است بهطوری که از بخش
 8هزينههای ارتباطات خانوار (هزينههای جاری) و از بخش  13تمام مخارج خانوار برای تهيه
کاالهای بادوام ارتباطي (هزينههای سرمايهای) محاسبه ميشود .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد
که تاثير توسعه مخارج فاوا بر نابرابری به درجه توسعهيافتگي استانها بستگي دارد.
زادهنصير و توفيقي ( )1391در مطالعهای با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل ايستا رابطه
رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی تحت تاثير فاوا را در کشورهای توسعه يافته و درحال
توسعه طي سالهای  1995-2006بررسي ميکنند .نتايج نشاندهنده اثر معنادار و مثبت فاوا
و توزيع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته است ،اما اثر تقابل فاوا و نابرابری
درآمد بر رشد اقتصادی معنادار نيست .در کشورهای در حال توسعه نيز اثر فاوا بر رشد
اقتصادی معنادار و مثبت ،اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی معنادار و منفي و اثر تقابل
اين دو بر رشد اقتصادی منفي است که بيانگر تشديد اثر منفي نابرابری درآمد بر رشد
اقتصادی و کاهش اثر مثبت فاوا بر رشد اقتصادی است.

 .2-3مطالعات در حوزه تولید و رشد اقتصادي
تيسدل )2017( 1طي مطالعه ای به بررسي اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهرهوری
و رفاه ميپردازد .بحث در اين خصوص در سطح صنعت و شامل دادههای تجربي و مطالب
تحليلي است .براساس يافتههای تيسدل ،بيشتر مطالعات نشان مي دهد که  ICTبه طور قابل
توجهي موجب افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد ميشود ،اما اين تاثيرات بين اقتصادها
متفاوت است .همچنين اين يافتهها نشان ميدهد  ICTميتواند بهرهوری فني و تخصيصي
را افزايش داده و با کاهش هزينه های معامالت بازار ،مازاد مصرفکنندگان و
1. Tisdell, C.
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توليدکنندگان و در نهايت رفاه اجتماعي را افزايش دهد .همچنين کشش توليد کل در
رابطه با سرمايهگذاری در  ICTبا گذشت زمان افزايش يافته است و ميتواند رشد و رفاه
را با شدت بيشتری رشد دهد.
نوه و يو )2008( 1در مطالعهای با استفاده از مدل اثرات ثابت برای  60کشور با نابرابری

درآمد باال و پايين طي دوره  1995–2002يافتههای جديدی را درمورد اثرات بهکارگيری
اينترنت و نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی به همراه يک چارچوب از مدل نسلهای
همپوشان ارائه کردند .آنها برای اندازهگيری نابرابری از ضريب جيني استفاده کردند و
سطح توسعهيافتگي کشورها را براساس شاخص توسعه بانک جهاني تعيين کردند .ايشان به
اين نتايج رسيدند که سرعت رشد و گسترش اينترنت بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد ،اما
اين اثر به وسيله نابرابری درآمدی که در نتيجه شكاف ديجيتالي پديد آمده کاهش مييابد؛
يعني اثر مثبت اينترنت بر رشد اقتصادی به وسيله سياست توزيع درآمدی که نابرابری را
کاهش ميدهد ،تقويت ميشود .در کشورهای درحال توسعه که سرعت رشد اينترنت آنها
باالست ،اثر منفي نابرابری بر رشد بيشتر است ،اما برای کشورهای توسعه يافته که سرعت
رشد اينترنت در آنها پايين است ،ارتباط رشد و نابرابری مثبت است.
کراندال 2و همكاران ( )2007در مطالعهای اثر اينترنت پهن باند بر اشتاال و توليد را در
بخشهای مختلف و کل اقتصاد آمريكا بررسي کردند .در اين مطالعه از روش دادههای
تابلويي در دوره  2003تا  2005استفاده شد .نتايج اين مطالعه نشان داد که اشتاال و توليد در
بخشهای غيرکشاورزی و در صنايع مورد بررسي همبستگي معنيداری با استفاده از اينترنت
پهن باند دارند.
3
گاست و مارکز ( )2004در مطالعهای با عنوان «مقايسه بينالمللي رشد بهرهوری :نقش
تكنولوژی ارتباطات و شيوههای نظارت» با استفاده از دادههای  13کشور صنعتي طي
سالهای  2003-1993علت تاثير مثبت فاوا بر رشد را بررسي ميکنند .آنها مدل رشد بهره
وری نيروی کار را به عنوان تابعي از فاوا و ديگر متايرهای کنترلي (اشتاال بر نرخ جمعيت
و اثرات ثابت کشوری) در نظر ميگيرند .نتايج بيانگر تاثير مثبت توليدات و مخارج فاوا بر

