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هاي  ها و زيرساخت بر تقاضاي سرويس ICT يافتگي سنجش اثر توسعه
ICT بين استاني با رويكرد پانل ديتا مطالعة: در سطح كشور  
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تقاضـاي فنـاوري    تـرين عوامـلِ  از مهم ،فناوري اطالعات و ارتباطات عرضه و توسعه :چكيده
رابطـه در ايـن   در همـين   .اسـت رتباطات در راستاي اهداف كالن اقتصادي كشـور  اطالعات و ا

و  ICTهـاي   ها و زيرسـاخت  برخورداري از سرويس ديدها از استان يافتگي توسعهسطح پژوهش 
تعيـين سـطح    بـراي . هاي كشـور بررسـي شـده اسـت    در ميان خانوارهاي استان ICTتقاضاي 
سـه زيرگـروه مجـزاي     شامل IDIالمللي  از شاخص بين ،ICT بخشها در استان يافتگي توسعه

بـا   كـه  آن اسـت از  حـاكي نتايج . استفاده شده است ICTدسترسي، استفاده و سطح مهارت در 
عد خانوار، تقاضا براي افزايش بICT همچنين خانوارها از عادات مصـرفي  . افزايش خواهد يافت

بـر   ICTامكانـات  ديد ها از استان يافتگي هتوسعدر ارزيابي سطح . كنند پيروي ميسال قبل خود 
هـاي خـانوار   را در افزايش هزينه تأثيربيشترين  ،، زيرگروه مهارت و دانش كاربرانICTتقاضاي 

گذاري در سطح دانش و مهارت كاربران، اسـتفاده از امكانـات و   داشت، بنابراين سرمايه ICTبر 
گـذاري در   روه دسترسي كه شامل سرمايههمچنين زيرگ. دهدرا افزايش مي ICT هاي زيرساخت
سبب رشـد بيشـتر در تقاضـاي     تسهيل در دسترسي به امكانات آن است، و ICTهاي  زيرساخت

ICT خواهد شد.  
  
  

، مخارج ICT، تقاضاي ICTهاي  ها و زيرساخت ، سرويسICTيافتگي  توسعه :هاي كليدي واژه
  .هاي كشور خانوار، استان

  ، قم، ايراندانشگاه مفيد، دانشكده اقتصاد، ي اقتصادادانشجوي دكتر. 1
  ، ايراندانشگاه شهيد چمران اهواز علوم اقتصادي، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، كارشناس ارشد. 2
  ، ايران)شهيد عباسپور(صنعت آب و برق دانشگاه  اقتصاد انرژي، دانشكده اقتصاد، كارشناس ارشد.  3

  25/11/1391: مقاله افتيدر خيتار
  25/03/1392: مقالهيي نها رشيپذ خيتار
  حسن محمدغفاري: مقاله مسئول سندهينو

E-mail: m.ghaffari.h@gmail.com 

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36508



ناوری اطالعات    ـــــــــــــــــــــــــــــ  148   1392 پاييز، 3 شماره ،سال پنجم ،د 

  مقدمه
طور عام و در زمينـه فنـاوري اطالعـات و    در زمينه علم و دانش به ،نوين هاي پديدهها و پيشرفت

ـ ارتباطات به فنـاوري   .انـد  وجـود آورده  هطور خاص، تحوالت اجتماعي عظيمي را در زندگي بشر ب
 ديـدگاه  هاي جديـدي را هـم از  فرصت ايجاد شرايط نوين زندگي، بر عالوه ،اطالعات و ارتباطات

پيشراني در رشد و توسعه اقتصادي و اجتمـاعي پـيش رو قـرار داده     ديدگاهتوانمندسازي و هم از 
لحـاظ   بهتر  پيشرفتهشورهاي يافته بتوانند فاصله عميق خود را با ك است تا كشورهاي كمتر توسعه

در تمامي كشورها چنين رويكرد و نگرش از كـاربرد فنـاوري    طور مسلم به. دكنناقتصادي جبران 
در صورتي مؤثر واقع خواهد شد كه بسترهاي الزم براي كاربرد و تقاضـاي   ،اطالعات و ارتباطات

توانند مطـرح  اي مختلفي ميهاز جنبه يچنين بسترهاي. فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم باشد
در  .هسـتند و كـاربري   ترين آنها بسترهاي زيرساختي و دسترسي، بستر توانمنـدي شوند كه مهم

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي دخالت  چونعوامل مختلفي  ،گيري چنين بسترهاييشكل
به  ،بودن اين بسترها شود فراهمكه امروزه ادعا مي هستندچنان مهم آناهميت اين بسترها . دارند

تـرين عامـل در تقاضـاي فنـاوري     مهـم  ،فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    مفهوم عرضه و توسعه
نظـام جـامع فنـاوري    ( اطالعات و ارتباطات در راستاي اهداف كالن اقتصادي هر كشوري اسـت 

