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ـ ن یور  بهـره  بـر     اطالعـات و ارتباطـات     یفنـاور ر  ی تـأث  خصوص در   یدانش آگاه امروزه    کـار در    یروی
 ، برخوردار اسـت   یاریت بس ی از اهم  یزان اقتصاد یر  اران و برنامه  ذاستگی س یبرا ی مختلف اقتصاد  یها  بخش

 اطالعات و ارتباطـات در  ی کار با لحاظ عامل فناور  یروی ن یور   تابع بهره   برآورد ن مطالعه به  یان رو   یاز ا 
ـ  با اسـتفاده از    منظور   ، به این  نموده است اقدام   ی چهار رقم  ISIC یع با کدها  یران در سطح صنا   یا ج یا نت

 بـه ) 1375 -1386(  زمانی در دوره ران  ی مرکز آمار ا   شتری نفر کارکن و ب    10 ی صنعت یها   کارگاه یریآمارگ
بـرآورد   برای Eviewsو   Stata هایافزار  و از نرم  شده  پرداخته  تا  یبرآورد مدل با استفاده از روش پانل د       

 یه فنـاور  یدهـد کـه سـرما       ی م ج نشان ینتابر این اساس،     . است شدهاستفاده  های مربوطه     و آزمون  مدل
  کار یروی ن یور  ر را بر بهره   ین تأث یشتری اطالعات و ارتباطات ب    یرفناوریه غ یاطالعات و ارتباطات نسبت به سرما     

 یور   اطالعات و ارتباطـات بـر بهـره        یه فناور ی و اثر سرما   شتهدا ی دوره مورد بررس   یطران  یدر اقتصاد ا  
  .دار است ا کار مثبت و معنیروین

  
 JEL: .D24, O47 یبند طبقه
 اطالعـات و ارتباطـات،      یر فنـاور  یـ ه غ ی اطالعات و ارتباطات، سـرما     یه فناور یسرما :یدی کل های  هواژ
  .تای کار، پانل دیروی نیور بهره

                                                            
  24/5/1393:              تاریخ پذیرش28/8/1392: تاریخ دریافت* 
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50 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  مقدمه .1
رات آن بــر ییــ و تغ)ICT( اطالعــات و ارتباطــات یر فنــاوری تــأثخــصوص در بــسیاری مطالعــات

طـور    کـه بـه  اسـت افتـه  ی  توسـعه یمطالعات مربوط بـه کـشورها   ن  ی ا اغلب.  وجود دارد  یور  بهره
 و  یور   بهـره  ی بـرا  ی مثبت یامدهای تا به حال از پ     ICTدهد که     یو نشان م   اند  رفته شده یگسترده پذ 

 1980  گرچـه مطالعـات دهـه    ). 2011کامنـدر و همکـاران،      ( برخوردار بوده است     یرشد اقتصاد 
 را  1یور   ه بهـر  ین موضوع عنوان معما   یافتند و ا  ی ن یور  ت و بهره   اطالعا ی فناور یگذار  هین سرما ی ب یارتباط

 در سـطح اقتـصاد و   یور ن بهـره ی بـ ی منفـ   مطالعـات رابطـه  اغلب 1980  به خود گرفت و در دهه   
 ی اقتصادسنج ی برآوردها ین برخ یهمچن.  کار بخش اطالعات را گزارش دادند      یروی ن یور  بهره

 ،اند  داشتهداللت  ی و خدماتیا ع مختلف کارخانهیعات در صنا اطالی فناور هین سرمایی پایور بر بهره
 یارهـا ی اطالعـات و مع    ی فنـاور  یگـذار   هین سرما ی مثبت ب    به رابطه   پژوهشگران 1990   در دهه  اما

  . اند  بردهی پیمختلف عملکرد اقتصاد
ل یـ  دلایـن  بـه   اسـت، ل شـده یک ضـرورت تبـد    ی به   یور   رشد بهره  یز تالش برا  یران ن یدر ا 

عنـوان    بـه  ICT و قـانون برنامـه چهـارم توسـعه            سـاله  20انـداز     چشمشود که در سند       یحظه م مال
 برنامـه  ی کلـ یهـا  اسـت ین اساس سید قرار گرفته و بر ای مورد تأک  یور   رشد بهره  ی برا یراهکار

 اطالعات و   ی اثر فناور  ین مقاله به بررس   ین ا یبنابرا ).1388،  پورآقاجان(م شده است    یچهارم تنظ 
 ین خصوص از آمارهای و در اپرداخته کار در بخش صنعت یروی نیور بر بهره) فاوا(ات ارتباط

 اسـتفاده  )1375-1386( یهـا  سال یبراران ی نفر کارکن مرکز آمار ا10 ی باالی صنعتیها  کارگاه
 :میل باشی به سؤاالت ذیی منظور قادر به پاسخگوبه اینشده است تا 

 ی نیروی کار در صنایع کشور دارد؟ور  تأثیری بر بهرهICTآیا عامل  -

  بیشتر است؟ICTوری صنایع کشور از تأثیر عامل غیر   بر بهرهICTآیا تأثیر عامل  -

 اطالعات و ارتباطات پرداخته خواهـد       ی و فناور  یور  ح مفهوم بهره  یتوضپس از مقدمه به     ن اساس   یبر ا 
ها    داده تحلیل  و  هیتجز   و روش  یق معرف یحق ت یها   و آمار و داده    انی ب  پژوهش نیشی مطالعات پ  پس از آن  . شد
  . ارائه خواهد شدیریگ جهی مربوطه نتیها پس از برآورد مدل و آزمون. شود یان میب

                                                            
1. Productivity Paradox 
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51 ...وری نیروی کار تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره                                                                       

  ت آنهای و اهمیور  بهره، اطالعات و ارتباطاتیمفهوم فناور .2
  :ا علت نسبت دادیتوان به دو منشأ  یا ستاده را مید یرات در تولییتغ
  

  رات در ستادهییتغ=دی تولیها رات در نهادهییتغ+یور رات در بهرهییتغ
  

بدون آنکه  مشخصدر یک سال ا کل اقتصاد یک بنگاه  یدات  یتولافزایش در   ن اساس   یبر ا 
 یور  تـوان بـه بهـره       ی مـ  جاد شده باشد را   یا) غیرهه و   ی کار، سرما  یروین( آن   یها   در نهاده  یرییتغ

