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  مختلف   یهاجنبه  و  اقتصادی  کالن  متغیر  ن یترمهم  عنوانبه  اقتصادی  رشد  بر   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری:  چکیده

  رشد   مطالعات  مختلف  ی هایژگیو  به   توجه  با   و  آنالیز  متا  روش   از  استفاده  با   مقاله  این .  گذاردیم  ریتأث  بشر  زندگی

  مقاله  54  برای  آنالیز  متا   روش   گانه شش  مراحل  و   تخصصی  معیارها   به  توجه   با  ارتباطات،   و   اطالعات  فناوری  و  اقتصادی

(  عمومی)  مشترك  ماتریس   به  ها آن  ی هاداده  سپس   و  گردید   انتخاب   مطالعه  17  ت یدرنها .  گردید  انجام  نامه انی و پا

  محاسبه   مطالعات  همه   اثر   اندازه   آنگاه  .شد (CAM2)  زیآنال  متا   جامع   افزار نرم  ( و STATAاستاتا )  افزار نرم  وارد  و  لیتبد

.  است  باال  سطح  در  و  مثبت  اقتصادی  رشد  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اثر  داد،  نشان  نتایج.  گردید  لیوتحلهیو تجز

  با  همراه   همچنین  .است  تریقو  توسعهدرحال  کشورهای  به  نسبت  افتهیتوسعه  کشورهای   در  اثر  این  میزان   همچنین

  سرمایه   و  خارجی   یگذارهی سرما   کار،  نیروی  همچون  دیگری  کنندهلیتعد  متغیرهای  ارتباطات  و   اطالعات  فناوری

  توجه مستلزم ارتباطات  و اطالعات فناوری  طریق  از اقتصادی رشد  به حصول  لذا. اندبوده رگذاریتأث نیز داخلی ناخالص

  ارتباطات   و  اطالعات فناوری  کنار   در  خارجی   یگذارهی سرما  و  داخلی  ناخالص ی گذارهیسرما   نظیر دیگری  متغیرهای  به

 . است
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 مقدمه 
اقتصاد در    ازجملههای مختلف زندگی انسان  به جنبه  فاوا()1ارتباطاتهای اخیر فناوری اطالعات و  هده  طی 

مختلف اقتصادی تأثیر گذاشته   است. این پدیده به حدی در روابط و ابعاد   داکردهیپای ورود سطح گسترده

.  شودبه انقالب فاوا یاد می  آناز  طوری که   ،که حتی ساختار اقتصادهای ملی و جهانی را تغییر داده است

  روز روزبه   فاوا  بطوریکه  است  آنپیشرفت سریع    فاواهای  ویژگیترین  از مهم  .(  1391  یگنجو    کبریایی  ،مرادی )

،  یآورجمع شود که در  میهایی گفته  فناوری  به   فاوا .گرددمیتر  نزدیکبه انسان    جهیدرنتو  تر  ، کوچکتر ارزان

  توان ی مها را فناوریاین گیرد. قرار می مورداستفاده، انتشار و نمایش ، پردازش ، بازیابیسازیانتقال، ذخیره

دانست. این همگرایی دو جنبه دارد: از میان   دوربردها و ارتباطات  ، پردازش دادهنقطه همگرایی الکترونیک

های جدید  های دوربرد با ظرفیتای شدن سیستم رایانه گیری شبکه گسترده جهانی؛ها با شکلرفتن فاصله

سازی،  ابزارهایی برای گرداوری، ذخیره   دوربردو ارتباطات    برای انتقال صدا و تصویر. همگرایی الکترونیک

انتقال و نمایش اطالعات در اختیار انسان قرار مییدهسازمان پردازش،    ،(   و سالطین   زادگان  میکردهد 

1396 .) 

ها را به  گذاری شرکتهای سرمایهاز هزینه  %7حدود  فاوا    1965سال    ها گویای آن است که درژوهشپ 

های  هزینه1990فزایش یافت و در ابتدای دهه ا %17به  1980 دهه این رقم در  ص داده است،خود اختصا 

های هزینه  %72به  آستانه ورود به هزاره سوم    و  1990در انتهای دهه  و    % 20به    هاشرکت  فاواگذاری  سرمایه

شرکتسرمایه در    یهاسال   است  افتهیش یافزاها  گذاری  مقوله  این  سهم  نیز  یکم  و  بیست  قرن  ابتدایی 

محرك و عامل    فاوامجازی،    در عصر.  بوده استای در حال افزایش  فزاینده  طوربه ها  گذاری شرکتسرمایه

در بعد اقتصادی، به جامعه انسانی    ژهیوبههای زیادی،  قابلیتو    توانایی فاوا.  شده استجهان    اساسی اقتصاد

  .باشدو مفید    مؤثراقتصادی کشورهای جهان    در رفع مشکالت  همچنانرود که  عرضه کرده و انتظار می

که در دارد    ریتأث  ی اقتصادتقاضا   در طرفهم  طرف عرضه و    هم در  فاوا .(1384و خوشوقتی  یدهقان تفت)

باعث تغییرات عمیق و    فاوا  ردیگقرار می  مدنظرطرف عرضه  در    فاوا و  اقتصادی  رابطه بین رشد  این مقاله  

تولید،    یهاستمیسو    هاروش تغییر انواع کاالها و خدمات،    حال  در   فاوا .شود یمسریع در اقتصادهای پیشرفته  

زندگی  توسط شهروندان برای   فاوا . کاالها و خدماتها استسازمان  وکارکسب ها و  تولید، زیرساخت  یهامکان 

