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چکیده
پیدایش نخستین رایانه قابل برنامهریزی و ترانزیسژتور کژه منشژی میکروالکترونیژک و هسژته
انقالب فناوری اطالعژات شژد ،در قژرن بیسژتم ر داد .ایژن انقژالب تکنولژو یکی مرزهژای
جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کژرد .آثژار
این انقالب هم در کشورهای درحالتوسعه که زیرساختهای مناسژب و فضژای رقژابتی الزم
را ندارد و هم در کشورهای توسعهیافته قابل مشاهده است .مقاله حاضر به بررسی و مقایسژه
اثژژر فنژژاوری اطالعژژات و ارتباطژژات (فژژاوا) بژژر رشژژد اقتصژژادی کشژژورهژژای توسژژعهیافتژژه و
درحالتوسعه منتخب میپردازد .در برآورد الگژوی تجربژی رشژد اقتصژادی ایژن دو گژروه از
کشورها ،از دادههای نر رشد سرمایهگذاری در فاوا ،نر رشد موجودی سژرمایه ،نژر رشژد
سرمایه انسانی ،رشد نیرویکار و از روش پانل طی دوره زمانی  2111-2119اسژتفاده شژده
است .نتایج برآورد حاکی از رابطة مثبت و معنیدار بین رشژد اقتصژادی و فژاوا در ایژن دوره
است که در کشورهای توسعهیافته این ارتباط از شدت باالتری برخوردار است.
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مقدمه
هک از پدهدههنه ک مدت است در حنل شکلگیم ،ااوده و در کلیا عمصا هان،
زیدگ مدرن در جمهنن است جهنی شدن 1م انشد .اها پدهاده اماموز از اهمیتا
وههه در سطح جهنن امخوردار است ا گوی ا ،ک در کنیون توج محنفال علما و
روشنفکم ،قمار گمفت است (کنستلو .)7819
آنتونی گیدنز 2جهنی شدن را تشادهد رواااط اجتمانع جهانی ما دایاد کا
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موقعیتهن ،مکنی دور از هم را وننن ا هم پیوید م دهد کا هام روهاداد محلا
تحت تأثیم روهدادهن ،دهگم ک کیلومتمهن ان آن فنصل دارید قمار م گیمد و امعکس
(آیتوی

.)7811

مارشال مک لوهان 3اینن م کند ک پیشمفت تمه و گستمدهتمه ممحل فماهناد
جهنی شدن از زمنی آ نز شد ک رسانی هان ،الکتموییاک پان اا عمصا ارتبنطانت
گااشتند؛ ا گوی ا ،ک اه رسنی هن من را قندر م سنزید ک جهنن را ا عنوان هک کل
در یظم آورهم (مک لوهنن .)7911
درورد هلد )0222(4وهنر وههگ اصل جمهنن جهنی شدن را مورد تأکید قامار
م دهد .7 :افواهش جمهننهن و شبک هن ،ارتبنط ؛  .0یفوذپاهم ،مت نال؛  .8گستمش
روااط اجتمنع ملتهن؛  .1رشد ااوارهن ،یوه اطالعنت و ارتبنط .
ای الب فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت (فانوا) تحاوالت عظیما در زیادگ
ایسننهن ا وجود آورده است .جهنی شدن و درهامآمیاو ،اقتصاند ،پدهادها ،تانزه
1. Globalization
2. Anthony_Giddens
3. Marshal Mucluhan
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4. David Held

ییست ول ان گستمش فنوا در دیین حمکت ا سمت «دهکده جهنی » و اد نک همو
ایشتم کشورهن در هکدهگم از رؤهن ا واقعیت تبدهل ما شاود (یادهم ،و محماد،
.)7892
تجما کشورهن ،مختلف ازجمل کشورهن ،شمق آساین یشانندهنادة اها امام
منناع ایسنی و سینستهن ،مؤثم اقتصند کالن اما ،اهجند ثبانت توایساتند اا رشاد
اناله امسند؛ انناماه تأثیم مثبت سینستهان ،اانز اقتصاند ،و اد انک کشاورهن اان
اقتصند جهنی ام رشد اقتصند ،کشورهن ا تجما اثبانت شاده اسات .لااا فانوا اان
کنهش موایع تجنر ،ای کشورهن هوهنا مباندالت را کانهش داده و ساب

ت وهات

هکپنروگ اقتصند ،م شود و هک از وههگ هن ،الزک ااما ،هکپانروگ

افاواهش

رشد اقتصند ،است (تماا و حنج حسن

.)7833

فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت هم ا عنوان جوئ از تولید کال در قنلا

فانوا و

هم ا شکل خدمنت سممنه ا ،ام رشد اقتصند ،تأثیم م گاارد .جورگنسون هـو و
استاررو )0221(1ان امرس روید اهمهور ،ییامو ،کانر در اهانالت متحاده در سانل

 7991تأثیم فننور ،اطالعنت را ام رشد اقتصند ،مورد امرس قامار دادهایاد .یتانه
یشنن م دهاد کا ساهم ساممنه در اهامهور ،از میاوان اانال ،حادود  12درصاد
امخوردار اوده و انق منیده را ما تاوان اا سانهم عوامال تولیاد کا موجا

رشاد

اهمهور ،در تولید فننور ،اطالعانت و ارتبنطانت ما شاود یسابت داد .تح ی انت
تجما متعدد ،در کشورهن ،مختلف اما ،امرس اثم فنانور ،اطالعانت اام رشاد
اقتصند ،صورت گمفت است ک یشنن م دهد فننور ،اطالعنت ام اهمهور ،کال از
اثاام معناا دار ،امخااوردار اساات .در اهاا مااورد مطنلعاانت ییااو در کشااورهن،
درحنلتوسع ایجنک شده است .کشاورهن ،درحانلتوساع از یظام زهمسانختهان،
فننور ،اطالعنت و ارتبنطانت اان کشاورهن ،پیشامو تفانوت معناندار ،دارد .ساهم
مخنرج فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت از تولید ینخنل

داخل (ک هک از معینرهن،

مهم اما ،یفوذ فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت در اقتصاند محساوب ما شاود) در
1. Jorgenson, Ho and Stiroh
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است ک ان ا کنرگیم ،سینستهن ،امونیگم همماه ان سینستهن ،مماوط ا توساع
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کشورهن ،توسع هنفت و درحنلتوسع یشنن م دهد ک مهامتامه متییام ،کا اام
عملکمد انگنههن در ییم دوک ده  7992تأثیمگاار اوده فنوا است (شیم ،و ییکپاور
 .)7831سهم مخنرج در کشورهن ،توسع هنفت ا ایش از ده درصاد رسایده اسات؛
درحنل ک اه یسبت در کشورهن ،درحنلتوسع کمتم از پن درصد است .در اهمان
سهم مخنرج حدود  0/1درصد اوده ک ط دوره  0227 -0221ثنات منیده اسات.
در اقتصند اهامان ییاو تاالش زهاند ،ااما ،اهباود زهمسانخت فنانور ،اطالعانت و
ارتبنطنت و ا کنرگیم ،آن ایجنک شده است (محمودزاده .)7833
اااما ،ارزهاانا وضااعیت فناانور ،اطالعاانت و ارتبنطاانت در کشااورهن از
شنخ

هنه وون رشد سممنه گااار ،در فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت یسابت

سممنه گاار ،فننور ،اطالعنت ا تولید ینخانل

داخلا

مخانرج سامای فنانور،

اطالعنت و ارتبنطنت میوان هنرای ا ازا ،هام یفام و ساطح اهامهمناد ،از اهنتمیات
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استفنده م شود .در م نل حنضام اا منظاور امرسا ارتبانط میانن متییمهان ،رشاد
اقتصند ،و فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ااتادا ادایانت رشاد اقتصاند ،و فنانور،
اطالعنت و ارتبنطنت مورد امرس قمار م گیمد سپس در اخشهن ،اعد ،ا مبنی
یظم ،تصمهح الگو معمف متییمهن و تخمی الگو اما ،کشاورهن ،توساع هنفتا و
درحنلتوسع منتخ
تخمی

پمداخت ما شاود .پاس از آن اان توجا اا یتانه حنصال از

فمضی اه تح یق مبن ام اثم مثبت فننور ،اطالعنت و ارتبنطانت اام رشاد

اقتصند ،کشورهن ،توسع هنفت مورد آزمون و تجوه وتحلیل قمار م گیمد.
 .1مروری بر ادبیات اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات
مهمتمه وههگ جنمعا اطالعانت

وجاود هاک زهمسانخت پیشامفت اطالعانت و

ارتبنط است ک انهد در خدمت تح ق هدفهن ،کل یظنک اجتمنع در هما ااعاند
آن انشد .شکلگیم ،زهمسنخت پیشمفت فنوا امکنینت و فمصتهنه پدهد ما آورد
ک تمنک اخشهن و عننصم جنمع را واما دارد ااما ،اهامهگیام ،از آن هاک فماهناد
تحو ل انینده را ط کنند .اه فماهناد جنمعا را اا سامت ساوق خواهاد داد کا
اسینر ،از مؤلف هنهش ان جنمع متعنرف ک اکنون ان آن مواج اهام متفانوت اسات.