1. Noh & Yoo
2. Crandall, et al.
3. Gust, C & Marquez, J.
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بهرهوری است .همچنين در چند کشور ،مقررات نقش مهمي در سرعت نفوذ تكنولوژی
ارتباطات دارند و مقررات دستوپا گير نرخ استعمال فاوا را کاهش ميدهد.
جورگنسون ( )2002در مطالعهای با استفاده از چارچوب حسابداری رشد و تابع سرحد
امكانات توليد به بررسي منابع رشد آمريكا در دوره  1948-2001پرداخت .نتايج بيانگر اثر
معنادار و مثبت سرمايهگذاری در فاوا بر عملكرد اقتصادی است و سهم صنايع توليدکننده
فاوا از رشد بهرهوری کل عوامل 1بيش از  30درصد است.
ددريک و همكاران )2003( 2در مطالعهای با تحليل دادههای  43کشور طي  11سال رابطه
بين رشد سرمايهگذاری در فناوری اطالعات و بهرهوری نيروی کار را ارزيابي ميکنند .نتايج
نشاندهنده رابطه معنادار و مثبت سرمايهگذاری در فاوا با بهرهوری نيروی کار است و
سرمايهگذاری روی مصارف فناوری اطالعات برای همه بخشهای اقتصاد فايده دارد.
کاراترين سياستها برای کشورهای در حال توسعه ترويج توليدات نزديک به مصرف است.
اگر اين سياستها از طريق رايزني بين بخشهای خصوصي ،دانشگاهها و نهادهای دولتي
مرتبط توسعه يابد تا با يكديگر طوری هماهنگ شوند که بهجای رقابت ،مكمل هم باشند،
ميتواند باعث انتشار سريع تكنولوژی و مزايای آن شود.
دهقاني ( )1389در مطالعهای با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي  OLSاثر رشد
اقتصادی مبتنيبر فاوا بر توزيع درآمد در ايران را طي سالهای  1348-1386بررسي ميکند.
نتايج نشان ميدهد عالوه بر رد شدن نظريه  Uوارون کوزنتس 3در ايران ،رشد اقتصادی
مبتني بر فاوا ،نابرابری درآمد را کاهش و توزيع درآمد را متعادلتر ميکند .چنين اثری بيانگر
تاثير ساختار رشد اقتصادی بر توزيع درآمد است .عالوه بر اين ،اثر رشد اقتصادی مبتني بر
فاوا بر توزيع درآمد در اقشار شهری و روستايي نيز ارزيابي ميشود و نتايج بيانگر کاهش
نابرابری درآمد در شهر و روستاست.
کميجاني و محمودزاده ( ) 1387در مقالهای سهم فاوا از رشد اقتصادی ايران را با
رهيافت حسابداری رشد از روش تصحيح خطای برداری طي دوره  1382-1338در زير
بازههای مختلف محاسبه کردند .نتايج اين مقاله ،نشان مي دهد که سهم فاوا از رشد

1. TFP
2. Dedrick, et al.
3. Kuznets inverted U curve
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اقتصادی ايران حدود  7درصد و رابطه عليت موجودی سرمايه فاوا بر توليد در کوتاه
مدت و بلندمدت برقرار است.
طلعتي ( )1385در مطالعهای با عنوان «اثر جهاني شدن فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد
اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمي» رابطه بين فاوا و رشد اقتصادی کشورهای
اسالمي را با توجه به مطالعات کوا 1و پاجوال 2طي دوره  2004-1996ارزيابي ميکند .نتايج
بيانگر رابطه معنادار سرمايهگذاری در فاوا با رشد اقتصادی در اين کشورهاست.
مطالعات متعددی در خصوص آثار فناوری اطالعات و ارتباطات بر توزيع درآمد و يا
رشد اقتصادی در ايران پرداختهاند ،اما مطالعهای درخصوص آثار رفاهي اين فناوری انجام
نشده است.
مطالعات مختلف از منظرهای مختلف از جمله توليد و رشد اقتصادی ،فقر و توزيع درآمد
اثر فناوری اطالعات و ارتباطات را بر اقتصاد بررسي کردند .اين در حالي است که در هيچ
يک از مطالعات داخلي اثرات کلي اين فناوری بر رفاه مورد بررسي قرار نگرفته است .از اين
رو ،پژوهش حاضر از دو منظر با ساير مطالعات اين حوزه متفاوت است؛ تفاوت اول ،بررسي
اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعي تاکنون انجام نشده است که اين مهم با
استفاده از تابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن که يكي از توابع بينالمللي مشهور در اين خصوص
است و در بخش مباني نظری توضيح داده شد ،انجام گرفته است .تفاوت دوم ،برای تدقيق،
موضوع مطالعه به صورت دادههای تابلويي استاني انجام گرفته است تا بتواند ناهمگنيهای
بين استاني را نيز در الگوسازی لحاظ کرد؛ يعني برخي خصوصيات غيرقابل مشاهده استانها
را در الگوسازی مدنظر قرار دهد .تابع رفاه اجتماعي آمارتيا سن از دو منظر رشد و توزيع
درآمد ،اثر سياستهای اقتصادی را بر رفاه را مورد بررسي قرار ميدهد که مطالعه حاضر به
اين بحث اختصاص داده شده است.