)مانند بهداشت   ارزان  و  ارائه خدمات سریع  برای  ادارات دولتی  ارتباطات(، توسط  )کار، تحصیل،  روزمره 

با توجه به این   . شوداستفــاده می   دیـهای تولی ها در فعالیتو غیره( شرکت  خدمات، خدمات رجیستری

وری اقتصادی  بر بهره  مؤثر نوآور که یفرآیند عنوانبه فاواعمده بر روی  طوربه تغییرات، مطالعات اقتصادی 

های  از نوآوری  یاگستردهکند و همچنین طیف  می  مؤثرترفرایندهای تولید را   فاوا .کنندیمتمرکز  است  

های جدید  و بخش، نیازها  جدید، بازارها   یهاخواسته  فاوا کاالها و خدمات جدید   .  دهدارائه می  را  محصول

را    تغییر در ساختار اقتصاد مدرن  خاص، این تقاضای جدید  طوربهکند.  را ایجاد می  ، توزیع و مصرفتولید

خدمات    دهندگانارائه یا    و  همراه  یهاتلفن تولید کامپیوتر،    یهاکارخانه است بگوییم که    یکاف  بر عهده دارد.

بر   فاوا  ریتأثاز    یآگاه  هرحالبه.  2( 2010  یتارلو سان  کارلودینداشت )سال پیش وجود    20یا    15اینترنت  

 
1. Information and Communication Technology (ICT) 

2. Di Carlo & Santarelli 
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نهایی نتیجه نتیجه همه مطالعات  عنوانبهگیرد و مند که مطالعات گذشته را در بررشد در یک روش نظام

،  در ادامه مبانی نظری، مطالعات دیگران   که نتیجه اصلی این مقاله است.  داردباالیی  ضرورت    دهد.  به دسترا  

  ن یادیگر    یهاقسمت   یریگجهیو نت  هاافته ی،  پژوهشسوگیری  و  بررسی    ،هاداده ، نوع  پژوهش  و روشمراحل  

مقاله    بخشانی پا  آماری  یهاآزمون و  کامپیوتری    یافزارهانرم   یو خروجمنابع    تیدرنهاخواهند بود.    مقاله

 د بود. نخواه

 

 موضوع اتیو ادب  مبانی نظری
به   زابرون شوند. نظریات رشد  تقسیم می  زادرون و    زابرون   دودستهبه    اقتصادی  نظریات رشد  یطورکلبه  

یشرفت فنی و نرخ  مثل پجامعه  و رفاه    یرشد اقتصادعوامل تأثیرگذار بر    هاآندر    که   شودیمنظریاتی گفته  

  زا درونرشد    اتینظر  .است  شدهداده  هامدل در    هاآن   ریو مقاد  شوددر نظر گرفته می  زابرون   رشد نیروی کار

اقتصادی    مردم و عوامل  یابی  نهیبه وضعیت رشد اقتصادی با انتخاب، تصمیم و    هاآن که در  هستند  نظریاتی  

تعیین  خصوصی  بخش   فراغت؛  شودیم یا عمومی  مبنای تصمیم  و    کار  -یعنی حداکثر کردن مطلوبیت، 

مبنای اصلی    ،کردن سود حداکثر  . همچنین  یه انسانی استتشکیل سرما  جهتصرف زمان  برای  تصمیم  

. نظریات رشد  هاستبنگاه نوآوری و گسترش مقیاس    ابداع و  ،1(R&Dتوسعه ) مخارج تحقیق و  ات  تصمیم

از نوع    ، هیوم، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل ونظریه آدام اسمیت مانند    هاک یکالس   ی ها مدل مارکس 

  2مدل رشد سولو   هاآن ترین  هستند که معروف  ازبرون های رشد نئوکالسیکی از نوع  مدلاما    هستند  زادرون

ادبیات رشدکه سهم عمده  است از  ارائه مدل رشد  داده استرا به خود اختصاص    یاقتصاد  ای  از  . پس 

های آن  اقتصاددانان نسبت به عدم تطابق چند مورد از اشارات و داللت  1950دهه    نئوکالسیکی سولو، در

 3روی آوردند. پل رومر  زادرونبه نظریات رشد  1980در دهه شدند آنگاه با حقایق دنیای واقعی ناخرسند 

  9801سال  از دانشگاه شیکاگو از مبتکرین این نظریه بودند. رومر در    4از دانشگاه استنفورد و رابرت لوکاس 

های  سرمایه انسانی و دانش برنهادهو رشد اقتصادی را فرموله کرد و لوکاس نیز  5ها میان اقتصاد ایده رابطه

  ی هامدل . کرد دیتأک( متمایز است وکارکسب  زاتیتجه)ساختارها و سرمایه فیزیکی انسانی یک ملت که از

با کاالی عمومی نیز در این دسته از نظریات رشد قرار دارند.    7بارو   یزادرون  و مدل رشد  6و ربل  یزادرون رشد  

 و   های جدید برای کاالهای جدید است، ارائه ایدهاقتصادی   رشد  کلید  زادرون در نظریات رشد    یطورکلبه

و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و    فاوالذا ارتباط بین  .  شودیم این کاالها محسوب    نیترمهماز    فاوا

ارتقای سرمایه انسانی، رشد اقتصادی را    واسطهبهتواند  می  فاوا  زیرا  در کشورهای مختلف است  یرسبرقابل

  ی هاسال انقالب صنعتی در    یفنّاوربا اختراع نخستین    فاوا (. 1384  و خوشوقتی  دهقان تفتی دهد )افزایش  