اه گوی است ک جنمع اطالعنت شکل م گیمد.

1

در اه زمین مطنلعنت و تح ی نت اسینر ،ام رو ،متییمهن ،مختلف اقتصاند،
ایجنک شده است ک در ذهل ا امخ از آیهن اا هماماه یتانه اا دساتآماده اشانره
م شود.
اما ،دستمس ا اطالعنت و ان افواهش تشوهق ا سممنه گااار ،در اها زمینا اا
رشد اناله منجم م شود.
برارن جلفسون و هیت )0228( 3رااط مثبت ای سممنه گاار ،در راهنیا هان و
سطح محصول انگنههن مشنهده کمدید .آیهن اینن کمدید ک انگنههنه ک در راهنیا هان
سممنه گاار ،م کنند خموج ایشتم ،را ا ازا ،هم واحد ورود ،تولید م کنند.
جاالوا و پوجوال )0223( 4ی ش صننهع الکتمهکا و فانوا اام رشاد اقتصاند،
فنالید را مورد مطنلع قمار دادید .اه مح نن یشنن دادید ک سهم فنوا از رشد تولید
ینخنل

داخل در سنل  7992-0221س اماام ایشتم از ساهم صاننهع الکتمهکا در

سنلهن 7902-7983 ،اوده است .اهبود اهمهور ،وندعنمل در تولید  12درصد از
سهم فنوا را ا خود اختصنا داده امن سهم صننهع الکتمهک تنهن حادود هاکساوک
است .آیهن ا اه یتیج رسیدید ک رشد ینش از صننهع الکتمهکا در اممهکان کام و
رشد ینش از فنوا اانال ااوده اسات .همچنای اها دو مح اق در سانل ( )0221در
مطنلع ا ،اثمات فنوا ام تولید و رشد اهمهور ،ییمو ،کنر در فنالید اما ،سانلهان،
 0220-7991را مورد امرس قمار دادید .یتنه یشنن م دهد ک حدود هکسوک رشد
تولید ینخنل

داخل تعدهلشاده ( 1/29درصاد) ینشا از فانوا اسات و همچنای

اماسنس یتنه ا دست آمده سهم خادمنت ساممنه ا ،فانوا  2/11درصاد در رشاد
تولید ی ش داشت است .سهم خدمنت ساممنه ا ،کال در رشاد تولیاد  7/28درصاد
اوده انناماه فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ا تنهنه ایش از ییم از اه سهم را اا
1. http://www.mgtsolution.com/olib/722252824.aspx
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لورن )7991( 2استدالل م کند ک فنوا محمک مهم است کا اان رفاع موایاع

2. Levine
3. Bryn Jolfsson and Hitt
4. Jalava&Pohjola
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خود اختصنا داده است .اهمهور ،وندعنمل سانالی  7/37درصاد افاواهش هنفتا
است .تولید فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت  2/13درصد است .اان اضانف کامدن اها
تولید ( 13درصد) ا سهم خدمنت ساممنه ا ،فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت (11
درصد) مشخ

م شود ک تأثیم کل فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ام رشاد تولیاد

 7/71درصد اوده است .اه م دار رشد  03درصد از یمخ رشد مشنهدهشده اسات.
اهمهور ،ییمو ،کنر سنالی  0/17درصد افواهش هنفت اسات .ساهم تعمیاق ساممنه
فنوا  2/12است .جمع اه م دار تعمیاق ساممنه ( 12درصاد) اان رشاد اهامهور،
وندعنمل مامتبط اان فانوا ( 13درصاد) در مجماوع  7/23درصاد از اهباود تولیاد
ینخنل

داخل را در هم سنعت کنر یشنن م دهد.
سیکوبلی گیتو و منگاسو )0270( 1ان امرس اثم فنوا ام رشد اهمهور ،ییامو،

کنر در  71کشور عضو سنزمنن همکنر ،و توسع اقتصند 2،و ان استفنده از روهکامد
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یمپنرامتم ،اما ،سنلهن 7991-0221 ،شواهد جدهد ،را ارائ کمدید .یتنه

یش

فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت را ا عنوان هک فنانور ،عماوم و هما جنیبا تأهیاد
م کند ک اما ،اهمهامدار ،کنمل از فمصتهن ،رشد آن (فنوا) ا تیییمات سانزمنی
و تیییم فماهند کس وکنر یینز دارد.
کولچیا و اسچررر )0227( 3سممنه گاار ،در فانوا و رشاد اقتصاند ،در دها
 7992را اما 9 ،کشور عضو سنزمنن همکنر ،و توسع اقتصاند( ،اساتمالین کنیاندا
فنالید فمایس آلمنن اهتنلین ژاپ

ایگلستنن و اهنالتمتحاده) امرسا کمدیاد .آیانن

اما ،اه کنر روید سممنه گاار ،در تجهیوات فنوا و یمکافوار و ا طورکل ی ش ک
فنوا در ایبنشت سممنه اهفن م کند را مورد توج قمار دادید .ان وجود موقعیاتهان،
مختلف در ومخ کس وکنر تمنم  9کشاور افاواهش میاوان مشخصا از کانال،
سممنه ا ،فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت را تجما کمدهاید .یتنه یشانن ما دهاد کا
فنوا در طول دو ده گاشت ای  2/0تن  2/1درصد در هم سنل است اا شاماهط آن
کشور ا رشد اقتصند ،کمک کمده است .آیهن یشنن دادید ک ان وجود تفانوت اای
1. Ceccobelli, Gitto and Mancuso
2. OECD
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3. Colecchia and Schreyer

کشورهن اهنالت متحده ی تنهن از تجما و اهمهگیم ،از اثمات مثبات ساممنه گااار،
فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت در رشد اقتصند ،استفنده کمده الک رشد شاتنانن اها
اثمات را ییو تجما کمده است.
سئو لی و اوه )0229( 1رااط ساممنه گااار ،در فنانور ،اطالعانت و رشاد
ای سممنه گاار ،و رشد اقتصند ،وجاود دارد و ساممنه گااار،هان ،یمفانوا اام
شااکنف تولیااد ینش ا از فاانوا ت اأثیم زهااند ،دارد .همچناای کشااورهنه ک ا دارا،
زهمسنختهن ،محکم اقتصند ،و رژهم تجنر ،اانز هساتند ساممنه گااار ،فانوا،
فعنلتم ،را تجما م کنند .کشورهن ،اان ساطح اهامهور ،یسابتنً پانهی ما توایناد
شکنف را ان استفنده از سمرهو ،دایش یسبت ا کشورهن ،پیشمفت تم کانهش دهناد.
ا طورکل آیهن درهنفتند ک سممنه گاار ،در فنوا رااط ا ،قاو ،اان رشاد اقتصاند،
یدارد درحنل ک سممنه گاار ،در اخشهنه

یم از فانوا رااطا علا تجمعا اام

رشد اقتصند ،دارد و ی ش کلید ،در روید گستمش شکنف تولید انز ،م کند.
طبق گوارش اولتون 2ک توسط گموه اقتصند دایشگنه پنرمن )0272(3ایجنک شاده
اشنعة فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت و تأثیم آن ام رشد و اهامهور ،در ایسات سانل
گاشت مورد احه قمار گمفت .در اه گموه اه پمسش مطمح شد ک فانوا تان وا
حد م تواید ام افواهش رشد الندمدت کشورهن تأثیمگاار انشد؟ ا دلیل اهنک قیمات
محصوالت فنوا از گاشت در حنل کنهش اوده و در آهنده ییو ایتظنر کنهش ما رود
از هک مدل دواخش استفنده شده است (اخاش یخسات تولیاد کانال ،مصامف و
کنال ،سممنه ا ،یمفننور ،اطالعانت و ارتبنطانت و اخاش دوک تولیاد ساممنه ا،
محصوالت فنوا) .حت در کشور ،ک تولید محصوالت فنوا صفم است اها کشاور
م تواید از طمهق اهبود شماهط تجانرت از اها محصاوالت اهامهمناد شاود .یتانه
پهوهش حنک از آن است ک ان کنهش  1درصد ،قیمت یسب محصوالت فنانور،
اطالعنت و ارتبنطنت و ان فمض انق منیدن شدت فننور ،اطالعنت در سطح فعل
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اقتصند ،را اما 09 ،کشور مورد مطنلع قمار دادید .آیهن یشنن دادید ک رااط مثبتا

1. Seo, Lee and Oh
2. Oulton
3. Department of Economics University of Parma
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استفنده از فننور ،اطالعنت ا طور متوسط  11درصد در سنل اام رشاد مصامف در
آهنده م افواهد  .در الندمدت سا وط قیمات یساب محصاوالت فانوا رشاد تولیاد
ینخنل

داخل و مصمف را افواهش م دهاد و ایبنشات سامهعتام ساممنه فانوا را

ا همماه خواهد داشت .اما ،امرس اثم یمخ رشد الندمدت از  71کشاور اروپان و 1
کشور یماروپنه