 .4روش پژوهش
اين مقاله از دادههای تابلويي استفاده ميکند که ترکيبي از دادههای سری زماني و مقطعي
است .مزيت اصلي دادههای تابلويي ،خصوصيت دو وجهي آنهاست که موجب ميشود تا
عالوه بر لحاظ پوياييهای درون گروهي هر مقطع (به دليل تايير مشاهدات هر مقطع در طول
1. Quah, D.
2. Pahjola, M.
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زمان) ،بتوان ناهمگنيهای بين مقطعي را نيز در الگوسازی لحاظ کرد؛ يعني از نظر تكنيكي
دادههای تابلويي برخي خصوصيات رفتاری غيرقابل مشاهده مقاطع و ادوار زماني نمونه را
در الگوسازی مدنظر قرار ميدهد (کريمي تكانلو و رنجپور .)1392 ،بهطور کلي ،در هر يک
از مدلهای سری زماني و مقطعي ،نارساييهايي همچون همخطي وجود دارد که در مدل
تلفيقي ميتوان آنها را کاهش داد و با لحاظ ناهمساني واريانس از به دست آوردن تخميني
تورشدار اجتناب کرد (.)Baltagi, 1995
فرم تبعي مدل تحقيق مطابق با مطالعه شكيب و همكاران ( )2019به صورت رابطه ()9
تعريف ميشود.
𝑡𝑖𝜀 𝑆𝑊𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖𝑡 +

()9

با وارد کردن متايرهای مورد مطالعه در مدل ،رابطه ( )10را خواهيم داشت.
()10

𝑡𝑖𝑑𝑢𝐵 𝑆𝑊𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡 +

که در آن  SWitمتاير وابسته مدل شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا سن است که از طريق رابطه
( )11محاسبه ميشود.
()11

𝑊(𝑋) = 𝜇 𝛽 (1 − 𝐺) 0 ≤ 𝛽 ≤ 1

در رابطه ( µ ،)11ميانگين درآمد (که به جای متوسط درآمد خانوار ،توليد ناخالص
داخلي سرانه واقعي به قيمت سال پايه  1395وارد مدل سن ميشود) و  Gضريب جيني را
نشان ميدهند .همچنين  βپارامتری است که بيانگر اهميت کارايي و برابری در نظر
سياستگذار است.
 ICTitشاخص دسترسي به فاوا بوده و از شاخصهای زيرساختي فاوا محسوب ميشود و در
مرحله اوليه شاخص فناوری ،قبل از استفاده و مهارت قرار دارد .اين شاخص توسط دفتر

بررسيهای فني اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با استفاده از زيرشاخصهای
مشترکين تلفن ثابت و همراه به ازای هر  100نفر ،پهنای باند اينترنت بينالملل ( )bit/sبه
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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.

 Infitنرخ تورم در هر استان که با استفاده از شاخص قيمت مصرفکننده به قيمت سال پايه

 1395و از روش السپيرز تعديل يافته 1محاسبه ميشود (رابطه (.))12
𝐶𝑃𝐼𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑡−1
× 100
𝐶𝑃𝐼𝑡−1

()12

=𝑅

 Indusitسرانه ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد به قيمت سال پايه  Budit ،1395سرانه
پرداختهای هزينهای دولت به قيمت سال پايه  Urbanit ،1395نرخ شهرنشيني در هر استان

و  εitجزء اخالل است.