   ).1388پورآقاجان،  (د نسبت دادیعوامل تول
 رشـد   یش قـدرت رقابـت تـالش بـرا        ید و افـزا   یـ  در رشـد تول    یور  ت بهـره  یـ ا توجه به اهم   ب
ل شده است و توسـعه  یک ضرورت تبد یک انتخاب فراتر رفته و عمالً به        یران از   ی در ا  یور  بهره

ـتا  ایـن  چهارم در      در برنامه  یور   بهره یها   از روش  یکیعنوان    اطالعات و ارتباطات به    یاستفاده از فناور     راس
 اطالعـات و ارتباطـات      ی از فنـاور   یف متعـدد  یتعاربر این اساس،     .مورد توجه قرار گرفته است    

 یها  یفناور اطالعات و ارتباطات به تمام انواع        ی فناور 1لوکاسبر اساس نظر    ارائه شده است که     
 یزاتـ ی از تجه  ن منظـور  ی ا ی برا شود که   ی اطالق م  یکیصورت الکترون  ره اطالعات به  یپردازش و ذخ  

 قابـل   یکـ ی الکترون ی  فکس و هر بسته    یها  نی، ماش ها   و شبکه  یزات ارتباطات یوتر، تجه ی کامپ نندما
  . شود ی استفاده منمودناداره 

 نیـز  ارتباطـات و     یها    یوتر و فناور  ی اطالعات و ارتباطات را شامل کامپ      یفناور) 1379 (یمهدو
ن اصـطالحات را در   یـ ا   دامنـه  یناورر در ف  ی اخ یها  رفتشیکند که پ    یان م یداند و ب    یافزارها م   نرم

 و  )کیـ کـرو الکترون  یع م ی صنا  و دور  زات ارتباطات راه  یوتر، تجه یافزار، کامپ   افزار، نرم   سخت(بخش عرضه   
د یـ  از جملـه تول    ی اقتـصاد  یهـا    بخـش  تمـام  اطالعـات در     ی فنـاور  یکاربردها(در بخش تقاضا    

  خـدمات،  ی حمل و نقل، مهندسـ     یها  انهی، پا یت اطالعا یها  ، نظام ی داد و ستد مال    یها  ر، نظام یپذ  انعطاف
اسـت   نمـوده ار گـسترده    یبـس ) تیری اطالعـات مـد    یها   و نظام  یکی و چاپ و نشر الکتر     یمعمار

  ).1379، یمهدو(

                                                            
1. Lucas 
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52 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 ی توسـعه کـاربر    یهـا و راهبردهـا      اسـت یتـوان س    ی مـ  با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث      
ن بودجـه و مـصوبات      ین برنامه، قوان  یوانران را در چارچوب ق    ی اطالعات و ارتباطات در ا     یفناور

 چـون  یدر قـانون برنامـه سـوم توسـعه بـه مـوارد        بـر ایـن اسـاس،       .  قـرار داد   یدولت مورد بررس  
 محـصوالت  یت تـوان رقـابت   یـ  تقو ی کـشور بـرا    ی بازرگـان  یرسـان    شبکه جامع اطـالع    یانداز  راه

 ،د شـده اسـت    یتأک) 94ماده  (ران  ی ا  هی بازار سرما  یا  انهی را  و توسعه شبکه  ) 116ماده  ( کشور   یصادرات
 اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ی فناوری برنامه جامع توسعه کاربرنخستینهمچنین 
  و ارتباطـات در اقتـصاد،       اطالعات ی، طرح گسترش کاربرد فناور    ی انسان یروی ن یتالیجی مهارت د   و توسعه 
ارتباطـات در قلمـرو فرهنـگ،        اطالعـات و     ی و تجارت، طرح گسترش کاربرد فنـاور       یبازرگان
. دیب رسـ ی بـه تـصو  ی فنـاور یها جاد مراکز رشد و پارکیق ا یره از طر  ی و تجارت و غ    یبازرگان

 13   ارتباطات و اطالعات در تبـصره      ی فناور یها   توسعه طرح  ی الزم برا  یمنابع مال ،  اینعالوه بر   
  .  گنجانده شده است1383 و 1382، 1381 یها  سال قانون بودجه

ر و جـامع    یـ فراگنیـز     اطالعـات و ارتباطـات     ی فناور ی چهارم به توسعه کاربر     د برنامه کریرو
، دولـت   یکـ ی الکترون ی، بانکـدار  یکـ یتوسـعه تجـارت الکترون     بـه    یا  ژهین برنامه توجه و   یدر ا بوده و   
گر اسـتفاده از    ی د عبارتمحور و به      ن اقتصاد دانش  ی همچن ، آن شده است   مواردی نظیر  و   یکیالکترون
 رشد  یبراتوسعه   شده در قانون برنامه چهارم       ینیب  شیراهکار پ ن  یتر   اطالعات و ارتباطات مهم    یفناور
 ی فنـاور  ی توسـعه کـاربر    ی مواد برنامه چهارم در راستا     یبرخ  در ادامه  با این وجود،  . باشد  ی م یور  بهره

   :گرفته است قرار ران مورد اشارهیاطالعات و ارتباطات در ا
 )10 ماده (یکی الکترونیار نظام بانکدیبرقرار -

 اوراق بهــادار در چــارچوب نظــام جــامع یکــی داد و ســتد الکترونی شــبکه ملــیانــداز راه -
 ) 15ماده ( آن ییاجرا و ساز و کار ی و نظارتیمین چارچوب تنظیپرداخت و تدو

 ،یکـ یط الکترونی در محـ ی خـدمات دولتـ    و ارائـه   یرسـان  ها و مراکز اطالع     گاهی پا نمودنمد  اروز -
، تدارکات ی مجازیجاد بازارهای، ایکیط الکترونیها و همانند آن در مح دهیها، مزا  انجام مناقصه 