 
1. Research &Development 

2. Solow 

3. Paul Romer 

4. Robert Lucas 

5. The Economic of Ideas 

6.Rebelo’s Endogenous Growth Model 

7.Barro’s Model with Public Goods 
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و    1930الی    1890های  شد و با دومین انقالب صنعتی در سال  آغازبا اختراع موتور بخار    1850الی    1660

توسعه صنعت   و  الکتریسیته  رادیو، پترو اختراع  اختراع  با  صنعتی  سوم  انقالب  در  یافت،  استمرار    شیمی 

از خدمات و محصوالت اطالق نماییم    یامجموعه اگر فناوری اطالعات را به    شد.تلویزیون و کامپیوتر تکمیل  

باید ظهور اینترنت را به نقطه    نماید،تبدیل می  یبامعنام را به اطالعاتی مفید، در دسترس و  های خ که داده

 . (1395دانست )بیگدلی  حاضر  اوج و کمال توسعه فناوری در حال  

 ولی گرفت،می قرار مورداستفاده دوم جهانی جنگ در ینوعبه  کامپیوتر با مرتبط هایفناوری نکهیباا  

 در تحول  ،گردید  آشکار  همگان بر  1980 سال  در عمده  تحول  دو تحقق از  پس آن  گسترده  هایپتانسیل

 به  را کامپیوترها شدن ارزان و کوچک  ها،تراشه میکرو مجتمع،  مدارات ترانزیستور(، ها )ی هادمهین صنعت

 عموم برای  و  گسترده بسیار ابعاد در  کامپیوتر از استفاده امکان  عظیم، تحول این داشت. متعاقب دنبال

 کامپیوتری  هایشبکه یبرپا ساز  و یکدیگر با کامپیوترها ارتباط  عمده، تحول دومین  .گردید فراهم کاربران 

 یهاشبکه  بین ارتباط  و اتصال امکان  ارتباطی،  و  مخابراتی متعدد یها ی از فناور استفاده با ادامه در است. 

 های فناوری ظهور و حاضر عصر در اطالعاتی عظیم انقالب زمینه فوق، تحوالت .گردید فراهم کامپیوتری

 (.1389حاتمی  )  نموده است ایجاد را ارتباطات و اطالعات متعدد

 ، با معرفی رایانه به بازار واوالًی قرن بیستم به یک عصر جدید وارد شد.  ، جهان از نیمه یطورکلبه  

  ازآنجاکه رخ داد.   «فاوا»انقالب    – تلفن و تلویزیون    -کامپیوترهای مرتبط با   ترکیب با اطالعات و ارتباطات، 

 فاوا  اثراتدولت است،    ، فضای رقابتی کافی وجود ندارد و اکثر بازار تحت کنترلتوسعهدرحال در کشورهای  

نشان داد  1990، مطالعات در دهه حالن یباااست  شدهمشاهده کمی  ریتأخبا  یوربهره بر رشد اقتصادی و 

این زمینه    یگذار هیسرماافزایش    که مداوم منجر به ظهور رابطه مثبت و قدرتمند میان رشد    طوربهدر 

 (. 1394  لیدری  و  جعفری صمیمی)   بوده است  و ارتباطاتاقتصادی و فناوری اطالعات  

؛  رسدبه نظر می  یکشور ضرور به چند دلیل برای رشد و توسـعه اقتصـاد    فاواتوسعه و دسترسی به    

اول آنکه این   افـزایش میی  فنّاور زیرا  انتقال اطالعـات را  افراد    بیترتنیابهدهد و  سرعت  اطالعات بین 

بـا    دشدهیتولدهد، زیرا دسترس به دانش  هزینۀ تولید را کاهش می  فاوایابد. دوم آنکه،  بیشتری انتشار می

را    ینانینا اطمو    یناکارآمدپذیر است. همچنین کاهش هزینـۀ مبـادالتی، درجـۀ  امکان  کمتـرین هزینـه

کنـد، درنتیجه انتقال اطالعات بین  بر محدودیت زمانی و مکانی غلبـه مـی  فاوادهد. سوم آنکه،  می  کـاهش

همه افراد را  گذرد. این فناوری  و فرآینـد تولیـد از حـریم ملـی می  افتهیش یافزاخریداران و فروشندگان  

تر  منجر به بازار وسیعو    دهندافزایش  سازد تـا در اقتصـاد بـازار برتـری خـود را نسـبت بـه دیگران  قادر می

شود. چهارم آنکه، باعث شفافیت بیشتر بازار و  و افزایش سـطح دسـترس بـه عرضـۀ جهـانی کاالهـا می

  سرشت   یقربان،  فطرس)کند  می  تقویت  به اطالعات  یترسقدرت افراد را در دس  فاوا شـود.  افزایش تقاضـا مـی 

 .(1394  و طاهری

مستقیم   صورتبهنخست،    روی رشـد اقتصـادی تأثیرگـذاراست:  فاوابر اساس دیدگاه نظری به سه روش  

، تولیـد  گریدعبارت به  یابد.میافزایش  رشد تولید ناخالص داخلی    فاوابا استفاده از تولید کاالها و خدمات  

نهاده در    عنوانبه  فاواسـرمایۀ    یریکارگبه اقتصادی هستند. دوم    افزودهارزش ، بخشی از  فاواکـاال و خـدمات  

باعـث افـزایش    فاوا،  تیدرنهاگـردد.  رشد اقتصادی میو  تعمیـق سـرمایه  منجر به  تولید کاالهـا و خـدمات  
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بر اساس منافع کارایی   فاواشود. اگر رشد سریع فناوری میهای رشـد اقتصادی از طریق کمک به پیشرفت

و    روشن  عیسی زاده  پور فرج،شد )ها باشد سبب افزایش رشد اقتصادی خواهد  وری در این فعالیتو بهره