 .5تخمین مدل و تحلیل یافتهها
در اين بخش ابتدا نتايج آزمونهای تشخيص با استفاده از نرمافزار  Stataاعالم و سپس مدل
پژوهش انتخاب و برازش ميشود تا يافتههای تحقيق با توجه به مباني نظری تحليل شود.
اولين آزمون -Fليمر 2است و فرضيه صفر آن زائد بودن اثرات فردی و يكسان بودن تمامي
عرض از مبداها است .جدول ( )2بيانگر صفر بودن احتمال وقوع  H0است که در نتيجه مدل
پژوهش پانل است.
جدول .2آزمون -Fلیمر
آماره

مقدار

احتمال

نتیجه

 Fلیمر

38/4

0/00

دادههای تابلویی

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون هاسمن 3برای تشخيص ثابت يا تصادفي بودن اثرات فردی استفاده ميشود؛ فرض
 H0ارجحيت اثرات تصادفي است .جدول ( )3بيانگر صفر بودن احتمال وقوع  H0است؛
بنابراين ،مدل با اثرات ثابت برآورد ميشود.
1. Laspeyres
2. F-Limer test
3. Hausman Test
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جدول  .3آزمون هاسمن
آماره

مقدار

احتمال

نتیجه

هاسمن

52/46

0/00

روش اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهش

در دادههای تابلويي با تعداد مقاطع زياد و سری زماني کوتاه بررسي همبستگي بين مقاطع
نيز اهميت دارد .از اين رو ،از آزمون استقالل مقطعي پسران 1استفاده ميشود؛ فرضيه صفر
اين آزمون ،عدم وجود همبستگي مقطعي است .همانطور که در جدول ( )4ارائه شده،
احتمال وقوع  H0رد ميشود در نتيجه مدل پژوهش دارای همبستگي مقطعي است.
جدول  .4آزمون همبستگي مقطعي
آماره

مقدار

احتمال

نتیجه

آزمون پسران

3/276

0/00111

همبستگی مقاطع

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون وولدريج 2وجود همبستگي سريالي در دادههای تابلويي را بررسي ميکند .فرضيه
صفر اين آزمون ،عدم وجود خودهمبستگي مرتبه اول در جمالت اختالل رگرسيون است.
جدول ( )5بيانگر عدم وجود همبستگي سريالي بين جمالت اختالل است.
جدول .5آزمون همبستگي سریالي
آماره

مقدار

احتمال

نتیجه

آزمون وولدریج

1/513

0/2282

عدم وجود خود همبستگی

منبع :یافتههای پژوهش

در پايان از آماره والد تعديل شده 3برای مطالعه وجود يا عدم وجود ناهمساني واريانس
استفاده ميشود .بنا بر مشاهدات جدول ( )6احتمال وقوع H0؛ يعني عدم وجود واريانس
ناهمساني ،صفر است.

1. Pesaran Cross Cectional Dependence Test
2. Wooldridge Test
3. Adjusted Wald Test
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جدول  .6آزمون ناهمساني واریانس
آماره

مقدار

احتمال

نتیجه

آزمون والد تعدیل شده

60353/04

0/00

ناهمسانی واریانس

منبع :یافتههای پژوهش

اگر مدل تخمين ناهمساني واريانس ،همبستگي مقطعي و خود همبستگي داشته باشد برای
رفع آنها و دستيابي به تخمينزنهای کارا از روش حداقل مربعات تعميم يافته  GLSاستفاده
ميشود .در اين روش ،ابتدا متايرهای اصلي طوری تايير ميکنند که فروض مدل کالسيک
تامين شود ،سپس مدل با روش  OLSتخمين زده ميشود .در روش  GLSاگر واريانس
جمالت اخالل و در نتيجه ماتريس آن مجهول باشد ،تخمين ضرايب شيب از روش حداقل
مربعات تعميم يافته امكانپذير ( 1)FGLSانجام ميشود .در اين روش ابتدا واريانس و
ماتريس آن محاسبه سپس ضرايب شيب با روش  GLSتخمين زده ميشود .اين روش
برآوردهای کارا و مناسبي را با وجود ناهمساني واريانس ،همبستگي سريالي و همبستگي
2

مقطعي ارائه ميدهد .در اين روش برای معناداری کل رگرسيون از آماره  χو برای
معناداری متايرها از توزيع نرمال و آماره  Zاستفاده ميشود ( ;Ugurlu & Bayar, 2014
.)Greene, 2002 and Hsiao, 2003
جدول ( )7نشان ميدهد که آماره نيكويي برازش والد برابر با  615/46است که
تاييدکننده معناداری است .بنابر تخمين پژوهش ،اگر شاخص دسترسي به فاوا ،يک واحد
بهبود پيدا کند ،شاخص رفاهي سن  686هزار و  478واحد افزايش مييابد .يكي از داليل
اين بهبود وضعيت رفاهي ،تاثير فاوا بر ارزش افزوده ،بهرهوری و کارايي تجاری در اقتصاد
است ()Pahjola, 2002؛ به گونهای که رشد اقتصادی با استفاده از اين فناوری از روندی
پايدارتر و سريعتر برخوردار خواهد بود.
فاوا در  3محور کلي بر بهرهوری تاثير ميگذارد -1 :توليد کاالها و خدمات فاوا بخشي
از ارزش افزوده اقتصاد است که باعث رشد بخش نوآور ميشود -2 .فاوا به عنوان نهاده در
توليد ساير کاالها و خدمات کاربرد دارد که باعث کاهش قيمت وسايل جديد توليد شده
توسط بخشهای نوآور ميشود؛ اين موضوع نيز باعث تعميق سرمايه در مقياس وسيع
ميشود -3 .سرمايه فاوا اثرهای خارجي ايجاد ميکند و باعث سازماندهي دوباره توليد برای
1. Feasible Generalized Least Squares