كه  به بررسي اين موضوع پرداخته است پيش رو بر همين اساس مطالعه). 1386اطالعات كشور، 
ـ  فناوري اطالعات و ارتباطات چقدر بـر گسـترش تقاضـاي    توسعهدر ايران  كـارگيري فنـاوري    هب

نـين ارتبـاطي و لحـاظ آن در    آگـاهي از چ  طـور مسـلم   بـه اطالعات و ارتباطات مؤثر بوده است؟ 
ـ  گذاريريزي و سياست برنامه كـارگيري   ههاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در كشـور، ب

فناوري اطالعات و ارتباطات را در راستاي اهداف كالن كشوري تسهيل و تسريع خواهـد  جريان 
 .كرد

گذار بر تقاضاي فناوري اطالعـات و  تأثيرتمامي عوامل  نخست ،در راستاي هدف اين مطالعه
 ديـد ها از  افتگي استاني توسعهارتباطات شناسايي شده است و سپس براي سنجش و تعيين سطح 

استفاده شده است كه در  IDIاز شاخص جهاني ، ICT هاي ها و زيرساخت سرويسبرخورداري از 
ارزيـابي   به ،و مهارت) ICTتقاضاي (، استفاده )ICTها و عرضه  زيرساخت( سه زيرگروه دسترسي

در ادامـه بـراي تقاضـاي فنـاوري اطالعـات و      . پردازد مي ICTمناطق در  يافتگي توسعهوضعيت 
كارگيري فناوري اطالعـات و ارتباطـات    هبراي ب ،پرداختي خانوارها ينهارتباطات نيز از شاخص هز

برتقاضاي  ICTمناطق در  يافتگي توسعهوضعيت  تأثيربررسي  براياستفاده شده است و درنهايت 
ICT، در مطابقت بـا   و مؤثر بر تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات شده در كنار عوامل شناخته

در دو حالـت وارد مـدل    ،هااستان يافتگي توسعهعنوان نماد  به ،IDIهاني ادبيات تجربي شاخص ج
مـراه متغيرهـاي مهـم و    ه در قالب سه زيرگروه مجـزا بـه   IDIدر مدل ابتدايي شاخص  .شود مي
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شود و در مـدل بعـدي كـل    آنها بر تقاضاي فاوا سنجيده مي تأثيرشوند و اثرگذار در مدل وارد مي
ـ    با ترك IDIشاخص تركيبي  وارد مـدل   ،همـراه متغيرهـاي اثرگـذار ديگـر     هيـب سـه زيرگـروه، ب

تواند در پـيش  خور توجهي را ميرهنمودهاي در ،مقايسه دو مدل برآوردي. دشو مياقتصادسنجي 
  .رو قرار دهد

  ادبيات پژوهش 
  .شود ميپرداخته و پس از آن ادبيات تجربي ارائه  IDIبررسي شاخص  هدر اين بخش ابتدا ب

نظـارت بـر   در كشـورها و   ICTاين شاخص با هدف ردگيري پيشرفت و توسعه  :IDI1 شاخص
 منزله بهكه  ITU(2(شكاف ديجيتالي در جهان ارائه شده است و از سوي اتحاديه جهاني مخابرات 

هاي دولتي و خصوصـي   هاي سازمانالمللي با هدف هماهنگي فعاليت طرف و بين يك سازمان بي
ــه خــدمات ــاو شــبكه در زمين ــاوريي مخــابراتي و توســعه ه ــررات،  فن ــدوين مق ، مســئوليت ت

المللي را به عهـده دارد، ارائـه و مـورد     استانداردسازي، هماهنگي و توسعه مخابرات در سطح بين
ويژگـي بـا    يـازده بـر مبنـاي    ICT يـافتگي  توسعهيا شاخص  IDIشاخص . گيردارزيابي قرار مي

  .شود ميمحاسبه  ،ها مهارت )ج ستفاده وميزان ا )بدسترسي،  )الف ،موضوعسه محوريت 

   ITUالمللي  مؤسسه بيناز سوي   IDIهاي شاخص  تقسيم بندي زيرگروه. 1جدول 
  ها هاي مربوط به زيرگروه و ارائه شاخص

 هاي ارزيابي شاخص  زيرگروه

  وزن  شاخص انفرادي  وزن  عنوان

  زيرگروه دسترسي
ICT Readiness  

(infrastructure, access) 
40/0 

 20/0 نفر 100ازاي هر تعداد خطوط تلفن ثابت به
 20/0  نفر 100هر ازايبهمشتركين تلفن همراه

 20/0 )صورت سرانه به(الملل كشور باند اينترنت بينپهناي
 20/0  درصد خانوارهاي داراي رايانه

 20/0 درصد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت از خانه

 زيرگروه استفاده
ICT Use  

(intensity) 
40/0 

 33/0 نفر 100هر ازايبهتعداد كاربران اينترنت
 33/0  نفر100هر  ازاي به ،باند ثابتن اينترنت پهناتعداد مشترك
 33/0  نفر 100ازاي هر  باند بهن موبايل پهناتعداد مشترك