 (. 1387  یچراغ

از نحوه    حاکی  یکشود نمودار  عرضه پرداخته می  طرفبهدر این مطالعه با توجه به هدف آن تنها    

( باشد، سمت چپ نمودار تولید  فاوا مبین کاالهای دیجیتالی )  A  . اگراست در اقتصاد نوین    فاواعملکرد کلی  

هم در مصرف    Aدهد. بنابراین  طرف عرضه و سمت راست، مصرف یا طرف تقاضا را نشان می و یا به عبارتی

فیزیکی    ،انسانی  ،فاوا) یهاهیسرماب مبین ترتی  به (N, K, H, A) تولید نقش دارد. در تابع تولید و هم در

اقتصادی    Cهستند. در تابع مطلوبیت    (کار  یروینو   این ساختار  است. در  اولیه  مبین کاالهای مصرفی 

ک  ــکم ی اقتصاد به رشد اقتصادیا ضـــرف تقاــط و از کاالهای دیجیتالی در طرف عرضه اقتصاد جدید،

 :(1386  ییآقاو    یعصارکند )یـم

 

 
  

 

       

 صاد نوین و عملکرد کاالهای دیجیتال اقت.  1 نمودار

 ( 1386یی آقاو  منبع: )عصاری

  شده داده نشان    دودر نمودار    کندوری و رشد اقتصادی کمک می عرضه به بهره   در طرف  فاواچگونه    کهن یااما  

 گذاری، و قانون  یبخش  یدهسازمان و تجربه مدیریتی،  یدهسازمان عوامل مکمل که شامل    در کناراست  

نهاده در طرف    عنوانبه  فاوا گذاری در سرمایه انسانی هستند،های دولت و سرمایهسیاست ساختار اقتصادی، 

فرایند تولید از طریق تعمیق سرمایه،   و باعث بهبود شود سرمایه وارد می  صورتبه ها  عرضه در کنار سایر نهاده

کشور    بخش و در سطح بنگاه،  افزودهارزش افزایش    آنستانده  .  گرددینیروی کار مپیشرفت فناوری و کیفیت  

.  آوردیمرا به ارمغان  کنندهمصرف وری نیروی کار، سوددهی و رفاه رشد بهره رشد اقتصادی، تاًینهاو  است

 (.1386  یطلعتو    ییآقا)نجار زاده،  
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 وری و رشد اقتصادیبهره ر در طرف عرضه ب  فاوا ریتأثچگونگی . 2نمودار 

 ( 1386  و طلعتی ییآقا )نجار زاده،  منبع:

 پژوهش پیشینه  

بر رشد اقتصادی در کشور    R&D( به بررسی میزان اهمیت فناوری اطالعات و  2017)  1ادکیست و هنکسون 

با استفاده از حداقل    2012  تا  1993زمانی    دورهصنایع در    47  افزودهارزش با بررسی    هاآن اند.  سوئد پرداخته

( به بررسی  2016)  2هودروب و اواد   دهد.درصد افزایش می  5/1به    9/0رشد اقتصادی را از    فاوامربعات وزنی  

. نتایج اندپرداخته   2013  تا  1995بر رشد اقتصادی قطر در دوره زمانی    فاوا   کار  یروینسرمایه و    راتیتأث

  وجود دارد.   فاوادار بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص  د که رابطه مثبت و معنیدانشان    هاآنمطالعه  

و   نیالدصالح . نداستفاده کرد فاواشاخص  عنوانبهاطالعاتی که شامل شبکه و مهارت است  از چگالی هاآن

  ی کشورها ، مصرف برق و رشد اقتصادی در  فاواهای پانلی به بررسی رابطه  داده  ل یوتحلهیتجز( با  2016)  3االم 

OECD    مثبت بین    یارابطه که  ند  به این نتیجه رسید  هاآن .  اندپرداخته   2012تا    1985در بازه زمانی

( به  2016)  4هودروب، مایتاه و لیبوس رف برق و رشد اقتصادی وجود دارد.  فناوری اطالعات و ارتباطات، مص 

تا   1995فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در جهان عرب در دوره زمانی    ریتأثبررسی  

کشور    18  نیدر ب  و رشد اقتصادی  فاواحاکی از رابطه مثبت بین    هاآناند و نتایج پژوهش  پرداخته  2013

فاوا در این کشورها به نسبت اقتصادهای نوظهور    یرگذار یتأثدرجه  و   از کشورهای عربی است شدهانتخاب 

بلندمدت استفاده از    ریتأث  ( به بررسی2016)  5کمتر است. مسعود محمد البیمان و سیالنگ   افتهیتوسعه و  

تا   1990ساله در بازه زمانی  27در رشد اقتصادی در منطقه جنوب شرقی صحرای افریقا در یک دوره  فاوا

های اصلی افزایش  همچنین به بررسی اثر غیرمستقیم فاوا بر رشد اقتصادی و کانال  هاآن.  نداپرداخته  2014

از خطوط تلفن ثابت، کاربران    اندعبارتکه    فاوا  اصلی  جانشینقراردادند. وی از سه    موردتوجهو انتقال فاوا را  

 
1.Edquist & Henrekson 
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5.Masoud Mohammed Albiman    & Sulong 
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نشان داد که    هاآن   یاآستانه   لیوتحلهیتجزند.  استفاده کرد  نفر  100تلفن همراه و کاربران اینترنت در هر  

درصد برای خط تلفن ثابت قبل از رشد    5درصد برای هر دو تلفن همراه و اینترنت و    4.5آستانه نرخ نفوذ  