 | 144پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 81تابستان 1400

کاالهای سرمايهای در قالب فناوریهای جديد ميشود (.)Jorgenson & Stiroh, (2002
روشهای اثرگذاری بيان شده در قالب تئوری رشد درونزا بهطور همزمان يا مستقل بهره
وری کل عوامل را تايير ميدهد و از اين طريق بر رشد اقتصادی کشورها موثر خواهد بود.
همچنين از ديدگاه رفاهي دسترسي به شبكههای اجتماعي که به بستری برای فعاليت
کسبوکارها تبديل شدهاند به دليل صرفهجويي در زمان و هزينه و نيز ايجاد زمينه بهتر و
بيشتر اطالعات ،ارتباط فروشندگان با مصرفکنندگان را تسهيل کرده و موجب کاهش
هزينه مبادله و نااطميناني مي شود .اين منافع با کاهش توامان هزينههای فروشندگان و
مصرفکنندگان و همچنين گستردگي بازار و حق انتخاب آزادانهتر در نهايت باعث بهبود
رفاه اجتماعي ميشود (مراد حاصل و همكاران.)1387 ،
جدول  .7تخمین نهایي مدل
ضرایب

متغیرهای
توضیحی

خطای استاندارد

آماره
Z

ضرایب

احتمال

فاصله اطمینان  95درصد

عرض از مبدأ

25899/84

6559/963

3/95

0/00

38757/13

13042/55

دسترسی به فاوا

686/4782

319/1614

2/15

0/031

1312/023

60/93333

تورم

-97/75095

43/29731

-2/26

0/024

-12/8897

-182/6121

صنعتی شدن

1/344694

0/0709982

18/94

0/00

1/483848

1/205541

هزینههای

0/9409325

0/3914668

2/4

0/016

1/708193

0/1736718

دولت
نرخ شهرنشینی

38452/43

آماره نیکویی برازش والد

10417/89
615/46

3/69

0/00

احتمال

58871/11

18033/74
0/00

منبع :یافتههای پژوهش

تاثير معنادار و مثبت فاوا بر شاخص رفاه سن ميتواند به دليل ارائه خدمات با استفاده از
روشهای بهينه و کمهزينهتر ،عمومي بودن فناوریهای  ،ICTدسترسي آسانتر و گستردهتر
افراد جامعه به خدمات عمومي ،کاهش هزينههای خريد تجهيزات در طول زمان همراه با
پيشرفت تكنولوژيكي باشد که از داليل تاثيرگذاری مثبت اين فناوریها بر بهرهوری است
و موجب بهبود توليد ناخالص داخلي ميشود.
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نتايج مطالعه کالنتر هرمزی ( )1392مويد اين است که در ايران ،فاوا بر بهرهوری  6بخش
ارتباطات ،حمل ونقل ،خدمات ،ساختمان ،منابع طبيعي و صنعت ،معدن و انرژی تاثير مثبت
دارد .وجود انگيزههای مضاعف در مورد کاهش هزينهها ،افزايش درآمدها و ارتقای بهره
وری ،باعث تبديل سود بنگاهها به سرمايهگذاری جديد ميشود .اين موضوع در کنار ايجاد
صنايع توليدی و خدماتي جديد ،ميتواند فرصتهای شالي جديدی را در اقتصاد به وجود
آورد که باعث بهبود وضعيت درآمدی خانوار و درنتيجه کاهش نابرابری ميشود
(.)Jorgenson & Stiroh, 2002
فاوا ،مانند هر پديدهای نابرابریهايي در سطح اقتصاد ايجاد ميکند؛ نابرابری در دسترسي
و استفاده از فاوا ،تحت عنوان شكاف ديجيتالي بيان ميشود که اشاعه و گسترش تدريجي
فناوریهای نو ،متناسب نبودن فناوریهای جديد با زندگي افراد ،زيربنای فناوری موجود و
توزيع ثروت و مشكالت واقعي در انتقال فناوری به مناطق مختلف جارافيايي و در نهايت
انتخاب فردی ،داليل وجود شكاف ديجيتالي است (امين رشتي و همكاران.)1392 ،
دادههای پژوهش بيانگر رشد دسترسي به فاوا در تمام استانهای کشور است بهطوری که
استانهايي نظير تهران و سمنان که در سال  1390به ترتيب با امتيازهای  5/93و  5/26در
صدر شاخص دسترسي به فاوا بودند با رشدی معادل  68و  66/5درصد در سال  1395به
امتيازهای  10و  8/76رسيدند .همچنين استانهايي نظير سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي
نيز که به ترتيب با امتيازهای  2/89و  3/5در پايينترين سطح شاخص دسترسي به فاوا در بين
استانهای کشور قرار داشتند با رشدی حدود  98و  84درصد در سال  1395به امتيازهای
 5/72و  6/43دست يافتند .اين نشان ميدهد که دستاندرکاران اين حوزه با علم به موضوع