 زيرگروه مهارت
ICT Capability(skills) 

20/0 
 33/0ننرخ باسوادي بزرگساال

 33/0  نرخ اشتغال به تحصيل در مقطع دبيرستان
 33/0  نرخ اشتغال به تحصيل در آموزش عالي

                                                 
1. Information and Technology Development Index(IDI) 
2. International Telecommonication Union 
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 تفكيـك سـه موضـوع اصـلي     به ،IDIگيري  براي اندازهرا معيار اصلي ، يازده 1شماره  جدول
بـه سـاخت شـاخص تركيبـي      ،بر اساس آنهـا  دهد كه ميئه اراسترسي، ميزان استفاده و مهارت د
شـاخص   ،شـاخص اول . مبادرت شـده اسـت   ITUالمللي  در روش مؤسسه بين IDIهاي  خصشا

هـاي   برخورداري از امكانات و زيرسـاخت  ديدگاهها از  استان يافتگي توسعهتعيين وضعيت  تركيبي
ICT، زيرگروه دسترسي ICT  شـاخص   ،شـاخص دوم . اسـت متشكل از پنج شاخص انفرادي  و

شـاخص سـوم نيـز    . باشد كه از سه شاخص تشكيل يافته است مي ICT تركيبي زيرگروه استفاده
تهيـه شـده    ،كه از سه شاخص انفرادي شكل گرفتـه  است ICT شاخص تركيبي زيرگروه مهارت

 .است
توسط مؤسسه  IDIهاي  مركز سنجش شاخص برگرفته از( 1 شماره جدولگونه كه در  همان

ITU(  براي زيرگروه دسترسـي  شود ميمالحظه ،ICT  بـراي زيرگـروه اسـتفاده    ، 4/0وزنICT 
همچنين براي هر پنج . در نظر گرفته شده است 2/0وزن  ICT و براي زيرگروه مهارت 4/0وزن 

و بـراي هـر سـه عضـو      2/0وزن برابـر   ICTهاي زيرمجموعه زيرگروه دسترسـي   عضو شاخص
و بــراي هــر ســه عضــو  33/0وزن برابــر  ICT هــاي زيرمجموعــه زيرگــروه اســتفاده شــاخص
  .كار رفته است به 33/0وزن برابر  ICTهاي  هاي زير مجموعه زيرگروه مهارت شاخص

تـا  شـد  محاسبه  هاي كشور در استان IDIگفته، شاخص  گانه پيش يازدههاي  با استفاده از داده
هـا و   اي كامل از عوامل مـؤثر در تقاضـاي زيرسـاخت   ارزيابي مجموعه به ،حاضر پژوهشدر مدل 
المللي  با استفاده از شاخص بين( ICTبخش يافتگي توسعهامكانات و  شاملكه  ICTهاي سرويس

IDI (المللي  و همچنين ساير متغيرهاي بيرون از شاخص بينIDI  هـاي جمعيتـي   شامل شـاخص
  .شودپرداخته ) درآمد سرانه(و اقتصاد كالن ) بعد خانوار(

  ادبيات تجربي
گرفته است كه در  انجام ICTهاي  و سرويسها  مطالعات متعددي در رابطه با تقاضاي زيرساخت

  .اند و ارائه شدهانتخاب  پژوهشاينجا مطالعات مرتبط و متناسب با هدف 
وجـود   هـا خانوار بـراي  ICTهـاي  اي در هزينهافزايش روشن و قابل مالحظه ،طي دهه اخير

ي عضـو  در خانوار براي كشورها ICTافزايش مذكور در ضريب بودجه اختصاصي به . داشته است
OECD كاالها و خدمات  رهزينه خانوار ب ،عالوه نتايج مطالعات تأكيد دارد هب. مشاهده شده است

ICT،  خانوارهايي با درآمد پايين سهم بيشتري از بودجه خود . استسطح درآمد خانوار  تأثيرتحت
نوارها با درآمـد  عالوه خا هدهند؛ باختصاص مي ICTرا در مقايسه با خانوارهاي با درآمد باال براي 
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با خانوارهـا بـا    مربوط به خدمات را در مقايسه ICTهاي تمايل دارند سهم بااليي از هزينه ،پايين
  ). 2012، 1مونتاقنير( درآمد باال صرف كنند

، ادبيات مطالعـات تجربـي معمـوالً بـر درآمـد، سـن، آمـوزش،        ICTدر مورد هزينه خانوار بر 
سرمايه يا ديـدگاه فرهنگـي در ارتبـاط نزديـك بـا      . كند ميد جنسيت و چرخه زندگي خانوار تأكي

در تعيين چرخه زنـدگي   ،سن اشخاص، وضعيت تأهل و تعداد فرزندان .استچرخه زندگي خانوار 
  ). همان(مؤثر هستند 

اي مهم در مؤلفه ،در بررسي خود روي خانوارها نشان دادند كه درآمد) 2005( 2ين و همكاران
   .است خانوارها ICTهزينه 