برای توسعه مالی، سرمایه انسانی،    جزبه  که نشان داد    هاآنمطالعه    ، نتایجتیدرنها.  دیآی ماقتصادی به وجود  

  زاده روشن  یسیعو    زادهرضاقلی  ،ییآقا.  مؤثرندبر رشد اقتصادی  ی  گذاری داخل نهادی و سرمایهکیفیت  

در بازه زمانی    پیشرفتهفناوری اطالعات و ارتباطات را بر روی رشد اقتصادی در کشورهای    ریتأث(  1396)

حیدری    بر رشد اقتصادی است. فاوا  توجهقابل  ریتأثنشانگر    هاآن   یبرآوردها.  ندبررسی کرد  2014  تا  1990

  رابطه بین توسعه آموزش، رشد اقتصادی، شهرنشینی و فناوری اطالعات و ارتباطات (  1395زاده )ی عبدالعلو  

  ی ون یخود رگرسدسنجی الگوی  قتصاابا روش    هاآن.  ندکرد  یبررس  1391تا    1350را در ایران در بازه زمانی  

های  و بر رشد هزینه  شینی تأثیر مثبتبر رشد اقتصادی و شهرن   فاواکه    نشان دادندهای توزیعی  با وقفه

روی رشد    بر  فاوا ریتأث( با مقایسه  1394)لیدری    بابا نژاد و  . احمد جعفری صمیمیآموزشی تأثیر منفی دارد

های پانلی در بازه زمانی  توسعه با استفاده از رگرسیون دادهیافته و درحالاقتصادی در کشورهای توسعه

و رشد اقتصادی در هر دو  فاوا ای مثبت بین رابطه اد،دنشان هاآنمطالعه  پرداختند. نتایج 2012تا  2001

در کشورهای    فاواتر است؛ ضریب  قوی  توسعهدرحال در کشورهای    ری تأثگروه کشورها وجود دارد اما این  

که کشورهای  به دلیل اینای امر شاید    آمد.  به دست  51/0یافته  در کشورهای توسعه  و  187/1  توسعهدرحال 

صالحی    از این ظرفیت جدید دارند باشد.و استفاده بیشتری  بوده    فاوا  در مراحل اولیه استفاده از  توسعهدرحال 

تا   2003در بازه زمانی    D8گروه کشورهای  کشورهای عضو    اقتصادی  دبر رش  فاوااثرمخارج  (  1395ابر )

رشد   فاوامخارج  درصد افزایش دریک است که با   آنحاکی از  هاآن  هشرا بررسی کردند. نتایج پژو 2007

( رابطه  1394طلوع )و طاهری    قربان سرشتفطرس،  یافت.  زایش خواهد  افدرصد    12/0اقتصادی به میزان  

پانلی در بازه    یافتهرویکرد گشتاورهای تعمیمبا    کالن و رشد اقتصادی  متغیرهای  بر  فاواگسترش واردات  

  ی درصدک یاست که با افزایش    نتایج بیانگر آنکشور عضو اپک بررسی کردند.    11در    2013تا    2000زمانی  

موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در    تعداد کاربران ،فاواهر یک از متغیرهای واردات 

 است. افزایش داشته    درصد  47/0درصد تا    16/0ی  بازه 
و    فاوادر ایران در رابطه با موضوع    منتشرشده و مقاالت  هانامه انیپااین پژوهش،    یموردبررسجامعه  

،  اند کرده شرایط الزم را احراز    یشناختروش   ازلحاظهایی که  پژوهش   مطالعه. در این  استرشد اقتصادی  

  است.  شدهاستفاده اند،  را داشته   1ی که مالك درون گنج  ییهانامه انیپا است؛ یعنی از مقاالت و    کاررفتهبه

ایران    پژوهش  -1از:    اندعبارت این پژوهش    معیارهای درون گنجی  در پژوهش    -2باشد    گرفتهانجام در 

پژوهش باید    - 3  باشد  کاررفتهبهمتغیر مستقل و وابسته    عنوانبه  بی به ترتو رشد اقتصادی    فاوامربوطه،  

حاضر از رویکرد    پژوهشدر    اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد.اطالعات الزم برای استخراج عملی  

 منطق رویکرد  این در د.دارزیاد   برد رکا لیفرا تحل حیطه در  رویکرد این.  شده استاستفاده روزنتال و رابین  

 و هاآن  موزون هاینمیانگی محاسبه اثر و اندازه به  اولیه های شپژوه از آمدهدستبه  نتایج تبدیل اصلی،

  و همکاران   وند  یشاد است )   اتمطالع   خود تحلیل واحد رویکرد این . در است هاآن بین پراکندگی توصیف

 
1.Inclusive Criteria 
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 از  مطالعه هر نتایجچون  )  مطالعات کردن یکدست برای ،هاآن  کدگذاری و مطالعات انتخاب ازبعد  (.  1395

شود؛ بنابراین در ابتدا برای هریک  می استفاده  اثر اندازه  عنوانبه  ابزاری از  ، )است  آمدهدست به  متفاوت روشی

مراحل بعدی محاسبات انجام گردیده    اثر  اندازهبه  آنو سپس با تبدیل    یجزئاز مطالعات ضریب همبستگی  

 است. 