از دادههان ،پنهگانه اتحندها اروپان 1اساتفنده شاده اسات .ساهم

درآمد ،فنوا در اسینر ،از کشورهن ،اروپنه اسینر پنهی تم از ساهم آن در اهانالت
متحده و سوئد است .ان اه وجود سهم رشد الندمدت اهمهور ،ییمو،کنر ینشا از
سطوح فعل صنعت فنوا قنال توج است :ک در کشورهن ،ماورد مطنلعا در اها
پهوهش در همسنل ا طور متوسط حدود ییم درصد است .ای الب فنوا ممک است
ا طور گستمده صنعت فنوا را دستکم ا همنن سطح ا عنوان ساطح کا در حانل
حنضم در اهنالت متحده هن سوئد موجود است امسنید ک  2/0درصد در همسانل اا
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رشد الندمدت اضنف م کند.
منک و الی )0220( 2در مطنلع ا ،اینن کمدید ک توسع سمهع و یفوذ فنانور،
اطالعنت (فنوا) ییمو ،محمکة اقتصند جدهاد اسات .شاواهد کانف وجاود دارد کا
صنعت فنوا ا رشد کشورهن ،درحنلتوسع کمک زهند ،کمده است و ی اش آن در
کشورهن ،درحنلتوسع مشخ

است .صنعت فنوا ا اخش پوهن در اقتصاند وای

تبدهل شاده ا سات .اشانع جهانی فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت فمصات ااما،
کشااورهن ،درحاانلتوسااع فااماهم ما کنااد تاان شااکنف اقتصااند ،ااای کشااورهن،
درحنلتوسع و توسع هنفت کنهش هناد .مطنلعنت تجما یشانن ما دهاد کا وای
راه طوالی اما ،رفت ا سمت توسع مبتن ام فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت را
طا کامده اسات .پاس از ورود اا سانزمنن تجانرت جهانی

اانزار ااورگ واای

جاابتمه زمین هن ،رقنات در جهنن را دارد .گستمش جهنی فننور ،اطالعانت و
ارتبنطنت فمصت را اما ،کنهش شکنف اقتصند ،ای کشاورهن ،درحانلتوساع و
توسع هنفت اهجند م کند .ان اد نک انزارهن ،جهنی

کشورهن ،توسع هنفت ایشاتم اا

ییمو ،کنر متماکم و تولید خدمنت اما ،کشورهن ،درحنلتوسع ییانز داشاتند .اها
1. KLEMS
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2. Meng and Li

امم ممک است یگمای کشورهن ،درحنلتوسع را اما ،پاهمش فنانور ،اطالعانت
و ارتبنطنت کنهش دهد؛ اناه حنل کشورهن ،درحنلتوسع ااما ،مشانرکت و یفاوذ
در اه انزارهن یینز ا فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت دارید تن اتوایند لینکهن ،عمضا
اه فعنلیتهن را اهجند کنند .در اکثم کشورهن ،درحنلتوسع منیند وی و هند ااما،
مدیظم قمار دهند .هک از ماوارد تجدهادیظم در جناگ کالسایک اای «جانهگوهن
واردات» و «رهبم ،صندرات» در اقتصند توسع هنفتا اسات .پتنیسایل اانزار داخلا
اما ،توسع و اشنع صنعت فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت اسینر گساتمده و متناوع
است .اگمو استماته ،رهبم ،صندرات در فنوا ااما ،اساینر ،از کشاورهن جاااب
است امن اه صندرات یینز ا گماهش صندرات قو ،در سنهم مننطق دارید .لاا ااما،
وی و هند ک دارا ،انزارهن ،داخل اورگ هستند گستمش انزار محل در م ینس
مننس

اما ،حمنهت از صنعت فنوا ،داخل فماهم شده است .همچنی کشاورهن،

درحنلتوسع م توایند موهتهن ،رقنات در انزار جهنی فنوا را درهناند؛ ا طور،کا
قندر خواهند اود از فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ااما ،انزسانز ،هان تجدهادیظم در
سنختنر صنعت استفنده کنند.
نور ( )0220در پهوهش موقعیت فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت و وانلشهان،
توسع آن در امخ کشورهن ،عما حوزه خلی فنرس را ماورد امرسا قامار داد.
و ،یشنن داد ک ان وجود رشد ت نضن اما ،فننور ،اطالعنت در دوره اخیام عمضا
سممنه گاار ،کشورهن ،عما منط خلی فنرس در اه حوزه یسبت ا کل جهنن
ایدک است .و ،همچنی اشنره دارد ک ان وجود رشد ت نضن اما ،فننور ،اطالعنت
دارا ،انزار ،اسینر محدود اوده و فنصل زهند ،ان کشورهن ،درحنلتوسع دارد .در
کشورهن ،ثموتمند حوزه خلی فنرس ک دارا ،تولید سامای و متوساط تحصایالت
انالتم هستند درصد انالتم ،از ممدک اا اهنتمیات دستمسا داریاد .درحانل کا در
پانهی تام و متوساط تحصایالت پانهی تام درصاد

کشورهن ،ف یم ان تولید ینخنل

کمتم ،از ممدک ا اهنتمیت دستمس دارید .آمنر یشانن ما دهناد کا در کشاورهن،
امنرات متحده عما

احمه
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توسع صنعت فننور ،اطالعانت و ارتبنطانت سینساتگاااران انهاد مالحظانت را

کوهت لبنانن و قطام یسابت اانالتم ،از جمعیات اا

خدمنت فننور ،اطالعنت (تلف

تلف همماه و اهنتمیت) دستمس داریاد و شاکنف
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اه کشورهن ان سنهم کشورهن ،ف یم منط (هم و ساودان) اساینر گساتمده اسات.
فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت دارا ،پتنیسیل سمعت اخشیدن ا توسع اقتصاند ،از
طمهق افواهش فمصت شیل

اهبود تجنرت الکتموییک منناع ایسانی

مهانرتهان،

ا روزشده و قنالیتهن ،پیشمفت است .ا طاورکل در دوره ماورد امرسا (-0222
 )7991تأثیم معن دار رشد فنوا ام رشاد اقتصاند ،کشاورهن ،عماا حاوزه خلای
فنرس و مصم مثبت امن مبهم است  .یتانه امرسا اثام فنانور ،اطالعانت اام رشاد
اقتصند ،اینیگم تأثیم قنال توج اه عنمل در رشد اقتصند ،است.
سمورلکو و اوسیوبررسون )0223(1اثامات تعانمل اای فنانور ،اطالعانت و
ارتبنطنت و ییمو ،کنر ام رشد اقتصند ،در کشورهن ،درحنلگااار را ماورد توجا
قمار دادید .یتنه

حنک از آن است ک هک از پیششمطهن ،ایت نل موفق در ممحل

گاار سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت و ارتبنطانت اسات .اان اساتفنده از الگاو،
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تناع تولید کنب ا داگالس وجود اثمات مت نال معنا دار اای اها دو متییام ماورد
امرس قمار گمفت .هنفت هن ،اه پهوهش ییو ان تأهید هنفت هن ،مطنلعانت پیشای در
مورد اثمات کنمل سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت یشنن داد ک ساطح
سممنه گاار ،در مخنامات ان سطح اهمهور ،کنرکننن تمانکوقات رااطا معنا دار،
دارد .لاا سممنه گاار انهد اهمیت عنمل منناع ایسنی تأثیمگاار ام ساممنه گااار ،در
صنعت فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت را مورد توج قمار دهد.

کته مارر

و کوسوگیو )0221( 2اینن کمدید ک توسع فنوا ممک است رشد

تولید اانل وه را ااما ،مادت طاوالی از طمهاق تعمیاق ساممنه اثامات و مجماوع
دستنوردهن ،اهمهور ،عنمال کانر افاواهش دهاد و امان در کوتانهمادت یسابت اا
میننمدت از طمهق تعدهل وقف هن ،دستمود ا افواهش اهمهور ،منجم م شود.
مارتنس و همکانران )0272(3تاأثیم فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت اام رشاد
اقتصند ،را ان استفنده از روهکمد تعندل عموم پوهان امرسا کمدیاد .آیهان در تاناع
تولید  1یوع متییم سممنه ک س متییم آن مماوط ا فنوا و س متییم دهگام ممااوط
1. Samoilenko and Osei-Bryson
2. Cette, Mairesse and Kocoglu
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3. Martínez & Rodríguez, Torres,

ا داراه هن ،یمفنوا است را تصمهح کمدیاد .یتانه یشانن ما دهاد ساهم داراها
سممنه ا ،یمفننور ،اطالعنت اا رشاد اهامهور ،یودهاک صافم اسات .تیییامات
تکنولوژهک تعبی شده در داراها هان ،ساممنه ا ،فنانور ،اطالعانت دلیال عماده
تیییمات تکنولوژهک در اقتصند اممهکن در دوره مورد امرس اسات .ساهم تیییامات
سممنه ا ،یمفنوا تنهن  71درصد است .یکت قنالتوج اه است ک درحنل ک سهم
فنانور ،اطالعانت درحانل افاواهش اسات از اواساط  7992ساهم ورود ،کاانال،
یمسممنه ا ،درحنل کنهش است .در حنلت کلا