انجـام   1999-2004هاي  كشور طي سال 161كه براي  پژوهشي، در )2006( 3چين و فيرلي
متغيرهاي مالي، اقتصادي و فرهنگي را در استفاده  تأثير ،هاي پانلياند با استفاده از روش دادهداده

ICT درآمـد،  : تنـد از انـد عبار كار رفته متغيرهايي كه در مدل مربوطه به. اندمورد ارزيابي قرار داده
  .نيروي انساني، نسبت جمعيت جوان، تعداد خطوط تلفن، ميزان توسعه بخش بانكي

از روش  ،ICTبراي ارزيابي عوامل مؤثر بر هزينـه خـانوار روي   ) 2012( 4مونتاقنير و وينسنزو
 را متغيـر وابسـته و   ICTو متغير هزينه بر كاالهـا و خـدمات    كردنداستفاده  5نمايي حداكثر راست

، سطح تحصـيالت  )ازدواج، فرزندان(سطح درآمد خانوار، متوسط سن خانوار، چرخه زندگي خانوار 
پـژوهش  نتـايج  . سازي به كار بردنددر مدل معرفي كرده و خانوار و جنسيت را متغيرهاي مستقل

 فنـاوري كاالهاي خدمات ارتباطي و  در ميانهاي گوناگون  مؤلفه تأثيردهد كه مونتاقنير نشان مي
نسـبت   بـه دار و امعنـ  تـأثير  ،ويژه درآمـد و حضـور فرزنـدان    هب ،ها برخي مؤلفه. اطالعاتي متفاوتند
كاالهـا و   ،IT ، خـدمات ITكاالهـاي  ( ICTهاي بنيادي هاي مربوط به بخشمشابهي در هزينه
 در ،كند كه در خـانوار بـا درصـد مـردان بـاال     مي بيانهمچنين مونتاقنير . دارند )خدمات ارتباطي

از ديگر نتـايج مطالعـه   . مقايسه با خانوار با درصد زنان باال، استفاده بيشتري از اينترنت وجود دارد
هاي بر هزينه) مانند سطح تحصيالت، جنسيت، سن(ضعيف اجزاي ديگر  تأثيرتوان به  مي ،مذكور

  .اشاره كرد ICTمربوط به كاالها و خدمات 
هـاي بـاال و كـارگران    ر نقش نيروي كار با آمـوزش از مطالعات نيز وجود دارند كه ب اي دسته

  .هاي جديد تأكيد دارندماهر در هموارسازي مسير استفاده از فناوري

                                                 
1. Montagnier 
2. Yin et al 
3. Chin&Feairlie 
4. Montagnier Pierre & Spiezia Vincenzo  
5. Maximum likelihood estimation method 
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در بدنـه اقتصـاد    ICTدر مورد عوامل مؤثر بر استفاده از ) 2002( 1اي كه هالنستيندر مطالعه
تباطات اشاره شده است كـه  است، به دو مانع مهم در استفاده از فناوري اطالعات و ار دادهانجام 

  :عبارتند از
  ؛ICTگذاري گسترده در زمينه  عدم سرمايه .1
يا نيروي كار با مهارت و  ICTكمبود متخصصان  مانند(هاي سرمايه انساني  محدوديت .2

 .)دانش باال و غيره
در بين كشورهاي مورد بررسي  ICTكه در مورد تقاضا و كاربرد  اي مطالعهدر ) 2006( 2آنكتاد

كشـورهايي كـه داراي سـطح متوسـط بـه بـاال و قابـل قبـولي از          كند بيان ميم داده است، انجا
  . هستند ICTداراي گرايش بيشتر به كاربرد  ،باشند) ICT(موجودي سرمايه فناوري 

هاي اجتماعي و فرهنگـي در انـدازه   در گروه مقابل، حجم وسيعي از مطالعات برنقش شاخص
معتقد است كـه  ) 2002( 3ون ارك ،مثال براي. دارندتباطي تأكيد هاي ار فناوريپذيرش و كاربرد 
داري بر  معنا تأثيررسد كه بوده و به نظر مي فناوريآخرين حلقه از انقالب  ICTپذيرش و كاربرد 

  . رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي صنعتي داشته باشد
هـاي  از سوي بنگـاه  ICT اوريفنكه در ارتباط با كاربرد ) 2004( 4در مطالعه فورث و ماسون

ي كـه داراي نيـروي   يهـا انجام شده، نشان داده است كه بنگاه 1997-99بريتانيا در فاصله زماني 
كار ماهر نسبتاً بااليي هستند، با توجه به تخصص اين افراد، گرايش اين افراد به سـوي امكانـات   

ICT داري بـين آمـوزش كاركنـان،    ادهد رابطه مثبت و معنـ نشان مي پژوهشنتايج . بيشتر است
  .وجود دارد فناوريدر استفاده از  ICTهاي مرتبط با  شرايط رقابتي بنگاه و وجود زيرساخت