 پژوهش  شناسیروش
 : است  شدهلیتشککلی    ایـن پـژوهش، از پـنج مرحلـه  لیفرا تحلاجرای  

و متغیر وابسـته رشد اقتصادی    فاوا  مسـتقل و وابسـته: منظـور از متغیـر مسـتقلتعریف متغیـر  (  1

 . است

که رابطه بین رشد  در ایران    منتشرشدهتلخیص مطالعات صورت گرفته: کلیه مطالعات    گـردآوری و(  2

و   شد.    اندکرده بررسی    را  فاوااقتصادی  جستجوی  انتخاب  با  مطالعات  و    یهادواژه یکلاین  در    فاوارشد 

  است.   شدهی آورجمع   ...و  ایران داك  ، سیویلیکا، نورمگز،والرگوگل، گوگل اسک  ازجملهمختلف    یهاگاه یپا

مانده مطالعاتی را  مطالعات باقی  بین   ازآنپس   گردیدند.مرتبط از مجموعه مطالعات حذف  سپس مطالعات نا

با   یبر مطالعات و فقطپارچگی اقتصادی و...را حذف وری، توسعه اقتصادی، یکبهره هاآن ی که متغیر وابسته

بوده است.    فاوا های توضیحی نیز تمرکز فقط بر  متغیر وابسته رشد اقتصادی تمرکز شده است و در متغیر

باقی ماند که از این  داشتند  و متغیر وابسته رشد اقتصادی    فاوا که تنها متغیر مستقل  مطالعه    54  تیدرنها

و یا در دسترس    یاقتصادسنجو نداشتن مدل    سهیمقاقابل   یآمار های  مطالعه به دلیل نداشتن داده   13میان  

مقاله به دلیل نداشتن اطالعات الزم برای استخراج عملی اندازه    13و    حذف شدند   نبودن متن کامل مطالعه

 .مطالعه صورت گرفت  17لیز بر روی  متاانا   تیدرنها.  )قوت رابطه( حذف شدندنیز  اثر  

داده(  3 اثـراستخراج  اندازه  با  مرتبط  داده:  های  عبارتاین  مقدار ها  از  در ضریب همبستگی    (r)  اند 

رگرسیون    در مطالعـاتی کـه ازخوبی برازش    (2Rمقـدار ).  اندمطالعاتی که از ضریب همبستگی استفاده کرده 

استفاده   )،  اند کردهیک متغیره  بـه ضـریب  ( مtمقـدار  از  ریتأث ربـوط  رگرسیون چند    در مطالعـاتی کـه 

ها استفاده کرده  آماره  برای سایر مطالعاتی که از ایـن(  2χو  Fهای )و مقدار آماره  اندمتغیره استفاده کرده

 .بودند

کمک   بهو    گردیدفوق استخراج    هـایمطالعات، مقدار آمـارهاثر هر مطالعه: برای همه    محاسبه اندازه(  4

 شد.  تبدیل  اثر  اندازهبه  چهار  تا  یکروابط  

r =
√t2

√t2 + dferror
 رابطه  یک              

𝑟 =
√𝐹

√𝐹 + 𝑑𝑓
 رابطه  دو                         

𝑟 =
𝑍

√𝑁
 رابطه  سه                              

𝑟 =
√𝜒2(1)

√𝑁
 رابطه  چهار                        
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اندازه   است مطالعاتی که ضریب همبستگی را ارائه کرده بودنـد مقـدار ضـریب همبسـتگی بـا   ذکرقابل

 شد.   اثر یکی در نظر گرفته

بین اندازه اثر مطالعاتی که در هر کشور   تیدرنها: متغیرهای مختلفمحاسبه متغیر اندازه اثر برای ( 5

  افزار نرم ها،  داده  آنالیز  منظوربهچنین  هماست میانگین هارمونیک محاسـبه شد.    شدهانجام و در هرسال  

 آماره به اثر  اندازه تبدیل و  اثر  اندازه اثر، اندازه  میانگین محاسبه هایفرمول  قرار گرفت.  مورداستفاده استتا

 . (1395  وند  یشاد است )شده    آورده هفتو    ششو    پنجروابط   در ترتیب به  یموردبررس

Z(r)j =
1

2 log
1 + rj
1 − rj

 رابطه  پنج           

SEZrij =
1

√n − 3
 رابطه  شش                  

r =
e2Z̅r − 1

e2Z̅r + 1
   رابطه  هفت                         

 یا همان ضریب همبستگی  به اندازه اثر واماره  𝑟اندازه اثر و  𝑍(𝑟) میانگین اندازه اثر،  zr̅در این روابط نیز

 . است

 ها یافته  لیوتحلهیتجز
برای مقایسه   rاثر  اندازهبهفیشر و تبدیل آن  Z، اندازه اثر  آوردن به دستو  لیفرا تحلپس از طی مراحل   

صورت  به تفکیک روش مطالعات    یکو فرضیات صورت گرفت که نتایج آن در جدول    سؤاالتنتایج و پاسخ  

ضریب همبستگی    .کرده است  برآوردبر رشد را    فاوابرای تمام کشورها اثر    یکجدول  شده است.    آورده  گرفته

بین   ثابت    فاواپیرسون  اثرات  روش  به  که  مطالعاتی  در  رشد  روش  و  روش  GMMو  تصادفی    و  اثرات 

با توجه به نظر کوهن که اندازه اثر    .است  داریو معن  0.37و    0.87  ،0.84معادل  به ترتیب    اندشده محاسبه 

این  اثرات تصادفی    در مطالعات با روش  نیهمچن.  استاین اندازه اثر در سطح باالیی    ردیگی م(  0.5از )باالتر  