 و یکــیم مربـوط بــه تجــارت الکترون ی جــرای بررســیدادگـاه بــرا س ی دولــت، تأســیکـ یالکترون
 )33ماده (ع کشور ی توز شبکهیساز نینو

 )39ماده  (ی اقتصادیها ن بنگاهی بیکی و تجارت الکترونیرسان توسعه مراکز اطالع -
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53 ...وری نیروی کار تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره                                                                       

 ،یکـ یط الکترونی در محـ یضه انواع محتوا و اطالعات به زبان فارسد و عری در تول یگذار  هیت از سرما  یحما -
 یکـ یت الکترونیـ  امنی برقـرار ین سـند راهبـرد    ی و تدو  ICT ی جهان یشتر در بازارها  یمشارکت ب 

 )44ماده (ه اطالعات من و ارزان بیا ین دسترسی و تضمی استقرار جامعه اطالعاتیبرا
ن ارائه خدمات   ین و تضم  ینترنت کشور، تأم  یار و ا  یب نفوذ ارتباطات ثابت، س    ی ضر یارتقا -

 ICT توسعه یحه جامع ارتباطات برایه الی اطالعات در سراسر کشور و تهی و فناور یه ارتباط یپا
 )57ماده (محور  ییو تحقق اقتصاد دانا

 )102ماده (ل ارتباطات ین و تسهی نویها یرها به فناو ی تعاونیابیل دستیتسه -
 ). 1383قانون برنامه چهارم توسعه کشور، ) (142 و 137 مواد (یکیدولت الکترون -

  

  نیشیمطالعات پ .3
. دادنـد  قـرار    ی را مورد بررس   یور   اطالعات و ارتباطات بر بهره     ی اثر فناور  یتاکنون مطالعات متعدد  

  در ی بنگـاه صـنعت    4000 از   که بـین بـیش     یا  در مطالعه ) 1997( نپاگانتا و همکارا  عنوان مثال،     به
 دسـت یافتنـد  اند به این نتیجه  داشته نفر کارکن 500 تا 11ن یبها    ایتالیا صورت گرفته و این بنگاه     

افـزار،     نـرم   در بخـش   یگـذار   هید و محـصوالت داشـته و سـرما        یند تول یر مثبت بر فرا   یکه فاوا تأث  
   .دنبال داشته است را به کار یروی نیور ش بهرهیافزا

در ) 2000(چل ینـر و سـ  یو ال) 2000( رویجورگنـسون و اسـت   ،)2000 (پلـت یباسـورث و تر 
 بــا ی کــار و رشــد اقتــصادیرویــ نیور  کــه بهــرهدســت یافتنــدبــه ایــن نتیجــه  خــود تمطالعــا
  .دیآ یدست م  اطالعات بهیفناوربخش  در یگذار هیسرما

  زمـانی  ا در دوره  کـ ی بنگاه بـزرگ آمر    527 یها   داده یبا بررس ) 2002 (تینجولفسان و ه  یبر
ن یـ داگالس به ا -د کابیدر قالب تابع تول 1یی تابلویها  دادهیساز و روش الگو)1987-1994(
  . کار مؤثر استیروی نیور  فاوا بر بهرهیگذار هیاند که سرما دهیجه رسینت

                                                            
1. Panel Data 
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54 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 و نموده یبررسرا ا ی آس کار دریروی نیور بر رشد و بهره  ICTاثر  ) 2003 (یهانگ و خاتر  
 قیـ  از طریدار امعنـ طور  ا بهی کار در آسیروی نیور  بر بهرهICT که اثر نتایج آنها حاکی از آن است     

  . مثبت استیا هیق سرمایاثر تعم
و نتایج آنها  پرداخته ICTع ی کار در صنایروی نیور  بهرهیبه بررس) 2004 (نو و همکارانیالمار

 ICTع  ی کـار و صـنا     یرویـ  ن ی بـاال  یور  ن بهـره  ی ب یوند مشخص و واضح   یپدهنده آن است که      نشان
 است ICTدکننده یع تولی منسوب به صنا   یور   بهره ی از دستاوردها  بسیاری ،این عالوه بر    .وجود دارد 
  .ردیگ ی قرار میبردار  مورد بهرهICTکننده از   استفادهیها له بخشیوس که البته به

  و نمـوده  ی ژاپن بررسـ   یور   را در رشد بهره    IT یگذار  هیماسهم سر ) 2004 (اگاوا و همکاران  یم
 و  ITه ثابـت    ی، سرما IT  یگذار  هی کار، سرما  یرویافزوده، ن   ارزش یقی تلف یها  مطالعه را با استفاده از داده     

پژوهش این   نتایج.  انجام دادند  )1980-2000( یها   سال ی صنعت برا  22 در   ITر  یه ثابت غ  یسرما
 مثبـت   آثـار  ناشـی از   1990د در دهـه     یـ  کـل عوامـل تول     ی ور  رشد بهره  که   دهنده آن است   نشان
له یوس  کار به  یروی ن یور  ش در بهره  ین افزا ی همچن ، در طرف عرضه بوده است     ین صنعت یز ب یسرر
  . وجود آمده است به )IT(بر  هی کاربر به سرمایر در ساختارهاییتغ

 نقـش  بـر  تأکیـد  بـا  را کایآمر و ژاپن یاقتصاد رشد منابع) 2005 (یجورگنسون و موتوهاش  
 فاوا سهم که دهد یم نشاناین تحقیق  جینتا. اند نموده ی بررس)1975 -2003(  زمانی دوره در فاوا
  .است افتهی شیافزا 1995  سالاز پس کل یور بهره و رشددر 

 یرگـذار ی نحـوه تأث   ییایتالیمه ا ی ب یها   از آمار شرکت   با استفاده ) 2005 ( و همکاران  یوسیمت
نتــایج آنهــا  و نمــوده ی بررســی ور  را بــر بهــرهیرات ســازمانییــ و تغIT یگــذار هیب ســرمایــترک
د، بلکـه   یـ آ  یوجود نمـ    به IT در   یگذار  هی تنها از سرما   یور  ش بهره ی که افزا  دهنده آن است   نشان
 . از داردی نی سازمانیها  مدلیرات عمده در پروسه کاریی تغیساز ادهی به پیور ش بهرهیافزا