در مورد بـرآورد مـدلي بـراي پـذيرش و     ) 2008( 5در مطالعه ديگري كه اسكوكو و همكاران
از مشكالت تكنيكـي،  ، اند دادههاي چيني انجام هاي چيني در بين بنگاهدر بين بنگاه ICTكاربرد 
 منزلـه  بـه  ،هـاي دولتـي  هاي ساختاري، نيروي انساني محدود و غير ماهر و كمبود حمايـت بحث
  .ترين موانع در اين راه ياد شده است مهم

معتقدند كه كيفيت سـرمايه انسـاني، سـطح درآمـد و درجـه آزادي      ) 2001( 6كاسلي و كلمن
جديـد   فنـاوري ه ظرفيـت پـذيرش و اسـتفاده از    كننـد  ترين عوامل تعيين از مهم ،اقتصادي كشور

                                                 
1. Hollenstein 
2  . Anktad 
3. Van Arke et al 
4  . Forth & Mason 
5  . Skoko et al 
6. Caselli & Coleman 
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كيفيت سرمايه انساني تا حدود زيادي مهارت مـورد نيـاز در    محققان،اين  باوربه . رودشمار مي به
  .كند ميرا نمايان  تكنولوژيپذيرش 

از جملـه   ،كشور جهـان  50روي صد هزار نفر از اي كه در مطالعه) 2005( 1ارومبان و دجونق
هـاي  با شـاخص  ICTبين نرخ پذيرش  اي قوي دار، به رابطه معنااندانجام داده كشورهاي آسيايي

و از  ICTعنوان شاخص پـذيرش   به رايانهاز تعداد سرانه  پژوهشدر اين . اندفرهنگي دست يافته
عنـوان توانـايي كشـورها در جـذب تكنولـوژي       به ،شاخص نسبت افراد در دوره آموزش عالي نيز

  .استفاده شده است
اسـت،   كـرده منتشر  2006كه اداره علوم و تكنولوژيكي پارلمان بريتانيا در سال  2ر گزارشيد

ـ   ICTتأكيد بر اين است كه منافع حاصل از پذيرش  خـوبي   هاز سوي بسياري از كشورها هنـوز ب
هـاي اسـتفاده از   تـرين داليـل وجـود تفـاوت    در اين گزارش به برخي از مهـم . درك نشده است
  :وژيكي كشورها به موارد زير اشاره شده استابزارهاي تكنول

اغلب محصوالت توليد شده در زمينه ابزارهاي ارتباطي و  ـ  كمبود تكنولوژيكي مناسب .1
ـ اطالعاتي، قابليـت اسـتفاده در منـاطق دوردسـت را ندار     تـوان از   مثـال مـي   بـراي (د ن

 ).هاي الكترونيكي نام برد دستگاه
ـ  .2 كنند و هار دالر زندگي ميچ ا درآمد روزي كمتر ازنيمي از مردم دنيا ب كمابيش هزينه 

  .استغير ممكن  ICTكنندگان بالقوه دسترسي به هر نوع  براي بسياري از مصرف
ـ  .3 ممكن و ميسر است، ممكن  ها فناوريحتي جايي كه امكان دسترسي به اين  آموزش 

 .باشندرا نداشته  فناوريها توان مهارتي باال براي استفاده از آن است انسان
هـاي مخـابراتي    شـبكه و پر اهميت انواع مختلف  ازامروزه تلفن ثابت، تلفن همراه و اينترنت 

. دهنـد  هـاي مخـابراتي را شـكل مـي     ، زيرسـاخت امكانات دسترسـي  شوند و همراه با شناخته مي
هـا و   شـبكه در زمينه تقاضاي اين اجـزاي مهـم    ،بنابراين در ادامه به برخي مطالعات تجربي مهم

 .هاي مخابراتي پرداخته مي شود رساختزي
بـا   1995-2000يقا طي دوره زمـاني  فرآ يكشور صحرا 40با مطالعه ) 2005( 3اوينيكا و الل

 يارتباط يها ساختيرز ياتيح يتاهماي، معادله سهمعادالت همزمان  يستمدو مدل ساستفاده از 
نظـر از سـطح درآمـد سـرانه      صـرف  آنها نشان دادند كه .كارگيري اينترنت بررسي كردند هدر برا 

  .يي وجود داردباال همبستگي ينترنتاثابت و  تلفن ، بين تراكمكشورها

                                                 
1. Erumban & Dejong 
2  . The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank(2006) 
3. Oyeyinka and Ka, Lal 
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 2004-2007طي دوره زمـاني   ،اروپا يهكشور اتحاد 25با مطالعه ) 2008( 1تركمنا و همكاران
و  خـدمات اسـتفاده از  ، ابزارها يريكارگ هب ييتواناي نشان دادند كه همبستگ با استفاده از ماتريس

   .دارند پرسرعتبه اينترنت  اي در دسترسيكننده ، نقش تعيينICT توسعه بخش
 تمايـل بـه پرداخـت    اقـدام بـه محاسـبه    ،با استفاده از مدل پروبيت )2005( 2ساواج و والدان