شكاف ديجيتالي از هيچ تالشي در جهت انتقال اين فناوری به مناطق مختلف کشور دريغ
نكردهاند.
نتايج مطالعه دهقاني ( )1389و مرادی ( )1395نيز بيانگر رابطه معنادار و منفي فاوا با
نابرابری در ايران است .بنابراين ،کاهش نابرابری ناشي از افزايش بهکارگيری فاوا در ايران،
ديگر دليل تاثير مثبت اين فناوری بر رفاه اجتماعي است.
بهطور کلي ،قابليتهای گسترده فاوا مانند بهبود خدمات الكترونيكي ،عالوه بر امكان ارائه
خدمات به مناطق محروم و کاهش فاصله طبقاتي در جامعه از طريق راههای کمهزينهتر به حل
بسياری از معضالت پايهای اجتماع نيز کمک خواهد کرد .برای مثال ،ارائه آموزشهای
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تخصصي يكسان و افزايش سطح دانش عمومي در حوزههای مختلف مانند بهداشت ،باعث
استفاده بهينه و به موقع از امكانات موجود خواهد شد و امكان برقراری آسانتر ارتباطات و
تبادل دانش را در سطح باال فراهم کرده و شكاف علمي را کاهش خواهد داد.
بنابراين ،نتيجه اين پژوهش مبني بر تاثير معنادار و مثبت شاخص دسترسي به فاوا بر
شاخص رفاه اجتماعي سن ،احتماال ناشي از تاثير مثبت فاوا بر توليد ناخالص داخلي و کاهش
نابرابری درآمدی به عنوان دو جزء اين شاخص است.
تاييرات قيمتها نيز از مهمترين و تاثيرگذارترين عوامل تايير رفاه مصرفکنندگان
است؛ افزايش مداوم قيمتها ،درآمد واقعي مصرفکننده را کاهش داده و با تاثير بر قدرت
خريد بر ميزان فقر و رفاه آنها موثر خواهد بود .بنابراين ،ميتوان گفت در ايران تورم از
قدرت خريد افراد دارای درآمد ثابت همچون کارمندان و کارگران ميکاهد ،اما بر ثروت
صاحبان داراييهای غيرنقدی ميافزايد بدون اينكه آنها در اين فرآيند ،بهطور عمدی دخيل
باشند ،زيرا مطابق با نظر بايلر ( ) 2001اثر تورم بر نابرابری چنين است که با افزايش تورم،
درآمد نسبي کارگزاراني که از درآمدشان در برابر تايير سطح قيمتها محافظت ميکنند
(کارگران دروني )1نسبت به گروهي که از درآمدهايشان محافظت نميشود (کارگران
بيروني ،)2افزايش مييابد .پس توزيع درآمد نابرابرتر ميشود.
تورم موجب ترديد و بالتكليفي تصميمگيران اقتصادی در بخشهای دولتي و خصوصي
نيز ميشود .در شرايطي که برآورد هزينهها و درآمدهای يک طرح اقتصادی امكانپذير
نباشد در عمل برنامهريزی برای يک بنگاه يا يک طرح عمراني و ملي ،هر دو منتفي ميشود
(معمارنژاد و ديزجي 1389 ،و جعفری صميمي ،تقينژاد عمران .)1383 ،در اين نااطميناني
امكان پيشبيني شرايط فعاليت اقتصادی و سطح قيمتها بسيار دشوار ميشود؛ از اين رو،
مردم برای پوشش دادن ريسک اين نااطميناني يا به خريد داراييهای فيزيكي همچون زمين،
مسكن و طال گرايش مييابند يا به قراردادهای کوتاهمدت بهجای بلندمدت تمايل پيدا مي
کنند که هر دو امر برای بخش توليد مضر است.
 .1کارگراني که قراردادهای کاری آنها براساس تايير قيمتها تعديل ميشود و در سبد داراييهای آنها داراييهای
غيرپولي نيز جای دارد.
 .2کارگراني که قراردادهای کاری آنها به وسيله تايير قيمتها تعديل نميشود و اکثر داراييهای آنها به صورت
پولي است.
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نتايج اين پژوهش مويد تا ثير معنادار و منفي تورم بر رفاه است؛ چنانچه نرخ تورم يک
درصد افزايش پيدا کند ،شاخص رفاهي سن  97هزار و  750واحد کاهش مييابد .اين نتيجه
با مطالعه شكيب و همكاران ( )2019همخواني دارد .ميتوان گفت برای افزايش سطح رفاه
در ايران بايد نرخ تورم کاهش يابد تا بر توليد ناخالص داخلي و نابرابری اثرات منفي نگذارد
و اين مستلزم اتخاذ سياستهای پولي مناسب و کنترل حجم نقدينگي است.
توسعه صنعت از  3طريق به افزايش سطح درآمد در جوامع مختلف منجر ميشود؛  -1با
رشد صنعت به عنوان زيرمجموعه اقتصاد ،درآمد آحاد جامعه افزايش مييابد -2 .صنعت به