 بـا  هـا   مکمـل  بهبـود  شبکه، خارجی آثار قیطر 3 به فاوا) 2007( ینسون و مکک  یآتک نظر اساس بر
 عوامـل  از کیـ  مثبـت هـر    آثـار   کـه  دارد اثـر  کل یور بهره بردانش   به دسترسی بهبود و فاوا پذیرش
 امتمـ  اتـصال  قیـ طر از یا  شبکه آثار تواند یم فاوا. بود خواهد همراه یزمان ریتأخ با یور بهره بر مذکور
 وجـود،  نیا با. داد خواهد شیافزا را کاربران تمام تیرضا که نماید جادیا تلفن  شبکه به تلفن نیمشترک

 ،مثال عنوان  به. بود نخواهد مشکل بدون ندیافر نیا و دارد ازین به زمان  کاربران یبرا ارزش با یها شبکه جادیا
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 یبـرا  موضـوع  نیـ ا. نشود برقرار اتصال و نباشند مناسب استفاده مورد  مختلف یها یفناور است ممکن
 بـه  یابیدست. است همراه تیموفق عدم با و بر  زمان بر، نهیهز معموالً که دارد مصداق زین یسازمان راتییتغ

 کـاربران در   است ممکن و ستندین کاربرپسند فاوا تمامهمچنین   ،دارددربر را مشکالت نیا زین اطالعات
  .شوند مواجه ها یسخت با اطالعات به یدسترس یبرا آنها از استفاده

را  کـار در فنالنـد       یرویـ  ن یور  د و رشـد بهـره     ی را بر تول   ICT آثار) 2007 (جاالوا و پوجوال  
 ددرصـ  87/1 که دهنده آن است بر این اساس، نتایج نشان   . نمودندل  ی تحل )1995-2000( یها   سال یبرا

تـر از     عی اسـتفاده وسـ    ناشـی از  ر   کـا  یروی ن یور  رشد بهره در    شده  مشاهده ی درصد 87/2از رشد   
ICT  ی چند عـامل یور  درصد از رشد بهره70باً ی تقردهد که ، نتایج نشان می  اینعالوه بر   .  بوده است 
 از  ی ناشـ  ید ناخـالص داخلـ    یـ  رشـد تول    از  درصد 20سرچشمه گرفته و     ICT ید از تکنولوژ  یتول
شتر از  یـ  ب ی بـا سـرعت    یا  هیرماسـ که خدمات    زمانی  همچنین ،د بوده است  ی در تول  ICT یریکارگ به
 یهـا   ه در سـال   یت سـرما  یفیکه ک  ی به طور  ،ابدی یش م یه افزا یت سرما یفیه رشد کنند ک   یت سرما یکم

   . درصد رشد داشته است73طور متوسط   به)1995 -2000(
ج ی نتـا .نمودنـد  یبررسـ را  یور   بر رشـد و بهـره      ICTر  یتأث) 2009( تیفی و گر  یآبرامووسک

 درکـه   ی دارد، بـه طـور  یور  بـر بهـره  ی و انتشار دانش اثر مهمـ ی که تکنولوژدهد  ینشان م آنها  
 و )1990-1995( ی زمانهای  دورهو درطور متوسط   بهICTکننده از  االت متحده بخش استفادهیا
 ICTن  ی همچن ،دنبال داشته است   ش در رشد ساالنه را به     ی درصد افزا  5/3زان  ی به م  )2001-1995(

 و کـشش    دهـد   یش مـ  ی دارند افـزا   ی از تکنولوژ  یشتری که استفاده ب   ییها  ه  نگا ب ی را برا  یور  بهره
  . باالتر استICTد نسبت به یتول

 )1993-1999( صنعت طـی دوره زمـانی        22تأثیر فاوا را بر     ) 2004(در ایران غالمی و همکاران      
وری   بر بهـره  داری    ا و نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که فاوا اثر مثبت و معن               بررسی نموده 

  .صنایع در ایران دارد
 کارگـاه   39 کـار در     یروی ن یور  ر فاوا بر بهره   ینه تأث ی در زم  یا  در مطالعه ) 1383 (یانیکهژبر

 یارهـا ی از مع  یکـ ی کـه    ییهـا    نـسبت کارگـاه    ماننـد هـا      شاخص یبزرگ در استان تهران از برخ     
  را دارنـد   یکی الکترون د و فروش  یا فروش و خر   ید  ید، فروش، خر  ی خر یعنی یکیتجارت الکترون 

 بـا وجـود اثـر مثبـت     یب بـرآورد یدهد کـه ضـرا   ینشان م وی ن مطالعهیانتایج . کند یاستفاده م 
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56 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 اثر مثبت یکی صنعت فعال در تجارت الکترون14با کاهش نمونه به بر این اساس، . ستندی ندار امعن
ار درصـد  یـ ق از معیـ حقن ت یـ در ا . اسـت قرار گرفتـه    د  ییتأمورد   یور   بر بهره  یکیتجارت الکترون 

 ،گردیدهد یی تأیور  بر بهرهیکی و اثر مثبت تجارت الکترونشده بنگاه استفاده 39نترنت در یکاربران ا
  .د نشده استییانه تأیکننده از را ر شاخص نسبت شاغالن استفادهیتأث اما

ن رایـ  کـار در اقتـصاد ا      یرویـ  ن یور   را بر رشد بهـره     ICT آثار )1386 (یمحمودزاده و اسد  
 و  ICTه  ی سـرما  ین موجـود  یدار ب   ا مثبت و معن   یا   وجود رابطه  پژوهشن  یانتایج  . نمودند یبررس
 ICTر  یه غ یر سرما ی که تأث  دهنده آن است   نشان و   نمودهد  ییتأرا  ران  ی کار در اقتصاد ا    یروی ن یور  بهره

  .شتر استی کار به مراتب بیروی نیور بر بهره
 ی کشورها ی آن بر رشد اقتصاد    یزهای و سرر  ICTر   اث ی به بررس  )1386 (پور  کی و ن  یریمش