تیییامات تکنولاوژهک فانوا در

حدود  81درصد کل رشد اهمهور ،ییمو ،کنر محنسب م شود.
همچنی در مطنلعنت ایجنکشده در داخل رسولینژاد و نوری ( )7833ان تأکید
ام ی ش فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ام متییمهن ،خمد و کالن اقتصند ،اثم فنوا ام
اشتینل را مورد امرس قمار دادید .آیهن اینن کمدید ک طا سانلهان7883-7831 ،
فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت در کوتنهمدت اثم منف ام اشتینل دارد امن در الندمدت
اثم مثبت ام ییمو ،کنر منهم و اثم منف ام ییمو ،کنر یممنهم خواهد داشت.
محمودزاده ( )7892تأثیم فننور ،اطالعنت ام رشد اهمهور ،ییمو ،کانر را در
 08صنعت تولیدکننده و مصمفکننده فننور ،اطالعنت ان روش دادههن ،تلفی

ط

دوره زمنی  7837-7831مورد ارزهنا قمار داد .یتنه ا دستآمده یشنن م دهد کا
تأثیم فنوا ام اهمهور ،در صننهع تولیدکننده و مصمفکننده فننور ،اطالعنت از یظام
آمنر ،معن دار ییست امن اثمات فنوا ام اهمهور ،ییمو ،کنر در صننهع فنوا ایشاتم از
سنهم صننهع است .همچنی محمودزاده و رازقی ( )7839اه اثام را در کشاورهن،
درحنلتوسع منتخ

ییو امرس کمدید و یتیج گمفتند ک اثم سممنه گاار ،داخلا

و سمرهو فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت (فنوا) اام رشاد اقتصاند ،مثبات و معنا دار
است .در پهوهش دهگم ییو محمودزاده ( )7833در ارزهنا اثمات فنوا ام اهامهور،
کل عوامل تولید یشنن داد ک موجود ،سمای فنوا و یمفنوا ام اهمهور ،تأثیم مثبات
دارد .همچنی در مطنلع دهگم ،محمودزاده و اسدی ( )7831ان امرس اثمات فانوا

اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی :با رویکرد مقایسه بین   ...رضا محسنی ،اکرم چرمگر ،صادق داداشی و یزدان سیف

تکنولوژهک فنوا ا اهمهور ،حدود  18درصد است درحنل ک ساهم داراها هان،

ام رشد اهمهور ،ییمو ،کنر در اقتصند اهمان یشنن دادید ک اهمهور ،کل و ساممنه
یمفننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ایشتمه تأثیم را ام اهمهور ،ییمو ،کنر در اقتصاند

111

اهمان دارد .اثم سممنه ایسنی و سممنه فنوا ام اهمهور ،ییمو ،کنر مثبت و معنا دار
است و اه یتنه ان ایشتم مطنلعنت تجماا در کشاورهن ،درحانلتوساع سانزگنر
است.
پورفرج و روشـن ( )7839اثام دستمسا و زهمسانخت فنانور ،اطالعانت و
ارتبنطنت را ام رشد اقتصند ،ان توج ا یناماام ،درآمد مورد مالحظا قامار دادیاد.
آیهن ان امرس  71کشور ان یناماام ،انال و  71کشور ان یناماام ،پانهی در سانلهان،
 0222-0221ا اه یتیج رسیدید ک اثام فانوا اام رشاد اقتصاند ،در کشاورهن اان
یناماام ،درآمد ،انال پنهی تم است.
رحمانی و حیاتی ( )7831در مطنلع مورد ،ان روش پنیل اثام فانوا اام رشاد
اهمهور ،کل عوامل تولید اما 19 ،کشاور در دوره زمانی  7998-0228را امرسا
کمدید و یتنه
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حکنهت از اثم مثبت ساممنه گااار ،داخلا در فانوا و سامرهوهن،

ای الملل فنوا در کل کشورهن (توسع هنفت و درحنلتوسع ) ام رشد اهامهور ،کال
دارد.

1

 .2جمعآوری ،سازماندهی و توصیف اطالعات
اهمهور ،محامک پیشامفت اقتصاند ،اسات .درواقاع شایوههان ،خانا افاواهش
اهمهور ،سنختنر و الگو ،تحول هک سیستم اقتصند ،معی را تعیی م کناد .اگام
هک اقتصند اطالعنت وجود داشت انشد انهد اتوان منناع ادهع تولیاد (اهامهور )،را
ک اه اقتصند را متمنهو م کند شننخت (کنستلو .)7832
مطنلعنت در مورد اهمهور ،در اقتصندهن ،پیشمفت ا طور سنت اان اشانره اا تح یاق
پیشگنک رابرت سولو در سنلهان 7911-7911 ،و تاناع تولیاد کال آ انز شاد کا و ،در
ونرووب دقیق الگو ،یهوکالسیک اما ،تبیی مناناع و تکنمال رشاد اهامهور ،در اقتصاند
اممهکن مطمح سنخت .یتنه حنک از آن است ک سمای تولید ینخنل

در اخش خصوصا

یمکشنورز ،اممهکن ای سنلهان 7929 ،تان  7919دو امااام شاده اسات؛ 2گموا ساولو
 .1به طورکلی ،محابق محاهعات ارااهشده ،افاایع سرمایهگذاری در فاوا اثرات مثبتی بر رشد اقتصـادی دارد و
شتاب این اثرات نیا بر رشد مثبت است.
 20/9 .2درصد این افاایع به تغییرات فنی و  12/9درصد باقیمانده به افاایع استفاده از سرمایه نسبت داده
شده است.

هنفت هن ،خود را منعکسکنندة تأثیم تیییمات فن ام اهمهور ،تعبیم کمد هنفت هان ،و ،کا
مبتن ام یتنه آمنر ،است یشنن م دهد ک افاواهش اانزده در هام سانعت کانر ینشا از
افوودن ییمو ،کنر ایشتم و افواهش ایادک ساممنه یباود الکا از منباع دهگام ،سموشام
م گمفت (کنستلو  .)7832وقت سولو تاناع تولیاد کال

خاود را در معامض

پسمنید مدل رگمسیوی مماوط ایعکنس م هناد منهیت تصندف یدارد الک گوهن ،یندهاده
گمفت هک عنمل تأثیمگاار قنعدهمند در تناع ماکور است .و ،اه جو توضیحدادهیشاده را
ا پیشمفت فن و اهمهور ،تعبیم کمد (شنکم)7813 ،؛ ا طور،کا در معندلا تاناع تولیاد
ا عنوان انق منیدة آمنر ،یشنن داده شد .در اه مورد اقتصندداینن جنمع شننسنن و مورخانن
اقتصند ،موافق یگمش سولو در تفسیم انق منیده اا عناوان هامسانگ تحاول تکنولوژهاک
تمدهد یکمدیاد (کنساتلو  .) 7832طباق مادل یهوکالسایک ساولو ساطح درآماد سامای در
کشورهن ،ف یم انهد ا سمت درآمد کشورهن ،ثموتمند همگما شود .همچنی انهاد اانزده
سممنه در کشورهن ،ف یم ایشتم از کشورهن ،ثموتمند انشاد کا اها امام موجا ایت انل
جمهنن سممنه از کشورهن ،ن ا کشورهن ،ف یم شده و تشاکیل ساممنه در آن گاموه از
کشورهن ت وهت م شود و موایع موجود ام سم راه کشورهن ،ف یام ااما ،اساتفنده کنمال از
فننور،هن ،جدهد تولید ،ان گاشت زمنن و از طمهق هاندگیم ،رفاع خواهاد شاد .امان در
عمل اه پیشاین مح ق یشد و ان وجود اهنکا همگماها میانن کشاورهن ،صانعت مثال
ژاپ کشورهن ،اروپنه و اممهکن وجود داشت است امن فنصل اعض کشورهن ،آساینه و
اروپنه ایشتم شده و سطح درآمد یسب در کشورهن ،اممهکن ،التی یسبت اا کشاورهن،
اروپن ،ما کمتم شده است (شنکم.)7813 ،
در سنل  7990منکیو 1رومر 2و ورل 3عنوان کمدید ک اگام ساممنه ایسانی در
الگو ،سولو تصمهح شود اه مدل ان شواهد تجماا سانزگنرتم خواهاد ااود .اها
مدلهن از هک سو یظمهنت رشد مبتن ام سممنه اودید و ام ایبنشت سممنه ایسانی و
فیوهک تأکید م کمدید و از سو ،دهگم ییو ام اهمیت پیشمفت فنا تأکیاد داشاتند
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آزمون تجما قمار داد مالحظ کمد ک جو توضیحدادهیشدة عوامل تأثیمگاار ام

کا در

1. Gregory Mankiw
2. David Romer
3. David Weil
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امن تیییم فن و رشد فننور ،را امونزا فمض م کمدید و در مورد آن توضیح ارائ
ینمودید .انناماه کشور ،ک م خواهد از طمهق پیشمفت فن رشد خود را افاواهش
دهد یم داید از و طمهق پیشمفت فن را ارت ن دهد .در ده  7932یظمه پامدازان
رشد ا یظمهنت درونزا ،رشاد رو ،آوردیاد .پـل رومـر از دایشاگنه اساتنفورد و