عنوان محمل تحوالت تكنولوژيكي از طريق ايجاد روشها و اختراع ابزارهای نوين ،توليد،
بهرهوری و درآمدزايي را در بخشهای ديگر مانند کشاورزی و خدمات افزايش ميدهد.
 -3توسعه صنعت ،ناگزير در گرو رشد مهارتها و توانمندیهای علمي و فني نيروی انساني
است که با ارتقای سطح دانش موجب افزايش درآمد ميشود.
امروزه که بهطور مداوم مرزهای دانش به عقب رانده ميشود ،تحوالت فناوری ،پشتيباني
چشمگيری از پيشرفت صنعتي ميکند و خود را به يكي از متايرهای اصلي در تعريف اقتصاد
تبديل کرده است .انطباق صنايع با کشفيات علمي و فناوری ،پتانسيل صنعت برای تبديل مواد
خام يا واسطهای به محصوالت جديد را بيشتر ميکند (.)Porter & Heppelmann, 2014
همچنين وجود زمينههای فني و تكنولوژيكي در صنعت زمينه را برای ظهور صنايعي با
بازدهي باال نسبت به مقياس فراهم ميکند که باعث رشد سريع درآمد و بهبود شاخصهای
رفاه ميشود ( .)Murphy & Shleifer & Vishny, 1988اين نظريهها تا حدود زيادی
توسط آمار ملي رشد بلندمدت کشورها بين سالهای  1965و  1990تاييد شدهاند ( Barro
.)& Martin, 2004
بنابر نتايج تخمي ن پژوهش ،اگر متاير سرانه ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد که
بيانگر صنعتي شدن است ( ،)Feder, 1982هزار ريال افزايش پيدا کند ،شاخص رفاهي سن
در استانهای ايران هزار و  345واحد بهبود مييابد .بنابراين ،ميتوان گفت صنعتيسازی با
وجود تمام محدوديتها ،نقش بسزايي در بهبود رفاه اجتماعي در ايران دارد .اين گزاره با
مطالعه باسخواه و محققي کمال (  )2018همخواني دارد.
با در نظر گرفتن مزيتهای رقابتي ،سياستهای توسعه صنعتي ميتواند با ايجاد فرصت
های شالي ،کنترل تورم و افزايش درآمدهای مالياتي دولت ،رفاه اجتماعي را در ايران
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افزايش دهد .بنابراين ،يافتههای پژوهش با شواهد موجود در مورد تاثير صنعتي شدن بر رفاه
اجتماعي در کشورهای درحال توسعه مطابقت دارد.
بهطور سنتي سياست های مالي با تايير در مخارج دولت ،ماليات مستقيم و غيرمستقيم و
ايجاد تعادل در بودجه -بهعنوان ابزار مديريت تقاضا -از طريق تايير الگوی هزينه کاال و
خدمات ،توزيع مجدد درآمد و ثروت و اثرگذاری بر سطح اشتاال و رفاه خانوار ،استفاده
ميشود .ميتوان ادعا کرد که هزينههای عمومي دولت در بخشهايي نظير بهداشت و درمان،
تامين اجتماعي ،آموزش و زيرساختهای توسعهای و همچنين يارانههای پرداخت شده با
اثرگذاری بر توزيع درآمد و در ادامه با پرورش نيروی انساني به عنوان جزئي مهم در بخش
توليد ،تاييرات مثبتي در رفاه اجتماعي ايجاد ميکند؛ زيرا مطابق يافتههای پژوهش اگر سرانه
هزينههای عمومي دولت هزار ريال افزايش پيدا کند ،شاخص رفاهي آمارتيا سن  950واحد
رشد ميکند .بنابراين ،اتخاذ سياستهای بهينه در مخارج دولت ميتواند موجب افزايش رفاه
اقتصادی شود .اين نتيجه با يافتههای مطالعه وودفورد )2011( 1مطابقت دارد.
تخمين پژوهش بيانگر تاثير معنادار و مثبت نرخ شهرنشيني بر رفاه شهروندان است،
چراکه در کشورهای درحال توسعهای چون ايران ،شهرنشيني ميتواند علت رشد اقتصادی
باشد ()Lo, 2007؛ زيرا مناطق شهری بزرگ ميتواند بازارهای بزرگي با تعداد زيادی از
مشتريان و عرضهکنندگان بالقوه فراهم کند که در آنها ،حملونقل و ديگر زيربناهای
ارتباطي پيشرفته ايجاد ميشود .در نتيجه از صرفههای نسبت به مقياس در خدمات عمومي و
شهری برخوردار ميشوند .بنابراين ،رشد اقتصادی و به تبع آن افزايش درآمد باعث بهبود
وضعيت رفاهي ميشود ( Kanbur & Zhuang, 2013و شكيبايي و همكاران.)1394 ،
تخمين پژوهش بيانگر تاثير معنادار و مثبت نرخ شهرنشيني بر شاخص رفاهي سن در
استانهای ايران است؛ بهطوری که با افزايش يک درصدی نرخ شهرنشيني ،وضعيت رفاهي
شهروندان  38هزار و  452واحد بهتر ميشود.