 قیـ  کار هـم از طر     یروی ن یور   بر رشد بهره   ICT که   دهنده آن است   نتایج آنها نشان  جهان پرداخته و    
ک درصـد  ی بر این اساس،.  داردیدار امعناثر مثبت و ) زیسرر(م یرمستقیق غیم و هم از طر    یمستق
زان یـ  بـه م OECD ی کـار را در کـشورها    یرویـ  ن یور   رشد بهره  ICT یگذار  هیش در سرما  یافزا
  .دهد یش مید افزا درص033/0زان ی به مOECDر ی غی درصد و در کشورها16/0

 یور  بر رشد بهـره ICT اثر  ی به بررس  ین کشور یک مطالعه ب  ی در   )1386 (یاتی و ح  یرحمان
 کـشور در دوره  69 یا بـر یقـ ی تلفیها ن مطالعه با استفاده از داده   یا. اند   هد پرداخت یکل عوامل تول  

 بـر  ی داخلـ ICTه  ی که رشـد سـرما     دهنده آن است   نشانانجام شده و نتایج      )1993-2003( یزمان
 یالمللـ  نیز بـ ی سـرر ،ایـن عالوه بـر  .  دارد دار  امعن مثبت و    یرید تأث ی کل عوامل تول   یور  رشد بهره 

ICTگذاشته استد و محصول یتول کل عوامل یور  مشابه بر بهرهیز اثری ن.  
 یور   اطالعات و ارتباطات بـر بهـره       ینه اثر فناور  یرفته در زم  یپذ  توجه به مطالعات صورت    با

 اثر فاوا بر    یبررسن پژوهش   ینکه هدف ا  ی و با توجه به ا      محقق یها  بر اساس دانسته   و    کار یروین
 مـورد  گرفته صورت مطالعات از توان یباشد نم یمران ی ایدیع تولیر در صنا کایروی نیور بهره

ن بـه مقولـه   ی نـو یق حاضر نگـاه ین تحقی بنابرا،افتی باشد منطبق مذکور هدف با که را یخاص
  .شود یرد قلمداد میپذ یران صورت میع ای که در بخش صنایمورد بررس

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 18

http://qjfep.ir/article-1-85-fa.html


57 ...وری نیروی کار تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهره                                                                       

  ح مدلی و تصری نظریمبان .4
 ی اصل کند که در بلندمدت عامل      یان م یک ب ی رشد نئوکالس  یزا بر اساس تئور      رشد برون  یتئور
 کل عوامل   یور  که بهره  ید است، در صورت   ی کل عوامل تول   یور   بهره یکننده رشد اقتصاد   نییتع
 ه در دانـش   ی در فـرم انباشـت سـرما       یکیشرفت تکنولـوژ  یـ  پ ی است که به نـرخ بـاال       ید عامل یتول

د ی کل عوامل تول   یور  که بهبود بهره   کنند    یادعا م ) 2005 ( ماس و کوسادا   نی همچن .دارد بستگی
رشـد   یهـا    مدل ،گریعبارت د   هب . است یور  ختن بهره یش و عامل برانگ   انتقال دان  یم اساس زیمکان

ـا  واسـطه ارتبـاط      ده بـه  ین پد یکه ا  ی در صورت  ،دانند  یزا م   عنوان منبع رشد برون     را به  ICTک  ینئوکالس ب
ـاس، بر ا .همراه داشته باشد  د را به  ید رشد تول  توان  ی مکمل م  یها  هی و سرما  ی انسان یرویت ن یفیدانش و ک    ین اس

) 2002 و 2001( پوجوال ی کار از الگویروی نیور  فاوا بر بهرهآثار ی بررسیپژوهش بران یدر ا
 مهـم در    ی مطالعـات کـاربرد    اغلـب ن الگـو در     یشود که از ا     یاستفاده م ) 2002 و   2003(و کوآ   

 ،سـت اسـتفاده شـده ا  ) 2003( همکـاران   ویل لـ یـ  کـار از قب یرویـ  ن یور  ر فاوا بر بهـره    ینه تأث یزم
 بـا   1داگـالس  - د کـاب  یـ د ابتـدا تـابع تول     ی بر رشد تول   ICTح اثر   ی توض یبرادر این پژوهش     نیبنابرا

   . خواهد شدی معرفیور  رشد و بهرهی برایعنوان منبع ان و بهی بICTه ی سرمایتوجه به موجود
 موجـودی   :KICT میـزان محـصول،      :Yداگالس است که در آن       -تابع تولید کاب  ) 1(مدل  
ــرمایه ــر   :ICT ،KNICT س ــرمایه غی ــودی س ــت  :L و ICT موج ــار اس ــروی ک ــین ، نی  A همچن

  .گردد ها می تکنولوژی است که باعث افزایش تولید در سطح ثابتی از نهاده
  

)1                                                                         (  
  

 از  دست خواهد آمد که با لگاریتم گـرفتن        به) 2(فوق مدل     به مدل  )E( یه انسان یبا اضافه نمودن سرما   
 . زیر خواهد بودصورت به) 3(این مدل و دیفرانسیل گرفتن نسبت به زمان مدل 

  

)2                                                            (  
)3         (                         
  

                                                            
1. Cobb-Douglas 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 18

http://qjfep.ir/article-1-85-fa.html


58 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 LP=Y/Lتـوان از رابطـه    ی مـ )LP( کـار  یرویـ  نیور  محاسـبه بهـره  یبراالزم به ذکر است    
 ی کار مجـدد مـورد بررسـ       یروی ن یور   محاسبه بهره  ی برا )2 (مدلاستفاده نمود که بر این اساس       

  .شده است نشان داده )4(مدل صورت  و بهقرار داده شده 
 

)4                          (         
  

 و ICTر  یـ ه غ ی سرانه سـرما   یموجود :ICT  ،KnICT/Lه  ی سرانه سرما  ی موجود :KICT/L،  که در آن  
E/L: یپارامترهـا همچنـین  ، باشـد   مـی یه انسان ی سرما α، β و γ رات ییـ زان تغیـ انگر میـ بب یـ ترت  بـه
  کـار  یرویـ  ن یور  رات بهره یی، تغ ICTه  ی سرانه سرما  یرات موجود یی کار نسبت به تغ    یروی ن یور  بهره