رابرت لوکا

از دایشگنه شیکنگو از مبتکمان اه یظمه اودید (شنکم.)7813 ،

هک از مطنلعانت در زمینا الگوهان ،رشاد درونزا مطنلعانت کـوا (-0228

 1)0222و پوجوال ( 2)0220است .در اه پهوهش آیهان اا درونزا کامدن فنانور،
اطالعنت در الگوهن ،رشد پمداختناد و فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت را در تاناع
تولید و رشد اقتصند ،ا کنر امدید .آیهن ایانن کمدیاد کا ااما ،ایادازهگیام ،دقیاق
فننور ،ان تأکید ام سممنه ایسنی انهد سممنه ایسنی اا دو جاو ت سایم شاود.7 :
سممنه ایسنی هم ییمو ،کنر  .0فننور.،
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سممنه ایسنی در ییمو ،کنر پنهانن اسات امان فنانور ،در قنلا

ییامو ،کانر

یم تواید تجسم پیدا کند .ان فمض اهنک ییمو ،کنر جو مشخص هن ،هاک اقتصاند
ا حسنب م آهد سممنه ایسنی دایش ینیوشت هن کدگاار،یشاده اسات؛ در م ناال
فننور ،منهیت جهنی و فماگیم دارد و در هک اقتصند محصور ییست؛ پس فنانور،
دایش کدگاار،شده هن یوشت شده است (پوجوال .)0220
در اسینر ،از مطنلعنت در مورد اثام فنانور ،ارتبنطانت و اطالعانت اام رشاد
اقتصند ،توج زهند ،ا سممنه ایسنی و فننور ،شده است امن در اه پهوهش اان
روهکمد ،م نهس ا ،ای کشورهن ،توسع هنفت و درحنلتوسع ام موارد جوئ تام،
ازجمل تعداد ثبتینککنندگنن در تحصیالت عنل و مخنرج ایجنکشده در فنوا تأکیاد
شده و تأثیم هم کداک از موارد ام رشد اقتصند ،مورد امرس قمار گمفت است.
در م نل حنضم الگوسنز ،اما 72 ،کشور (استمالین یموژ اممهکان کنیاندا ساوئیس
فمایس ژاپ
(منلو ،فیج

سوئد کمه مکوهک) ا عنوان کشورهن ،منتخ

توسع هنفتا و  72کشاور

اهمان عمانن اردن کوهات عماساتنن ساعود ،مصام ساوره لبنانن)

ا عنوان کشورهن ،درحنلتوسع منتخ

ایجنک شاد و متییمهان ااما ،سانلهان-0229 ،
1. Quah
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2. Pohjola

 0222از انیک اطالعنت شنخ

هن ،توسع جهنی  )0277( 1اساتخماج و اان اساتفنده از

است یمکافوار ،استنتن 2مبتن ام روش گشتنور ،تعمیمهنفت  3و اثمات ثنات امآورد شد.4
اما ،شننخت مجماهن ،تأثیم فننور ،اطالعنت و ارتبنطانت اام تولیاد و رشاد
اقتصند ،ان پیمو ،از روش مشنا روش پوجوال 5فمک تناع تولید را اا صاورت زهام
()7
)Yit=AF (Cit, Kit, Nit, Hit) i= (1,2,3, …, n) t= (1,2,3,…,m

 Yیشنندهنده تولید کل است ا طاور،کا تاناع از  Cساممنه گااار ،در فنانور،
اطالعنت  Kموجود ،سممنه

 Nیهانده ییامو،کانر  Hساممنه ایسانی کا تعاداد

ثبااتیاانککنناادگنن در تحصاایالت عاانل و پاانرامتم  Aایاانیگم سااطح فناانور ،اساات.
همننگوی ک مشنهده م شود تناع تولید تناع از مخانرج ایجانکشاده در فنانور،
ارتبنطنت و اطالعنت است.
ازجمل دالهل ایتخنب الگو ،ماکور اما ،امرس اثم فانوا اام رشاد اقتصاند،
عبنرت است از:
ا مخـارج انجـام شـده در فـاوا :مخانرج ایجانکشاده در فانوا ایانیگم میاوان
سممنه گاار ،در اخش فنوا است و رشد آن در تحلیل موضوع حنئو اهمیت است؛
ا موجودی سرماره :موجود ،سممنه شنمل سممنه گاار ،ایجنکشده در اقتصند
است ک استهالک از آن کسم شده است (ان فمض صفم اودن میوان استهالک در اه
پهوهش موجود ،سممنه اماام سممنه گاار ،م شود).
ا سرماره انسانی :اه یوع سممنه گاار ،سب

افواهش دایش ییمو ،کنر شده و

ییمو ،کنر منهم ا رشد اقتصند ،کشور کمک م کند.
ا نیروی کار :ییمو ،کنر هک از مشخص هان ،تولیاد کال و اا تباع آن رشاد
)1. WDI(2011
2. Stata
3. GMM

 .4بهدهیه ویژگیهای منحصر به فرد روش گشتاوری تعمی یافته از این روش نیا استفاده میشـود .بـا انجـام
آزمون سارگان ،وجود متغیر ابااری تأیید شده و هذا باید از روش  GMMبرای برآورد استفاده شد.
5. Pohjola
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دریظم م گیمهم:
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اقتصند ،است.
ان توج ا وههگ هن ،مطلوب تاناع تولیاد کانب ا داگاالس تاناع تولیاد کال
ا صورت زهم تصمهح م شود:
()0
Y=A

ان گمفت لگنرهتم طبیع

تناع تولید ا صورت خط ا شکل زهم تبدهل م شود:

()8
Ln H+

Ln N +

Ln K +

Ln Y = Ln A +

Ln C +

ان فمض وجود اطالعنت متییمهن ا صورت سم،هن ،زمنی هان اای کشاور ،اها
تناع اما ،تحلیلهن ،کشور هن گموه از کشورهن قنال تخمی است.
از رااط شمنره ( )8یسبت ا زمنن دهفمایسیل یتیج م گیمهم:
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()1
̇

̇ +

̇ +

̇+

̇= ̇+

عالمت ی ط اینیگم یمخ تیییم است .از اه تناع اما ،امآورد اثم فننور ،اطالعانت و
ارتبنطنت ام رشد اقتصند ،استفنده م شود.
اگم فمض انزده ثنات یسبت ا م ینس تولید دریظم گمفتا شاود و همچنای
پمداخت ا عوامل تولید ا ایدازه تولید یهنه انشد ضماه

 αسهم عنمل مورد یظم

در کل تولید را یشنن م دهد.
اما ،تعیی سهم مشنرکت عوامل تولید در رشاد اقتصاند ،ما تاوان از روش
استنیدارد حسنادار ،رشد استفنده کمد .هم عوامل یم از تیییمات تکنولاوژ A ،در
معندل فوق قنال مشنهده هستند ک اه تیییمات ییو ا عنوان انق منیده ا دست آماده
و عمدتنً یمخ رشد کل هن وندعنمل اهمهور ،ینمیده م شود.
همچنی مطناق ان مطنلعنت بارو ( )7997و واورمن و همکنران ( 1)0221رااط
فنوا و رشد اقتصند ،ان استفنده از مدل رشد درونزا ،استنیدارد مورد امرسا قامار
گمفت ک معندل آن ا صورت زهم یشنن داده م شود:
1. Waverman et al

()1
مدل انال هک الگو ،پنیل پوهن ان ااعند زمنی و منحصما فمد اوده ک شنمل وقفا هان ،متییام
است.

لگنرهتم تولید ینخنل

داخل ح ی ا

و

اثمات خنا کشورهن ک مشانهده یشاده

عبنرت خطن م انشد ( iاینیگم م نطع و  tاینیگم دوره زمنی مورد امرس است).

 .3برآورد الگو و تحلیل نتایج
اما ،امآورد الگو ،پوهن ،پنیل دادههن از دو روش اثمات ثنات مبن ام متییم مجانز،
ک تنهن مشخص هن ،کشور ،را ک در طول زمنن ثناات هساتند و روش گشاتنور،
تعمیمهنفت استفنده م شود.
اما ،امرس اثم رشد ساممنه گااار ،در فانوا اام رشاد اقتصاند ،کشاورهن،
از الگو ،زهم استفنده شده است:

توسع هنفت و درحنلتوسع منتخ
()1

+

 :dیمخ رشد تولید ینخنل

d

+

d

+

d

+

d

=

d

داخل ؛

 :dیمخ رشد سممنه گاار ،در فنوا؛
 :dیمخ رشد موجود ،سممنه ؛
 :dNitیمخ رشد ییمو ،کنر؛
 :dیمخ رشد سممنه ایسنی ؛
 :جو خطن ،تصندف .
اااما ،ااامآورد الگااو از دادههاان 02 ،کشااور ( 72کشااور توسااع هنفتا و 72کشااور
درحنلتوسع ) 1اان اساتفنده از انیاک اطالعانت ) (WDI2011ااما ،دوره زمانی (-0229
 )0222مبتن ام روش پنیل (اثمات ثنات) مدل استفنده شده اسات .یتانه آزماون  Fلیمام
 .1محاهعات بسیاری در زمینه اثر فناوری اطالعات بر رشد اقتصـادی انجـام شـده اسـت ،امـا در کشـورهای
درحالتوسعه اثر رشد مخارج سرمایهگذاری بر فاوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین در این پژوهع،
با روش  GMMبه محاسبه کشعهای کوتاهمدت و بلندمدت و تمایا بین آنها پرداخته و نتـای را بـا اهگـوی
رشد سوهو مورد بررسی قرار خواهی داد.
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(تولید سمای ) یسبت ا وقف هن ،تولید سمای