 . شودیمارزیابی  طح متوسط  در سکوهن    ازنظر  که  است  0.37  معادلاندازه اثر  

 پژوهش( ی هاافتهمنبع: ی ) مختلف استفاده ی هاروش برحسب اندازه اثر . 1جدول 

 P-value نان یفاصله اطم r شر یف Z رگروه یز

 0.00 0.72-1.73 0.84 1.23 اثرات ثابت  روش

 GMM 1.35 0.87 1.84-0.86 0.00 روش

 0.00 0.31 – 0.50 0.37 0.40 ی اثرات تصادف روش

اند، البته نتایج  تخمین زده توسعهو درحال افتهیتوسعه  بر رشد به تفکیک کشورهای فاوابرخی مطالعات اثر 

حدودی    آمدهدست به تا  زمینه  این  متا    است  متناقضدر  روش  از  استفاده  با  این    توانی م  آنالیزولی  بر 
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شده است. با توجه به نظر کوهن   آورده  دودر جدول    که   وردآ  به دستواحدی    و عددخاتمه داد    نظراختالف 

 در سطح کمتری است.   توسعه درحال بیشتر و در کشورهای    افتهیتوسعهدر کشورهای    این اندازه اثر

 پژوهش( ی هاافتهی منبع:)  بر رشد در کشورهای مختلف  فاواآثار . 2جدول 
 P-value نان یاطم  فاصله R شریف Z روش کشورها  گروه

 افته ی توسعهکشورهای 
 0.006 0.32 - 1.94 0.81 1.13 روش اثرات ثابت 

 GMM 1.76 0.94 2.60-0.92 0.000روش  

 توسعه درحالکشورهای 
 0.003 0.30 - 1.52 0.72 0.91 روش اثرات ثابت 

 GMM 1.16 0.77 1.89 - 0.43 0.002 روش

 و اثرها اندازه  تکتک  اطالعات که  باشند؛می فرا تحلیل  در نمودار نوع نیترج یرا)جنگلی(    انباشتنمودار  

  تفکیک فاوا و رشد اقتصادی به   اثر  اندازه مقادیر  نمودار، این  در  .گذاردی م نمایش به را هاآن  نهایی برآیند

 اثر  اندازه مقدار دهندهنشان ،خطهر پاره  وسط نقطه ، رنمودا این اساس بر . است شدهارائه  مطالعه  برای هر

 در لوزی عالمت .دهدمی نشان را  اثر هراندازه درصدی 95 اطمینان فاصله ،خطپاره  و طول شدهمحاسبه 

همانطورکه    .دهدمی نشان کلی حالت  درفاوا و رشد اقتصادی را   ترکیبی اثر  اندازه  مقدارهم نمودار  پایین

  وجود دهنده  درصد است که نشان 85  آمدهدست به  I-squared  دهدیم شان  نانباشت )جنگلی(    سهنمودار 

 متغیرها روی  بر  که دارد کنندهتعدیل متغیری وجود از ناهمگونی نشان ها است. اینناهمگونی باال بین داده

 گذاشته است.  تحت

 
 ( پژوهش یها افتهی  منبع:) ثابتاثرات  رگروهیزبرای تمام کشورها در   نمودار انباشت . 3 نمودار 

به  بر رشد بود که با مقایسه نتایج    فاوا  ریتأثشده در    کاربردهبه های  مدل یاثرگذارپژوهش  سؤاالتاز دیگر  

  دهندهنشان اند  بر رشد پرداخته   فاواورد اثرات  آهای مختلف به برمطالعاتی که با روش  آنالیزاز متا    آمده  دست

اثرات   که  است  تحت    فاوااین  رشد  می  کاربردهبهمدل    ریتأثبر  قرار  متغیرهای  شده  بررسی  برای  گیرد. 
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واریانس  تعدیل )کننده  نمونه  (𝑉𝑡کل  خطای  واریانس  فرمول(  𝑆𝐸𝑉)  گیریو  با    نه و    هشتهای  را 

 است:   شدهمحاسبه 

V =
(1 − r̅2)

N̅ − 1
 ربطه  هشت                        

𝑉𝑡 =
∑ 𝑁𝑖(𝑟 − �̅�2)2

∑ 𝑁𝑖

 رابطه  نه               

 )منبع:یافته های پژوهش( و رشد اقتصادی فاوابررسی وجود متغیر تعدیلی در بررسی رابطه . 3جدول 

𝑆𝐸𝑉 𝑉𝑡 
𝑆𝐸𝑉

𝑉𝑡

 

0.0022 0.1026 0.02 

گیری به واریانس کل، کمتر  اگر نسبت واریانس خطای نمونه  شودمالحظه می  سهطور که در جدول  همان

ای نیز وجود  کنندهتوان گفت در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، متغیرهای تعدیلمی  باشد،(  0.75از )

و رشد متغیرهای دیگری مداخله    فاوابنابراین بین  ؛  (1392  فروشانی  یو احمد عریضی، عابدی  است )داشته  

ی اثر و هم  اندازه  ازلحاظای هم  بار، تکرار شده بودند مقایسهدر میان مداخالتی که بیش از دو    .اندداشته 

 . شده استارائه  چهارجدول  در    آنگرفت که نتایج    صورت  وجود متغیر تعدیلی،  ازلحاظ

 پژوهش( ی هاافتهمنبع: ی) مختلف  ی اندازه اثر و بررسی متغیر تعدیلی مداخالتسهیمقا . 4 جدول

 اندازه اثر  تعداد مداخالت  نوع مداخله 
𝑆𝐸𝑉

𝑉𝑡
 

 0.15 ** 0.32 6 گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 0.05 ** 0.17 5 نیروی کار 

 0.19 ** 0.39 4 گذاری ناخالص داخل سرمایه
p-value ˂0.05** 

  ی امداخله   ریتأثبه ترتیب دارای بیشترین  گذاری ناخالص داخلی  و سرمایه  کار  یرو ینخارجی،    یگذار هیسرما

 . اندبوده 
 

 بررسی سوگیری انتشار 

 این انتشار  یری از سوگ منظور  است. انتشار سوگیری ارزیابی ،لیفرا تحل هر در موردتوجه موضوعات از یکی

 است  ممکن نیست؛ موردبررسی موضوع مورد در شدهانجام  مطالعات تمام شامل لیفرا تحل یک که است

 منتشرشده نشده یسازهینما در مجالت حداقل یا باشد منتشرنشده مختلف دالیل به مطالعات از برخی

 نهایی برآوردهای  و  قرارگرفته تأثیر تحت  لیفرا تحلنهایی   نتایج دارد،  وجود  انتشار سوگیری  که زمانی  باشد.