نـسبت بـه     کـار    یرویـ  ن یور  رات بهـره  ییـ  تغ  و ICT ریه غ ی سرانه سرما  یرات موجود یینسبت به تغ  
ر یافتن مقـاد یـ دنبال  بهبرای دستیابی به هدف خود پژوهش حاضر ، بر این اساس . است یه انسان یسرما

  .باشد ی می چهار رقمISIC یبا کدهاران یاع مختلف ی صنای براγ و α، β یپارامترها
  

   آنهای و نحوه گردآورها داده .5
منظـور   بـه و   مـدل فـوق   بـا توجـه بـه        . است گرفته قرار   ی مورد بررس  )4( مدلها    منظور شرح داده   به

 ICTر یه غی سرانه سرمای، موجودICTه ی سرانه سرمایدات سرانه، موجودین مدل به ارزش تولیتخم
ج ینتـا "ه  یمطالعـه از نـشر    ایـن    یاهـ   داده ، منظـور  بـه ایـن    .اسـت نیـاز   الت کارکنـان    یزان تحص یو م 

   شـده یآور ران جمـع یـ  مرکـز آمـار ا  "شتریـ  نفر کارکن و ب10 ی صنعت یها   از کارگاه  یریآمارگ
 ICT ریتأث یبررس برای   ن پژوهش یاستفاده در ا   مورد یها  داده ساختار به توجه باهمچنین   ،است

قلمـرو  ،  ایـن عـالوه بـر      .است دهش استفاده تاید پانل یاقتصادسنج مدل از کار  یروین یور  بر بهره 
  . باشد یم )1375-1386( یها  سالآن ی قلمرو زمان وی چهار رقمISICبا کد صنایع   نیزمطالعهاین  یمکان

افـزوده   مـدل از ارزش ایـن  دات در یـ اسـتفاده از ارزش تول و در راسـتای   ) 4(بر اساس مـدل     
ران بـه   یـ  ا ی بانک مرکز  1375ال  سدکننده  ی تول ی با استفاده از شاخص بها     که  است استفاده شده 

 از سـتون    ICTه  ی سـرما  ی موجـود  نمـودن منظور لحاظ    بههمچنین   ، است  ل شده ی ثابت تبد   متیق
 نفـر کـارکن و      10 ی صنعت یها   کارگاه یرصنعتی خدمات غ  یارتباطات و مخابرات بخش پرداخت    

 .انـد   ل شـده  ی ثابت تبـد     متیه به ق  افزود  همانند ارزش  زینها    داده و   تر بر حسب صنعت استفاده شده     شیب
ه ثابـت از بخـش خالصـه آمـار         یل سـرما  یق سـتون تـشک    یـ ز از طر  یـ  ن ICTر  یـ ه غ ی سرما یموجود
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ر یـ شتر بـر حـسب صـنعت گرفتـه شـده و هماننـد دو متغ               یـ  نفر کارکن و ب    10 ی صنعت یها  کارگاه
ع م مجمـو  یز از تقـس   یـ الت ن یر تحـص  یـ متغ،  اینعالوه بر    . است  ل شده یمت ثابت تبد  ی به ق  مذکور
سانس و دکترا بر کـل تعـداد   یسانس، فوق لیپلم، لی فوق د دارای سطح تحصیالتکارکنانتعداد  

 نیاز )4(که بر اساس مدل  از آنجاییالزم به ذکر است  .دست آمده است هبسواد   باسواد و بیکارکنان
زم  از ایـن رو ال  نیـست، های آن در دسترس        و داده  باشد   می ICT و غیر    ICTبه موجودی سرمایه    

های  بر این اساس، پژوهش .های متعارف برآورد گردد  روشبا یکی ازموجودی سرمایه است تا 
  .باشد می) 5( مدل صورت  که بهنمایند می برای برآورد موجودی سرمایه از روش نمایی استفاده متعددی

  

It= Ieλt )5                                                                  (                                                    
  

 نرخ رشد   :λ و   گذاری در سال پایه      سرمایه :t  ،Iگذاری خالص در سال        سرمایه :It،  که در آن  
 )6(مـدل   صـورت    توان به   گذاری را می     با توجه به مدل فوق تغییرات سرمایه       .باشد  گذاری می   سرمایه

) 7(با اسـتفاده از مـدل    )k0(ین مدل موجودی سرمایه در سال پایه  در اIt که با توجه به  نمودبیان  
  .آید دست می به
  

)6                                                                                                      (              
)7        (                                                         
  

ـا توجـه بـه مـدل         توان    دست آورد که برای این کار می        را به  λ الزم است    k0 برای محاسبه    بنابراین بـه  ) 5(ب
از  اما ،دست آورد پرداخت و میزان موجودی سرمایه در سال پایه را بر اساس آن بهتخمین تابع موجودی سرمایه 

ـال             )1375-1386(های    که دوره زمانی این پژوهش سال      جاییآن  1375بوده و سال پایه در نظر گرفته شده نیز س
ـبه نـرخ رشـد سـرمایه          ـاز  گـذاری     است به محاس ـال پایـه      نی ـان میـزان   ) 1375(نبـوده و موجـودی سـرمایه س هم

ـتف   نیز  های بعد را      توان موجودی سرمایه سال      بر این اساس، می    .باشد  می 1375سال  در  گذاری    سرمایه ـا اس اده از  ب
  .محاسبه و در تخمین نهایی مدل استفاده نمود) 8(مدل 

  

                                                                                      )8(  
                                                                                                        )9(  
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 گـذاری    سـرمایه  :t-1  ،It موجودی سرمایه در سال      :t  ،Kt-1 موجودی سرمایه در سال      :Kt،  که در آن  
  .استدر بخش صنعت  نرخ استهالک سرمایه :δ و tدر سال 

  

  ها افتهی نتایج تخمین و .6
ـنایع کـشور دارد           تأثیری بر بهره   ICT عاملآیا   که   اساسی پرسشاین پژوهش دو     ـأثیر    و   وری نیروی کار در ص ـا ت  آی