مجموعا عوامال تعیای کنناده رشاد
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اینیگم تأهید پنیل اودن دادههنست سپس اما ،تشخی

وجود اثمات تصاندف و اثامات

ثنات از آزمون هنسم استفنده شده (فمض صفم آزمون اینن م کند ک اثامات تصاندف
است) ک ان توج ا آمنره  Fفمضی صفم رد شده و اثمات ثنات تأهید م شود.
همچنی اما ،امآورد معندل ( )1از روش گشتنور ،تعمیمهنفتا اساتفنده شاده
است ک مجموع ا ،از متییمهن ،اثمگاار ام رشد شنمل یمخ رشد ییمو ،کانر یامخ
رشد سممنه گاار ،در فنوا ا عنوان متییم اامونزا و یامخ رشاد موجاود ،ساممنه
ا عنوان متییم درونزا و یمخ رشد تعداد ثبتینککنندگنن در آموزش عانل اا عناوان
متییم ااوار ،ا کنر گمفت شده است.
یتنه امآورد ،الگو ان روش اثامات ثناات و روش گشاتنور ،تعمایمهنفتا در
جدول شمنره ()7یشنن داده شده است:
جدول شماره ( .)3نتایج حاصل از برآورد اثرات ثابت و روش گشتاوری تعمیمیافته ) (GMMبرای  39کشور
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توسعهیافته
GMM

-8/793
()-2/25 , 7/779
7/312
()9/95 , 7/777
7/122
()9/11 , 7/777
1/122
()3/28 , 7/771
7/322
()0/73, 7/777
7/17
()1/53 , 7/799
177

8/79
()7/912
2100/03
()7/777

اثرات ثابت
-3/790
()-3/99 , 7/777
7/711
()9/927 , 7/777
7/838
()39/988 , 7/777
7/209
()9/519 , 7/777
7/702
()9/929 , 7/777
7/722
()9/751 , 7/777
177
7/55
127/52
()7/777
199/52
()7/777

متغیرهای توضیحی
عرض از مبدا
)LY(-1
LK
LN
LH
LC

تعداد مشاهدات
Fهیمر
آزمون هاسمن
آزمون سارگان

1

آزمون واهد

منبع :هنفت هن ،پهوهش
تاکم :اعداد داخل پمایتو ااما ،ضاماه یخساتی عادد ایانیگم آمانره  tو دومای ایانیگم
 P_Valueاست .اعداد داخل پمایتو اما ،سنهم آزمونهن اینیگم  P_Valueاست.
1. Sargan Test

ان توج ا اهنک مدل امآوردشده ا صورت لگنرهتم است لاا ضماه

امآورد ،ایانیگم

کشش متییمهن یسبت ا تولید م انشد .1در جدول شمنره ( )7ضماه

کشاش متییمهان

یسبت ا تولید در کشورهن ،توسع هنفتا را یشانن ما دهاد .هماننگویا کا مالحظا
م شود یتنه حنصل از روشهن ،گشتنور ،تعمیمهنفت و اثمات ثنات مشنا هساتند .اان
تفنوت ایدک ای کششهن ،کوتنهمدت و الندمدت وجود دارد .در روش اثامات ثناات
کشش سممنه ا تولید  2/18درصد است ک مطناق اان تهاور ،تاناع تولیاد اان افاواهش
موجود ،سممنه تولید افواهش م هناد .کشش ییمو ،کنر یسبت ا تولیاد  2/31درصاد
امآورد شده است؛ ا گوی ا ،ک ان افواهش ییمو ،کانر تولیاد افاواهش ما هنااد .کشاش
تعداد ثبتینککنندگنن در آموزش عنل یسبت ا تولید  2/12درصاد اسات کا اان تولیاد
رااطة مثبت داشت و افواهش آن ازهکسو سب
از سو ،دهگم سب

افواهش مهنرت و تخص

کنهش هوهن هن ،ینشا از عادک مهانرت و تخصا

واردشده ا فماهند تولید است و اه تخص

ییمو ،کانر و
ییامو ،کانر

ا افواهش اهمهور ،ییمو ،کنر منجم شاده

و افواهش تولید را ا دیبنل خواهد داشت .کشش سممنه گاار ،در فنوا یسابت اا تولیاد
ییو  2/23درصد اوده ک یشنن م دهد افواهش ساممنه گااار ،در فنانور ،اطالعانت اان
توج ا فماهند جهنی شدن و گساتمش شابک هان ،ارتبانط و از اای رفات ممزهان،
جیمافینه م تواید اثم مثبت ام تولید داشت انشد.
تجوه وتحلیل امآورد روش گشتنور ،تعمیمهنفت ییو یشنن م دهد کا در اها
روش ییو عالمت کشش عوامل تولید مطناق ایتظنر و معن دار اوده است .همننگویا
ک در ستون سوک جدول شمنره ( )7مالحظ م شود کشش کوتنهمدت ساممنه اا
تولید  2/70درصد امآورد شاده اسات؛ اا عبانرت دهگام هاک درصاد افاواهش در
موجود ،سممنه تولید را ا میوان  2/70درصد افواهش م دهد .کشش ییامو ،کانر
ا سممنه ییو  7/73درصد کشش ساممنه گااار ،در فانوا یسابت اا تولیاد 2/72
درصد و کشش تعداد ثبتینککنندگنن در آموزش عنل یسبت ا تولید  2/80درصاد
 .1از سوی دیگر استفاده از اهگوهای دو طرف هگاریتمی غاهباً ناهمسانی واریان( را کاهع میدهند .بـهدهیـه
اینکه تبدیه هگاریتمی ،م یا های اندازهگیری متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ در نتیجه هـر  17اخـتالف
بین دو متغیر به  2اختالف کاهع مییابد.

اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی :با رویکرد مقایسه بین   ...رضا محسنی ،اکرم چرمگر ،صادق داداشی و یزدان سیف

توج ا ایدک اودن م دار ضمه

)( Ly(-1وقف متییم وااسات ) ما تاوان ایانن کامد کا

119

امآورد شده است و افواهش در همهک از اه عوامل منجم ا رشد تولید م شود.
ان توج ا اهنک در روش گشتنور ،تعمیمهنفت پوهنه میانن تولیاد و شاماهط
تعندل آن (ک از فماهند تعدهل جوئ ا دست آمده) لحنظ شده اسات ما تاوان اان
اه معندل کشش الندمدت عوامال تولیاد را محنساب کامد؛ لااا

استفنده از ضماه

الگو ،معندل شمنره ( )1را م توان ا صورت زهم یشنن داد:
()1
))

ا طور،ک
ا تولید و
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تولید

) (

کشش کوتنهمدت موجود ،سممنه ا تولیاد

ییمو ،کنر ا تولید
اده تمتی

( (

) (

) (

) (

) (

کشاش کوتانهمادت

کشش کوتنهمدت تعداد ثبتینککنندگنن در تحصیالت عانل

کشش کوتنهمدت سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت ا تولید هساتند؛
کشش الندمدت هم عنمال تولیاد از رااطا

ضمه

متییم وااست ان وقف )

(کا

ضامه

عنمال

است قنال محنسب م انشد.

ان توج ا روااط ارائ شده کشش الندمدت سممنه اا تولیاد  2/711ییامو،
کنر ا تولید  7/101تعداد ثباتیانککننادگنن در آماوزش عانل اا تولیاد  2/113و
سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت ا تولید  2/711است؛ هماننگویا کا مشانهده
م شود مطناق ایتظنر کششهن ،الندمدت ایشتم از کششهن ،کوتنهمدت هستند.
جدول شمنره ( )0کشش متییمهن یسبت ا تولید را اما ،کشورهن ،توسع هنفت
یشنن م دهد.
جدول شماره ( .)4نتایج حاصل از برآورد اثرات ثابت و گشتاوری تعمیمیافته ) (GMMبرای  39کشور درحالتوسعه
GMM

8/320
()2/08 , 7/778
7/289
()8/53 , 7/777
7/719
()7/39 , 7/028
-7/955
()-1/19 , 7/219
7/123
()1/88 , 7/799
7/909
()19/95 , 7/777

اثرات ثابت
7/932
()18/900 , 7/777
7/772
()0/191 , 7/777
7/729
()29/188 , 7/777
7/7899
()11/995 , 7/777
7/578
()182/33 , 7/777
7/773
()13/115 , 7/777
177
7/55
532/58

متغیرهای توضیحی
عرض از مبدا
)LY(-1
LK
LN
LH
LC

تعداد مشاهدات
Fهیمر

()7/777
2/37
()7/777
3/73
()7/279
293/2
()7/777

هاسمن
آزمون سارگان
آزمون واهد

یتنه حنصل از امآورد اثمات ثنات اما ،کشورهن ،درحنلتوسع مطاناق ایتظانر ااوده و
کشش موجود ،سممنه ا تولید در اه کشورهن  2/23درصد است؛ اده معنا کا اان
افواهش هک درصد ،موجاود ،ساممنه تولیاد در کوتانهمادت  2/23درصاد افاواهش
م هناد درحنل ک افواهش موجود ،در کشورهن ،توسع هنفت ایش از هفات امااام اها
م دار ا تولید اضنف م کند .کشش ییمو ،کنر ا تولید ییو  2/21درصد امآورد شده کا
اینیگم اه است ک افواهش هک درصد ،در ییمو ،کنر تولیاد را  2/21درصاد افاواهش
م دهد؛ درحنل ک افواهش هک درصد ،ییمو ،کنر ایش از ده اماام اه م دار اا تولیاد
کشورهن ،توسع هنفت م افواهد .در م نال هک درصد افواهش تعداد ثبتیانککننادگنن در
آمااوزش عاانل