 .6جمعبندي و نتیجهگیري
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،نقشي اساسي در توسعه اقتصادی ،سياسي و فرهنگي و
افزايش رفاه جامعه ايفا ميکنند .در اين پژوهش تالش شده تا برای اولين بار اثر فناوری
1. Woodford, M.
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اطالعات و ارتباطات بر رفاه اجتماعي در استانهای ايران طي سالهای  1390تا  1395مورد
بررسي قرار گيرد.
درباره موضوعاتي که به آثار فاوا بر اقتصاد نوين ميپردازد ،هنوز اطالعات و نيازهای آماری
به صورت کامل انجام نشده و عرضهکنندگان آن ،در مراحل اوليه توليد اين اطالعات قرار
دارند و ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ بنابراين ،اين پژوهش با مشكل جمعآوری
دادههای قابل تجزيه و تحليل علمي مواجه بود و همين دليل امكان درنظر گرفتن سری زماني
طوالنيتر فراهم نشد.
نتايج تخمين پژوهش بيانگر اين است که فرضيه محقق مبني بر تاثير معنادار و مثبت فناوری
اطالعات و ارتباطات بر شاخص رفاه اجتماعي آمارتيا کومار سن در استانهای ايران رد
نميشود .تاثير معنادار و مثبت شاخص دسترسي به فاوا بر شاخص رفاه سن ،ناشي از اثرات
فاوا بر توليد ناخالص داخلي و توزيع درآمدی به عنوان دو جزء اين شاخص است .بنابراين
يافته های پژوهش مطابق مباني نظری و مطالعات پيشين در خارج و داخل کشور بوده است.
همچنين متايرهايي چون صنعتي شدن ،هزينههای دولت و شهرنشيني بر رفاه اجتماعي اثری
معنادار و مثبت و تورم نيز اثری معنادار و منفي دارد.
با توجه به اينكه افزايش سطح رفاه به عنوان هدفي ارزشمند ،نهتنها در سطح کشور ،بلكه در
سطح جهاني مطرح است ،انتخاب سياستهای مناسب برای دستيابي به آن اهميت دارد.
بنابراين ،با توجه به يافتههای پژوهش که مويد آثار مثبت گسترش فاوا بر رفاه اجتماعي است،
پيشنهاد ميشود تا تصميمگيران و سياستگذاران در قوای 3گانه زيرساختهای الزم را
جهت گسترش دسترسي عموم ايرانيان به فاوا فراهم کنند و در اين راستا از تجربيات عملي
ساير کشورها و نظرات کارشناسان بهره گيرند.
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