ـه            بیشتر است  ICTغیر  عامل  وری صنایع کشور از تأثیر         بر بهره  ICT عامل را برای دستیابی به هدف خود در نظر گرفت
ـاخص  بررسی اث شده و برای     پاسخگویی به سؤاالت مطرح   منظور   بر این اساس، به   . است ـای     ر ش ـر    ICTه  و  ICT، غی

ـانی  چهار رقمـی طـی دوره  ISICوری نیروی کار در صنایع با کد   تحصیالت بر میزان بهره    مـدل  ) 1375-1386(  زم
  . نشانگر سال مورد بررسی استt نمایانگر صنعت و اندیس iدر نظر گرفته شده که در این مدل اندیس ) 10(
  

)10         (    
  

 الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین مـورد اسـتفاده            ) 10(پیش از برآورد مدل     
هـای تـابلویی باعـث     های سـری زمـانی و چـه داده     دادهخصوص زیرا نامانایی چه در ،قرار گیرد 

 روش  4در این پژوهش آزمـون ریـشه واحـد بـا            . شود تا مشکل رگرسیون کاذب بروز نماید        می
انجام شده کـه نتـایج       )5پرون -  و فیلیپس  4فولر - دیکی( 3، فیشر 2، ایم، پسران و شیم    1ن، لین و چو   لوی

  .نشان داده شده است) 1(آن در جدول 
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                            
1. Levin, Lin & Chu 
2. Im, Pesaran & Shin 
3. Fisher 
4. Dickey-Fuller 
5. Philips-Perron 
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  قیتحقرهای یی متغیج آزمون ماناینتا .1جدول 

LnE  LnNKict  LnKict  LnLp  Variable Test  
59/4-  

)00/0(  
60/31-  

)00/0(  
55/15-  

)00/0(  
49/12-  

)00/0(  Levin Lin& Chu 

40/1-  
)08/0(  

66/11-  
)00/0(  

99/10-  
)00/0(  

17/11-  
)00/0(  Im, Pesaran, Shin  

99/4  
)00/0(  

57/22  
)00/0(  

23/18  
)00/0(  

57/23  
)00/0(  ADF- Fisher Chi-sq  

99/4  
)00/0(  

57/22  
)00/0(  

23/18  
)00/0(  

57/23  
)00/0(  PP-Fisher Chi-sq  

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

  از این روند،دار ا درصد معن90 در سطح  روش مورد استفاده4 در هرتمام متغیرها ) 1(ر اساس مشاهدات جدول ب
الزم به  . باشند  فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش مانا می                  

  .  برای آنها نخواهد بود1انباشتگی  نیازی به آزمون همباشند یادآوری است از آنجا که متغیرها در سطح مانا می
 و نـه یبه مـدل  نیـی تع منظـور  بـه  ) لیمر F آزمون (مبدأ از عرض یبرابر آزمون   در ادامه 

آن لـزوم اسـتفاده از روش        کـه نتـایج      گرفته انجام 3 یا پانل  2پولینگ روش از استفاده لزوم
جه به اینکه روش پانل دیتا انتخاب گردیـد         در مرحله بعد با تو    . نماید  پانل دیتا را تأیید می    

هـای اثـرات    قالـب کـدام یـک از مـدل      در مـورد بررسـی  مدلکه این پرسش مطرح است  
 6 لزوم استفاده از آزمون هاسمن     ، منظور به این  .است قابل بررسی    5 و اثرات تصادفی   4ثابت

 مناسبتر مدل نتخمی در ثابت اثرات از استفاده که است آن ه نتایج مبین  قابل توجه است ک   
 نـوع  نیـ ا بر  یمبتن مطالعات از یاریبسبر اساس  یپانل یها داده تیماهکه   از آنجایی . است

 تـأثیر  به توجه با از این رو     ،دینما بروز انسیوار یناهمسان مشکل ها  داده  نیادر   تا دکن  یم جابیها ا   داده از

                                                            
1. Co Integration 
2. Pooling Data 
3. Panel Data  
4. Fixed Effects 
5. Random Effects 
6. Hausman Test 
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 پرداختن از پیش تا است الزم یمارآ استنباط و اریمع انحراف برآورد بر انسیوار یناهمسان مهم
 یبـرا  پژوهش نیا. ابدی تحقق انسیوار یناهمسان وجود عدم ای وجودآزمون   نیتخم هرگونه به

نتـایج   وداده   قـرار  اسـتفاده  مورد را )LR( ییدرستنما نسبت آزمون ها  انسیوار یناهمسان آزمون
 این مـشکل    بایست  میارد و   حاکی از آن است که ناهمسانی واریانس برای تخمین مدل وجود د           

های رفع مشکل ناهمسانی واریانس برآورد مـدل بـه            روش بنابراین با توجه به آنکه یکی از         ،رفع شود 
  است، این مدل از این روش برای رفع ناهمسانی واریـانس بهـره            GLS(1(یافته   روش حداقل مربعات تعمیم   

بـه تـصویر   ) 2(خمـین مـدل در جـدول     نتیجـه نهـایی ت   بر این اسـاس، .)1995گجراتی،  (جسته است 
  .کشیده شده است

  
  یرقم  چهارISIC یع با کدهایکار در صنا یروی نیور  بر بهرهICTن اثر یج حاصل از تخمی نتا.2جدول 

P>Z Z Std. Err. Coef. Dependet V. (LnLp) 

00/0  94/13  03/0  34/0  LnKICT 
00/0  25/7  02/0  14/0  LnKNICT 
00/0  13/8  03/0  26/0  LnE 
00/0  47/36  11/0  01/4  Cons 
  .نتایج تحقیق: مأخذ

 

 یور  بـا بهـره    یدار  او معنـ  ت   مثب   رابطه ICTه  یسرماموجودی  دهد که     ینشان م موجود  ج  ینتا
 ک درصدی ICTه ی سرمایر عوامل اگر موجودیفرض ثبات ساتر با  قیصورت دق به.  کار داردیروین

 بخـش   یجـه بـرا   ین نت یابد که ا  ی یش م ی درصد افزا  34ان  زی کار به م   یروی ن یور  ابد بهره ی شیافزا
 ،باشـد   ی کـار مـ    یرویـ  ن یور   اطالعـات و ارتباطـات بـر بهـره         یاد فناور یدهنده اثر ز   صنعت نشان 