 2/92درصااد تولیااد را افااواهش ما دهااد درحاانل کا در کشااورهن،

توسع هنفت افواهش هک درصد ،تعداد ثبتینککننادگنن در تحصایالت عانل تنهان 2/21
درصد ام تولید م افواهد .همننگوی ک مالحظ م شود افواهش تعداد ثباتیانککننادگنن
در آموزش عنل در کشورهن ،درحانلتوساع اام رشاد تولیاد اا شادت اانالتم ،اثام
م گاارد و اه امم ممک است ا دلیل افواهش اهامهور ،و مهانرت ییامو ،کانر انشاد.
همچنی هک درصد افواهش سممنه گاار ،در فنوا 2/228درصد تولید را در کوتنهمادت
افواهش م دهد امن در کشاورهن ،توساع هنفتا ساممنه گااار ،در فانوا  2/230درصاد
(ت مهبنً  01اماام یسبت ا کشورهن ،درحنلتوسع ) تولید را افواهش م دهد.
یتنه حنصل از امآورد روش گشتنور ،تعمیمهنفت ییو یشنن م دهد ک ان توج اا
ضمه

کووک ) Ly(-1تفنوت وندای ای کششهن ،کوتنهمدت و الندمدت کشاورهن،

درحنلتوسع وجود یدارد .افواهش هک درصد ،موجود ،سممنه تولید را  2/27درصاد
افواهش م دهد (البت اه رقم از لحنظ آمنر ،معن دار ییسات) .همچنای افاواهش هاک
درصد ،ییمو ،کنر تولید را  2/1درصد کنهش م دهاد کا اها امام اان یتانه یظام،

اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی :با رویکرد مقایسه بین   ...رضا محسنی ،اکرم چرمگر ،صادق داداشی و یزدان سیف

منبع :هنفت هن ،پهوهش
تاکم :اعداد داخل پمایتو ااما ،ضاماه یخساتی عادد ایانیگم آمانره  tو دومای ایانیگم
 P_Valueاست .اعداد داخل پمایتو اما ،سنهم آزمون اینیگم  P_Valueاست.
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تهور ،تناع تولید سنزگنر یبوده و از لحانظ آمانر ،ییاو معنا دار ییسات .افاواهش هاک
درصد ،تعداد ثبتینککنندگنن در آموزش عنل  2/70درصد تولید را افواهش ما دهاد و
هک درصد افواهش در سممنه گاار ،در فنوا تولید را  2/1درصد افواهش م دهد کا اان
دقت در ارقنک ستون سوک جدول شمنره ( )7و (( )0امآورد روش گشتنور ،تعمایمهنفتا
در دو گموه کشور) مشنهده م شود ک افواهش سممنه گااار ،در فنانور ،اطالعانت در
کشورهن ،درحنلتوسع یسبت ا کشورهن ،توسع هنفت اثم ایشتم ،ام تولید دارد.

1

کشش الندمدت عوامل تولید در کشورهن ،درحنلتوسع ا شمح زهم است:
کشش الندمدت سممنه ا تولید  2/279ییمو ،کنر اا تولیاد  2-2/11تعاداد
ثبتینککنندگنن در آموزش عنل ا تولید  2/711درصد و سممنه گاار ،در فنانور،
اطالعنت ا تولید  2/111درصاد اسات کا مطاناق ایتظانر اها کشاش اان کشاش
کوتنهمدت تفنوت ونادای یادارد و کشاشهان ،الندمادت ایشاتم از کشاشهان،
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131
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کوتنهمدت هستند.
جدول شماره ( .)1نتایج حاصل از برآورد اثرات ثابت و روش گشتاوری تعمیمیافته ( )GMMبرای  49کشور منتخب
GMM

9/981
()3/99 , 7/771
7/313
()12/03 , 7/777
7/735
()1/82 , 7/179
-1/2599
()-1/31 , 7/125
7/237
()1/59 , 7/792
7/959
()20/93 , 7/777
277

اثرات ثابت
-7/992
()-7/039 , 7/983
7/720
()19/382 , 7/777
7/937
()27/972 , 7/777
7/251
()2/809 , 7/772
7/383
()2/397 , 7/777
7/713
()8/293 , 7/777
277
7/55
099/29

متغیرهای توضیحی
عرض از مبدا
)LY(-1
LK
LN
LH
LC

تعداد مشاهدات
Fهیمر

 .1طبق برآورد روش گشتاوری تعمی یافته (براسا نتای جدول  1و  ،)2اثر افاایع سرمایهگذاری در فاوا در
کوتاهمدت بر توهید در کشورهای توسعهیافته  7/21درصد و در کشورهای درحالتوسـعه  7/90درصـد بـرآورد
شده است که نشان میدهد افاایع سرمایهگذاری بر توهید کشورهای درحالتوسعه بیع از دو برابر نسبت بـه
کشورهای توسعهیافته اثر دارد.
 .2ضریب کشع کوتاهمدت موجودی سرمایه و نیروی کار در روش گشتاوری تعمـی یافتـه از هحـاظ آمـاری
بیمعنیاند.

()7/777
37/9
()7/777
9/509
()7/883
2282/93
()7/777

هاسمن
آزمون سارگان
آزمون واهد

در جدول شمنره ( )8کشش متییمهان یسابت اا تولیاد در هام دو گاموه کشاورهن
(توسع هنفت و درحنلتوسع ) ارائ شده است .یتنه حنصل از اامآورد اثامات ثناات
اما ،کل کشورهن مطناق ایتظنر اسات و کشاش موجاود ،ساممنه اا تولیاد 2/18
درصد امآورد شده است ک یشنن م دهد هک درصد افواهش در موجاود ،ساممنه
تولید را  2/18درصد افواهش م دهد .افواهش هاک درصاد ،ییامو ،کانر تولیاد را
 2/09درصد افواهش م دهد .همچنی هک درصد افواهش در تعداد ثبتیانککننادگنن
در آموزش عنل و سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت اا تمتیا

2/81

درصد و  2/278درصد تولید را افواهش م دهد.
تحلیل یتنه مبتن ام روش امآورد ،گشتنور ،تعمیمهنفت ییو یشنن م دهد کا
کشش موجود ،سممنه ا تولید  2/289درصد اوده کا از لحانظ آمانر ،معنا دار
ییست .کشش ییمو ،کنر ا تولید ییو  -7/09درصد و از لحنظ آمنر ،معن دار یبوده
و ااان تهااور ،تااناع تولیااد ییااو ساانزگنر ییساات .هااک درصااد افااواهش در تعااداد
ثبتینککنندگنن در آموزش عنل

تولید را  2/08درصد افاواهش ما دهاد .همچنای

هک درصد افواهش در ساممنه گااار ،فنانور ،اطالعانت  2/191درصاد تولیاد را
افواهش م دهد و اها کشاش ایانیگم ساهم تأثیمگااار ساممنه گااار ،در فنانور،
اطالعنت ام تولید کلی کشورهنست.
کشش الندمدت سممنه ا تولید اما ،کلیاة کشاورهن  2/211ییامو ،کانر اا
تولیااد  1-7/331تعااداد ثبااتیاانککنناادگنن در آمااوزش عاانل ا ا تولیااد  2/881و
سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت ا تولید  2/179درصد اسات کا مطاناق ایتظانر
 .1ضریب کشع کوتاهمدت موجودی سرمایه و نیروی کار در روش گشتاوری تعمـی یافتـه از هحـاظ آمـاری
بیمعنیاند.

اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی :با رویکرد مقایسه بین   ...رضا محسنی ،اکرم چرمگر ،صادق داداشی و یزدان سیف

منبع :هنفت هن ،پهوهش
تاکم :اعداد داخل پمایتو اما ،ضماه یخستی عدد اینیگم آمنره  tو دومای عادد ایانیگم
 P_Valueاست .اعداد داخل پمایتو اما ،آزمونهن ،اینیگم  P_Valueاست.
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کششهن ،الندمدت ایشتم از کششهن ،کوتنهمدت هستند.
جدول شماره ( .)2مقایسه کششهای کوتاهمدت و بلندمدت
 27کشور منتخب

کشورهای درحالتوسعه
بلندمدت

کوتاه مدت
7/729

7/893

7/838

7/7899

7/223

7/209

LN

7/999

7/93

7/729

7/255

7/251

7/7895

7/578

7/702

7/702

LH

7/303

7/383

7/513

7/722

7/722

LC

7/713

7/713

7/77372

7/773

7/10
1/02
7/98
7/19

7/12
1/12
7/32
7/1

LK

7/79
-1/22
7/33
7/01

7/73
-1/25
7/23
7/95

7/715
-7/80
7/18
7/89

7/719
-7/95
7/12
7/90

LN
LH

اثرات ثابت

بلندمدت

کوتاه مدت
LK

GMM

بلندمدت

کوتاه مدت

کشورهای توسعهیافته

متغیر

روش
برآورد

LC

همننگوی ک در جدول شمنره ( )1مشنهده م شود یتنه در روش امآورد ،اثمات
ثنات ای کششهن ،کوتنهمدت و الندمدت تفنوت فنحش یدارید و م ادار کشاش
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الندمدت اما ،هم س گموه کشور اورگتم از کشاش کوتانهمادت اسات .در روش
امآورد گشتنور ،تعمیمهنفت کششهن ،الندمدت اورگتم از کششهن ،کوتنهمدت
هستند .همچنی کشش کوتنهمدت فنوا در کشورهن ،درحنلتوسع ( )2/11اورگتام
از کشورهن ،توسع هنفت ( )2/7است ک اه امم یشنن م دهد هاک درصاد افاواهش
سممنه گاار ،در مخنرج فنوا تولیاد کشاورهن ،درحانلتوساع را ایشاتم افاواهش
م دهد.
تأثیم فننور ،اطالعنت در کوتنهمدت و الندمدت ام رشد اقتصند ،مثبت است؛
اه یتیج مطناق ان مطنلعنت منک و ال )0227( ،کولچین و اسچمهم ( )0227جانوال
و پوجاااوال ( )0221 0223پوجاااوال ( )0220مااانریتس و همکااانرایش ()0272
محمودزاده ( )7833و رحمنی وحینت ( )7831م انشد.
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
مطنلعنت ایجنکشده در ده  7992یشنن ما دهاد کا رااطا ا ،مثبات و قاو ،اای
فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت و رشد اقتصند ،کشورهن وجود دارد .ساممنه گااار،
در فننور ،اطالعنت در ااتدا منجم ا رشد کشورهن ،توساع هنفتا شاد امان پاس از
وند ،اه روید در کشورهن ،درحنلتوسع ییو مشنهده گمدهد .در اه م نلا ی اش

و اهمیت فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت اما ،دو گموه کشاورهن ،درحانلتوساع و
توسع هنفت مورد امرس قمار گمفت.
سممنه گاار ،در فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت اثم مثبت ام رشاد اقتصاند ،در
کشورهن ،هم س گموه کشورهن (کشورهن ،توسع هنفت

1

کشورهن ،درحنلتوسع

2

 2/11درصد و در الندمدت دارا ،کشش  2/72درصد اسات و اها امام ایانیگم آن
است ک تیییمات (افواهش) سممنه گاار ،در فننور ،اطالعانت و ارتبنطانت تولیاد
کشورهن ،درحنلتوسع را در کوتنهمدت ایشتم از کشورهن ،توسع هنفت تحت تأثیم
قمار م دهد و طبق الگو ،سولو ایتظانر ما رود کا کشاورهن ،درحانلتوساع اان
سمعت ایشتم ،یسبت ا کشورهن ،توسع هنفت رشد هناند .3ان توج ا اهنک عوامل
و مؤلف هن ،متعدد ،در رشد اقتصند ،کشورهن مؤثم هستند لاا همو کشاورهن در
زمین زهمسنختهن ،اه مؤلف هن ایشتم سممنه گاار ،کنند در الندمدت یمخ رشاد
مالهمتم ،را مشنهده خواهند کمد.
ان توج ا یتنه م نل حنضم ییو م توان اینن کمد ک در کشورهن ،توسع هنفتا
ا دلیل اهنک ساممنه گااار ،در زهمسانختهان ،ممااوط اا فنانور ،اطالعانت و
ارتبنطنت ایشتم اوده اه کشورهن از یمخ رشد مالهمتم ،در الندمدت امخورداریاد
و حسنسیت تولید یسبت ا سممنه گاار ،در فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت ااما،
اه کشورهن یسبت ا کشورهن ،درحنلتوسع کمتم است .کشورهن ،درحنلتوساع
ییو ان افواهش سممنه گاار ،در اه زمین م توایند رشد اقتصاند ،خاود را افاواهش
 .1مشابه نتای پژوهع کوهچیا و اسچریر ( )2771است .آنها بیان نمودند که سرمایهگذاری در فاوا در  5کشور
ع و  ،OECDدر دو دهه گذشته بین  7.2تا  7.9درصد در هر سال به رشد اقتصادی کمک کرده و اثر مثبتی
برآن داشته است.
 .2نتای این پژوهع نیا مشابه نتای نور ( )2772و محمودزاده ( )1325است .نور در پژوهشی بیان نمود اثـر
فناوری اطالعات بر رشد اقتصادی در برخی کشورهای عربی حوزه خلی فار مثبت است .محمودزاده نیا در
بررسی اثر فاوا بر رشد اقتصادی منتخب کشورها ی درحال توسعه به این نتیجه دست یافت کـه اثـر سـرمایه
گذاری داخلی و سرریا فناوری اطالعات و ارتباطات(فاوا) بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است.
 .3منک و الی ( )2771در پژوهشی بیان نمودند که گسترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در کشـورهای
درحال توسعه ،شکاف بین این گروه کشورها را با کشورهای توسعه یافته کاهع میدهد.
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دهند.

1

ان توج ا یتنه اه پهوهش پیشنهند م شود ک یظم ا اهنک اهمان هک کشور
درحنلتوسع است اخش از درآمدهن ،کشور در اه اخش سممنه گااار ،شاود؛
رشااد سااممنه گاااار ،در اه ا اخااش منجاام اا تساامهع حمکاات اهاامان اا ساامت
توسع هنفتگ خواهد شد.
همچنی ان توج ا اهنک افواهش سممنه گاار ،در فنوا ام اهمهور ،تناع تولیاد
اثم م گاارد لاا افواهش اهمهور ،ام کنراه ییمو ،کنر و سممنه اثم گااشت و آیهان
را ییو افواهش م دهد و اه امم تأکید ،ام لووک سممنه گاار ،در اها اخاش ااما،
افواهش سمعت حمکت ا سمت توسع است ک انهد ماورد توجا سینساتگاااران
اقتصند ،انشد لاا سینستگاار،هن در اه راستن منجم ا افواهش اهمهور ،و کنهش
هوهن تولید و هوهن مبندل م شود.
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 .1برایان جلفسون و هیت ( )2773بیان کردند که بنگاههایی که در بخع فناوری سرمایهگـذاری مـیکننـد،
خروجی بیشتری را بهازای هر واحد ورودی توهید میکنند .همچنین پژوهع نور ( )2772فنـاوری اطالعـات و
ارتباطات دارای پتانسیه برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی از طریق افـاایع فرصـت شـغلی ،بهبـود
تجارت اهکترونیک ،منابع انسانی ،مهارتهای بهروزشده و قابلیتهای پیشرفته است.

الف ـ فارسی
پورفمج علیمضن و هوساف عیسا زاده« .7839 .فنانور ،اطالعانت و ارتبنطانت یاناماام،
درآمد و رشد اقتصند »،فصلنامه اقتصاد مقداری شمنره  0ص .11-91
تمااا ت ا و فمزایا حاانج حساان « .7833 .تاأثیم فناانور ،اطالعاانت و ارتبنطاانت ااام
هکپنروگ اقتصند ،در کشورهن ،درحنلتوسع منتخ » فصلنامه مدلسازی اقتصـادی
شمنره .718-710 0
رحمنی تیمور و سنرا حینت « .7831 .امرس اثم فننور ،اطالعنت ام رشد اهامهور ،کال
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.01-17
رسول یهاد احسنن و مهد ،یور« .7833 .،اثم فننور ،اطالعانت و ارتبنطانت اام اشاتینل
اهمان» مجله تحقیقات اقتصادی شمنره  39ص .13-721
شنکم ،عبنس .7813 .نظرره ها و سیاست های اقتصاد کالن تهامان :پانرسیوهسان جلاد
یخست.
کنستلو امنیوئل .7832 .عصر اطالعات تمجم جمع از متمجمی تهمان :طمح یو جلاد
یخست.
کنستلو امنیوئل .7992 .ا ی ل از قولسفل  7819ا.711
گجمات دامودار .7811-7813 .مبانی اقتصادسنجی ،تمجم حمیاد اامهشام جلاد دوک
وهماهش دوک تهمان :دایشگنه تهمان مؤسس ایتشنرات و ونپ.
گیدیو آیتوی  .7811 .پیامدهای مدرنیت ،تمجم محس ثالث تهمان :یشم ممکو.
محمودزاده محمود« .7833 .اثمات فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ام اهمهور ،کل عوامل در
اهمان» پژوهشنامه مدرررت اجراری شمنره  0ص .721-782
محمودزاده محمود و فمخنده اسد« .7831 .،اثمات فننور ،اطالعنت و ارتبنطنت ام رشاد
اهمهور ،ییمو ،کنر در اهامان» فصلنامه پژوهشنامه بازرگـانی شامنره  18صا -731
.718
محمودزاده محمود و حسی رازق « .7892 .اثم سمرهو فننور ،اطالعانت و ارتبنطانت اام
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