بود. خطا و  تورش  دارای  آن  از حاصل فرا   یک  اولیه هایگام در انتشار سوگیری  است  الزم پس   خواهد 
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  از  منظور نیبد یابد. افزایش نتایج روش اعتبار ترینساده و ترینتا معمول شود تصحیح و شناسایی لیتحل

 آمده است.   چهار  نمودارکه در    شودی مفانل( استفاده  )  یفیق  نمودار

 
 ( فیشر  Zخطای استاندارد بر اساس ) رشد و  فاوانمودار قیفی )فانل( برای مطالعات بین . 4 نمودار 

 پژوهش  ی هاافتهی منبع:

  باالی   در  و  دارند  پایین  استاندارد  خطای  که  مطالعاتی  شکل،  قیفی  یا  فانل  نمودارهای  در  تفسیری  ازلحاظ

 کشیده  قیف  پایین  سمت  به  مطالعات  چه  هر  اما؛  نیستند  انتشار  یر یسوگ  دارای  ،گردندیم  جمع  قیف

  به   توجه  با  بنابراین؛  یابد می  افزایش  هاآن   انتشار  سوگیری  و  رودمی  باال  هاآن   استانداردخطای    شوند،می

  سوگیری   وجود عدم بر است شده جمع نمودار باالی در پراکندگی نتایج مطالعات کهییازآنجا  چهارنمودار 

متقارن در اطراف اندازه    صورتبهاندازه اثرها    است  که در شکل باال مشخص  طورهمان   .دارد  داللت  انتشار

بنابراین  ؛  شودبیرون باشد مشاهده نمی  -5/0تا    5/0و اندازه اثر نامتقارن که از بازه    اندشده پراکنده اثر ترکیبی  

 باشند. به نمودار قیفی اندازه اثر مطالعات دارای سوگیری انتشار نمی  با توجهتوان نتیجه گرفت که  می

 

 ی ریگجهینت

اثر    اندازهبهو رشد اقتصادی است که با توجه    فاواحاکی از رابطه مثبت و معنادار بین    آمدهدستبهنتایج    

بر رشد    فاوااندازه اثر    .آمد  به دستبر رشد در سطح باالیی    فاوا   ریتأثبرای تمام کشورها    آمدهدستبهترکیبی  

اما این اندازه اثر   است،هردو مثبت و در سطح باالیی  توسعهدرحال و   افتهیتوسعه برای کشورهای  اقتصادی

بود.  توسعهدرحال به نسبت کشورهای    افتهیتوسعه در کشورهای   و رشد   فاوارابطه بین  در تبیین    بیشتر 

گذاری ناخالص داخلی،  سرمایه  به  توانیم  ازجمله  است  ای نیز وجود داشتهکنندهمتغیرهای تعدیلاقتصادی  

شود و سپس  می  نظر گرفتهدر    یفنّاور شاخصی برای پیشرفت فنی و    عنوانبهخارجی که    یگذار هیسرما

 . اندبوده  ریتأثبه ترتیب دارای بیشترین  نام برد که    کنندهل یتعدمتغیرهای    عنوانبه  کار  یرو ین

های مختلف اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی  بر حوزه  آنو اثرگذاری    فاوا با توجه به اهمیت موضوع  

 آن   ریتأثو    فاواعرضه    طرفبهمطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است اما بسیاری از این مطالعات  

با  قرار نگرفته است.    موردتوجه  چنان آن ر رشد  ب  آنو اثرات    فاواطرف تقاضا    کهیدرحال  اندبر رشد پرداخته 
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  ی هارساخت یز ایجاد    های کالن بهریزیدر برنامهاقتصادی الزم است    بر رشد  فاوااثرگذاری    اثبات  توجه به

توان برای مطالعات دیگر  بهره برد. می  آنگسترده و مثبت    آثارتوجه شود تا بتوان از    آنالزم برای گسترش  

 نالیز بهره برد. آ  و رفاه اقتصادی از متا  فاواو توسعه اقتصادی،    فاوا و اقتصاد مانند  فاوادر حوزه  
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Abstract: Information and Communication Technology (ICT) affects various aspects of human 

life, including economic growth as the most important macroeconomic variable and other aspects 

of human life, this study uses the meta-analysis and considers different features and patterns of 

economic growth studies. (ICT) as well as the specialized metrics. The data was analyzed using 

a six-step meta-analysis method. The initial 54 articles in the internal databases was finally 

limited to 17 studies after the determined exclusion criteria. Then the data was converted to 

common matrix and entered into STATA software and comprehensive meta-analysis software 

(CAM2). Then their effect size was calculated. The results showed that the effect of ICT on 

economic growth was significant, positive and high. It was also stronger in developed countries 

than in developing countries. There were also other moderating variables such as labor force, 

foreign investment and gross domestic capital. Therefore, ICT economic policies can be 

considered as a multidimensional issue and its successful implementation requires more 

attention. 
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