 کـار  یرویـ  نیور ز بـا بهـره  یـ  نICTر  یه غ ی سرما یموجوددهنده آن است که      همچنین نتایج نشان  
ه ی سـرما  یر عوامل اگر موجود   یبا فرض ثبات سا    ،گریبه عبارت د  .  دارد دار  امعن مثبت و    یا  رابطه

 ابد که به مراتبی یش میدرصد افزا 14زان  ی کار به م   یروی ن یور  ابد بهره یش  یک درصد افزا  ی ICTر  یغ
متغیـر سـطح     دهـد   نشان مـی  ) 2( جدول    همانگونه که  . دارد ICTه  ی سرما ی کمتر از موجود   یاثر

                                                            
1. Generalized Least Squares  
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است و با یک درصـد   کار یروی نیور  بر بهرهیردا امعن و مثبتر یتأثکارکنان دارای   الت  یتحص
 26وری نیـروی کـار بـه میـزان            افزایش در سطح تحصیالت کارکنان بخش صنعت میـزان بهـره          

 بر این اساس، باال بودن ضریب عامل تحـصیالت کارکنـان نـسبت بـه     .درصد افزایش یافته است   
کـارگیری فنـاوری بـوده کـه         دهنـده توانـایی نیـروی انـسانی بـرای بـه            وری نیروی کار نشان     بهره
  .وری نیروی کار شود تواند باعث افزایش بهر می

داگـالس در ایـن مطالعـه از        - بـه مقیـاس در تـابع تولیـد کـاب           نسبتبه منظور آزمون بازده     
بازده ثابت به مقیاس وجـود نـدارد و         دهنده آن است که      آزمون والد استفاده شده که نتایج نشان      

 در Eviewsافـزار   دسـت آمـده از نـرم       نتایج به بر این اساس،    . یستمجموع ضرایب برابر با یک ن     
  : نشان داده شده استادامه

  

  
 پیشنهاداتارائه  و یریگ جهینت .7

ـتن      یی اطالعات و ارتباطات در عـصر حاضـر و از آنجـا            یفناورت مقوله   یبا توجه به اهم    ـاه کـه داش  از  یآگ
ژه صنعت  یو  مختلف اقتصاد به   یها   در بخش  یی و کارا  یور  ش بهره ی اطالعات و ارتباطات باعث افزا     یفناور

ـاله  20انـداز     سند چشم له در   ئن مس یت ا یان اهم یشود و با توجه به ب       یم ـانون برنامـه      1404 در افـق      ایـران   س  و ق
ـات   ی اثر فناور  یبررس یپژوهش در راستا  ن  یاهدف  چهارم توسعه    ـات و ارتباط  یور بـر بهـره  ) فـاوا ( اطالع

مربـوط بـه    در این پـژوهش      مورد استفاده    یها  دادهبر این اساس،    . بنا شده است  عت   کار در بخش صن    یروین
 نفر  10 ی باال ی صنعت یها   کارگاه ین خصوص از آمارها   یدر ا  بوده و    ی چهار رقم  ISIC با کد     کشور صنایع
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ـتیابی بـه هـدف ایـن           . استفاده شده است   )1375-1386( طی دوره زمانی  ران  یکارکن مرکز آمار ا    بـرای دس
  : اساسی در نظر گرفته شده استپرسشقیق دو تح
 وری نیروی کار در صنایع کشور دارد؟  تأثیری بر بهرهICTآیا عامل  -

  بیشتر است؟ICTوری صنایع کشور از تأثیر عامل غیر   بر بهرهICTآیا تأثیر عامل  -

حاصل های پانل سود جسته و نتایج          فوق این مطالعه از روش داده      های  پرسشبرای پاسخ به    
 )1375-1386(وری نیـروی کـار در بخـش صـنعت طـی دوره زمـانی                  از برآورد اثر فاوا بر بهره     

 طی دوره زمانی مورد بررسی     ICTر  یغ  و ICTه  یسرماموجودی  های    شاخصکه  حاکی از آن است     
ج یدسـت آمـده از نتـا       در مشاهدات به   .دنباش   می   کار در ارتباط   یروی ن یور  م با بهره  یطور مستق  به
 نسبت بـه   درصد وICT ،34ه یسرماموجودی  کار نسبت به یروی نیور کشش بهرهورد مدل   برآ

 نسبت بـه  ICTه یسرماموجودی کننده آن است که اثر    درصد بوده که بیان    ICT  ،14ر  یه غ یسرما
 همچنـین نتـایج     ، اسـت  شتر بـوده  یـ  کـار ب   یرویـ  ن یور  ش بهره ی بر افزا  ICTر  یه غ یسرماموجودی  

 که افزایش میزان سـطح تحـصیالت کارکنـان در بخـش صـنعت همـسو بـا        دهنده آن است  نشان
 بـه کارکنـان در     ین رو آمـوزش کـاف     یـ  از ا  ،وری نیروی کار در این بخش بوده است         میزان بهره 
ش مهـارت   ی و افزا   اطالعات و ارتباطات در اشتغال     ی فناور یریکارگ نه به ی در زم  ل و یزمان تحص 

 با توجه بـه مـوارد       .گردد آنها یور  ش بهره یباعث افزا اند  تو  یم  کار یروین ن ی ب ICT یریکارگ  به
های   وری نیروی کار در بخش صنعت سیاست      شده و نیز اهمیت بحث فاوا در افزایش بهره         مطرح

بـین   ICTهـای   گـذاری در بخـش آمـوزش مهـارت     توانـد در زمینـه افـزایش سـرمایه        کشور مـی  
 شـوند  مـی عنوان نیـروی کـار اسـتخدام      بهکه  صورت پذیرد و نیز افرادی      بخش صنعت   کارکنان  

، افـزایش   ایـن عـالوه بـر     .  باشـند  ICTهای     دارای سطح تحصیالت باالتر و نیز مهارت       بایست  می
وری   تواند در افزایش بهـره      میدر بخش صنعت     ICTکارگیری   های الزم برای افزایش به      ظرفیت

  .نیروی کار مثمر ثمر واقع شود
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