 هـاي اوليـه  تحليـل  و جزيهت. كردند 4پرسرعتو  3سيمخانوارهاي اياالت متحده براي اينترنت بي
و تحصـيالت   مـد بـاال  آدر بـين خانوارهـاي بـا در    پرسـرعت اسـتفاده از اينترنـت    ،دادآنها نشان 
سال  5بيشتر از  پرسرعت اينترنتدرصد از كاربران  63 شود و كمابيش ديده ميبيشتر  ،دانشگاهي

  .داشتند 5استفاده از اينترنتتجربه 
ها بـر انتشـار و   يمتكاهش ق تأثير"با عنوان  پژوهشيدر ) 2008( 6كالول باقچي و همكاران

ايـاالت متحـده، كشـورهاي    بـه بررسـي    "1981-2003پراكندگي تلفن و تلفن همـراه در دوره  
OECDمـدل نفـوذ   از  آنهـا  .نـد پرداخت ، كشورهاي آمريكاي التين، چين، هند و ميانگين جهاني

 آمـد، ل نتايجي كه از برآورد مدل حاصـ . خود استفاده كرد مطالعه برآورد براي 7قيمت تعديل شده
هاي نفوذ خـالص،   هاي نفوذ منطبق با قيمت در مقايسه با مدل كارايي و قدرت تحليل باالتر مدل

بيشتر كاهش قيمت بر تقاضاي تلفن  تأثيرصادق بودن قانون تقاضا براي تقاضاي تلفن و موبايل، 
، تردرآمـد  هاي كـم بيشـتر قيمـت بـر تقاضـاي كشـور      تـأثير ثابت نسبت به تقاضاي تلفن همراه، 

و كشـورهاي بـا پايـداري سياسـي     ) با تحصيالت بـاالتر ( راي سطح اجتماعي باالتراكشورهاي د
  .كردرا اثبات  بيشتر

هـاي   تقاضـاي مسـافرت، زيرسـاخت   به بررسي قسمت عرضـه و  ) 2006(  8سانگو و پاتريسيا
 هاياالت متحـد براي كشور  1950-2000هاي  مطالعه طي سال. پرداختند نقل حمل و ارتباطات و

از روش  ،متغيرهـاي مـذكور در مـدل انتخـابي     بـراي بـرآورد  سـانگو و پاتريسـيا   . انجام پذيرفت
نتايج و  .داستفاده كردن )سازي سيستميمدل(هاي سري زماني  دادهبا سازي معادله ساختاري  مدل
  :ي مدل نشان دادهايافته

 .بين تقاضاي مخابرات و تقاضاي حمل و نقل اثر مكملي وجود دارد .1

                                                 
1. Trkmana and et al 
2. Savage and D. Waldman 
3. Awareness Internet Accses 
4. Broadband Internet Access 
5. Online 
6. Kallol Bagchi, et. Al. 
7. Price-adjusted diffusion model 
8. Sangho.C and M. Patricia 
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ريزان حمل ونقـل ارائـه    گذاران و طرح تصوير واقعي را براي سياست مورد نظر هشپژو .2
  .داد تا حدي كه ممكن است حجم ترافيك، آلودگي هوا و مصرف انرژي را كاهش دهد

در بازار فنـاوري   همراه، به بررسي رقابت زيرساخت تلفن ثابت و )2011( 1هاكوب و همكاران
. انـد پرداخته 2001-2006 دورههاي ماهانه طي بر اساس داده ،اطالعات و ارتباطات كشور تركيه

در ايـن  . انـد  مدت و بلندمـدت قيمتـي كـرده   هاي كوتاهدر اين راستا آنها اقدام به محاسبه كشش
پرداخت، پرداخت از  براي كل، پيش(ترافيك صادرشده سرانه شامل  ،متغير وابستهمطالعه 

ترافيك صادر شده سرانه بـا يـك وقفـه    مل شا متغيرهاي مستقلو  )قبضطريق پست يا 
نتـايج ايـن   . بـود  زمان و سرانه GDP، تعرفه خط ثابت، جمعيت، تلفن همراهزماني، تعرفه 

نيسـت،  معنـادار   قبضبراي حالت پرداخت با  ،و خط ثابت تلفن همراهمطالعه نشان داد كه تعرفه 
و  -33/0و  -36/0يـب برابـر بـا    ترت به ،پرداخت مدت و بلندمدت براي حالت پيش اما كشش كوتاه

 -72/0و  -20/0ترتيـب برابـر بـا     به ،قبضمدت و بلندمدت براي حالت پرداخت با  كشش كوتاه

  .است
 را تلفن همراهعوامل اثرگذار بر دسترسي به اينترنت  به بررسي) 2011( 2سريناون و همكاران

نتـايج نشـان داد قيمـت،    . نـد استان كشور تايلند با استفاده از مدل الجيـت بررسـي كرد   نُهدر  را
از اينترنـت   اسـتفاده ه كننـد  ترين عوامل تعيـين  مهم ،به تلفن ثابت، سن و منطقه زندگيدسترسي 

تلفـن  رنـت  تاين ،هستند، همچنين براي كساني كه از خانه به اينترنت دسترسي ندارند تلفن همراه
 تلفـن همـراه  ات اينترنـت  قيمـت خـدم   ،بر ايـن  عالوه. جايگزيني براي اينترنت ثابت است همراه

دليل عدم وجود رقابت در اينترنت ثابت است كه منجر به محـدود شـدن    كشش است و اين به بي
گذاران گذاران ارتباطات و سياستگيري كردندكه قانوننهايت آنها نتيجهدر. شود ميانتخاب ه دامن

تلفـن  استفاده از اينترنت هايي را مدنظر قرار دهند كه موجب رشد نيازمند اين هستند كه سياست
  .همراه شود

طـي   ،سي تقاضاي اينترنت پهن باند در كشور يونانربه بر) 2011( 3موتافيدس و اكوناميدس
يج انتـ . بر اساس رگرسيون چند متغير و تحليـل همبسـتگي پرداختنـد    ،2009-2006زماني  دوره

اي باند در جوامـع شـهري و   نقش كليدي را در دسترسي به پهن راهبردي،جايي  هجابنشان داد كه 
شـمرده  پهناي بانـد   توسعهترين عوامل  مهم مؤثر،درآمد و رقابت  همچنين كند،روستايي ايفا مي

افـزايش   هـا،  نوآوريتقاضا براي پهناي باند با افزايش جمعيت و ظهور  آتيهاي در سال .شوندمي
  .يابدمي

                                                 
1. Haucap and et al. 
2. Srinuan and et al. 
3. Moutafides and Economides  
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داللت بر ايـن دارد كـه از    ،ICTده از طور كلي بررسي مطالعات انجام گرفته در مورد استفا به
 يـافتگي  توسـعه گذاري و سطح امكانات و  ، سرمايهICTگذار بر تقاضاي تأثيرميان عوامل مختلف 
، سطح آموزش و مهارت نيروي كار، متغيرهـاي جمعيتـي،   ICTها و خدمات  موجود در زيرساخت

 1.انـد گـذار شـناخته شـده   رتأثيتـرين عوامـل   مهم ،كشورها يافتگي توسعهسطوح درآمدي و سطح 
نياز بـه شاخصـي    ICTهاي  ها و سرويس ارزيابي عوامل مؤثر بر تقاضاي زيرساخت برايبنابراين 

راهميت استفاده شده در مطالعات تجربي پيشين باشد و همچنين است كه دربرگيرنده متغيرهاي پ
هـا و   زيرسـاخت  ساير عوامل و متغيرهاي اساسـي در نظـر گرفتـه نشـده و مهـم را در تقاضـاي      

اتحاديه جهـاني   از شاخص تركيبي براي اين امر، در پژوهش حاضر. كندوارد  ICTهاي  سرويس
گونه كـه در ادامـه مطالـب در مـورد شـاخص مـذكور        همان. ده استشاستفاده  )ITU(مخابرات 

شاخصي جامع با سـه زيرگـروه    )ITU(اتحاديه جهاني مخابرات توضيح داده خواهد شد، شاخص 
هــا و  زيرســاخت يــافتگي توســعهكــه وضــعيت امكانــات و  اســتســي، اســتفاده و مهــارت دستر

وضـعيت اسـتفاده از امكانـات و     ،كنـد ارزيابي مـي  "دسترسي"را در زيرگروه  ICTهاي  سرويس
گيرد و مورد بررسي قرار مي "استفاده"در زيرگروه را  )ICTقسمت تقاضاي( ICTهاي  زيرساخت

بنـابراين  . شـود مشـخص مـي   "مهـارت "ت كاربران در زير گـروه  نهايت سطح آموزش و مهاردر
ارزيابي بخـش عرضـه و    براي، شاخصي جامعي بوده كه اتحاديه جهاني مخابراتشاخص جهاني 

ده اســت كــه شــامل ده مؤلفــه ضــروري و شــناخته شــده در مــورد  شــطراحــي  ICTتقاضــاي 
هايي مؤثر از جنبـه عرضـه و   بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين مؤلفه يافتگي توسعه

  . است ICTتقاضاي 

  پژوهشمدل 
خطي يا محـدوديت   همواره با مشكالتي چون هم ،هاي عيني اقتصادسنجيبا توجه به اينكه مدل

راهميت در مطالعـات تجربـي   متغيرهاي پ استفاده از بههستند؛ بنابراين بايد  رو روبهتعداد متغيرها 
 ICTهاي  ها و زيرساخت عوامل مؤثر بر تقاضاي سرويس ن مطالعهدر اي ،بر اين اساس. كرداكتفا 

در نظـر   2و  1شـماره   هـاي  مـدل صورت  بهبر اساس مطالعات تجربي ) هااستان(در سطح كشور 
  :گرفته شده است

                                                 
  :كردتوان به مطالعات زير اشاره  مثال مي براي. 1

Comin and Hobijn (2003), Hall and Khan (2003), Pohjola (2003), Caselli and Coleman 
(2001), Rozenberg (1972) 
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  )1مدل 
)elog(expenc)log(skills  
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بـا در نظـر گـرفتن     ICTهـا روي  تانخانوارهـاي اسـ   هـاي متوسـط  لگاريتم طبيعـي هزينـه  
) t )logام در سـال  iهاي متوسط خانوارهاي روستايي و شـهري در اسـتان    هزينه

هـاي متوسـط    هزينه. لحاظ شده است ICTهاي  ها و زيرساخت سرويسشاخص تقاضاي  منزله به
در محاسـبه   ،هـاي روسـتايي و شـهري   ها در هر استان با احتساب وزنـي خانوار خانوارهاي استان

  .ميانگين حاصل شده است
شـمار   بـه ترين عامل اقتصادي در تقاضاي كاالها و خـدمات  با توجه به اينكه درآمد فرد مهم

 tدر سـال   ،امiدر اسـتان   )ريـال ( 1383درآمد سرانه بـه قيمـت ثابـت     لگاريتم طبيعياز  رود، مي
)log (ــ ــه هب ــرويس   منزل ــر تقاضــاي س ــذار ب ــاخص اقتصــادي اثرگ ــا و  ش ه

هـا و وجـود   همچنين با توجه به سـطح جمعيتـي اسـتان   . استفاده شده است ICTهاي  زيرساخت
، ICTهاي  ها و زيرساخت زمينه گسترده ساليق و افراد گوناگون براي استفاده و تقاضاي سرويس

نـوين  و  يـافتگي  توسـعه و شاخصي از  ICTبخش  گذاري در زمينه گسترده سرمايهبنابراين ايجاد 
در اسـتان   )نفر(لگاريتم طبيعي جمعيت ، ICTهاي  ها و زيرساخت افزايش تقاضاي سرويس براي

i ام در سالt )log (در ادبيات تجربي مطالعات انجـام گرفتـه   . در نظر گرفته شده است
عامـل   ،عد خـانوار و سـطح جمعيتـي خانوارهـا    بICT ،هاي  ها و زيرساخت تقاضاي سرويسوي ر

استفاده بيشتري از  ،رجمعيتاثرگذار شناخته شد و همچنين با توجه به اينكه خانوارهاي پICT  در
افزايش  ICTجمعيت دارند و با افزايش تعداد افراد خانوار احتمال مصرف  مقايسه با خانوارهاي كم

منزلـه   به )log( tام در سال iدر استان ) نفر( انوارعد خيابد؛ بنابراين لگاريتم متوسط ب مي
عـادات مصـرفي   . شـود  مـي استفاده  ICTهاي  ها و زيرساخت گذار بر تقاضاي سرويستأثيرعامل 

هـاي قبـل در    گذار است و مقدار مصرفي سـال تأثيرتقاضاكنندگان كاال و خدمات در تقاضاي آنها 
هـاي قبلـي خـود الگـو      ز مصرف سالو تقاضا كنندگان معموالً ا است مؤثر ،عدهاي ب مصرف سال

عادت مصرفي  منزله به ،در سال ماقبل ICT لگاريتم هزينه تقاضا رويبنابراين از متغير . گيرند مي
تـرين  اما مهـم . شود مياستفاده ) t )logام در سال iكنندگان در استان  استفاده
هاي تركيبي معرفي شده از سوي اتحاديه جهاني  ايي كه در ادامه آورده شده است؛ شاخصمتغيره
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در مـورد  ) دسترسـي ( زيرگـروه اول . هستندمخابرات در سه زيرگروه دسترسي، استفاده و مهارت 
را براي كاربران  ICTكه در دسترس بودن امكانات كند  ميبحث  ICTهاي  امكانات و زيرساخت

متغيـر  بنـابراين  . دهـد را نمايش مي ICTنوعي عرضه امكانات  به وكند ررسي ميدر پنج مؤلفه ب
) t )logام در سـال  iدر اسـتان   ICTلگاريتم شاخص تركيبي دسترسي بـه بخـش   

نوعي تقاضاي  به) استفاده( دومين زيرگروه. آورده شده است ،زيرگروه مطرح شدهمنزله نخستين  به
ICT  لگاريتم شاخص تركيبي استفاده از بخش دهد كه در ميان كاربران در سه مؤلفه نشان ميرا
ICT  در استانi ام در سالt )log (با توجه بـه اينكـه سـطح مهـارت     . آورده شده است

بنـابراين در   ،انـد مطرح بوده ICTگذار در تقاضاي تأثيرطور مستمر از عوامل  كاربران هميشه و به
در سه مؤلفه توسط اتحاديه جهاني مخابرات آورده شـده  ) مهارت( اين شاخه و در آخرين زيرگروه

لگاريتم شـاخص تركيبـي مهـارت كـاربران در      آخرين متغير در مدل با عنوان منزله بهپس . است
  . لحاظ شده است )log(ام در سال iدر استان  ICTبخش 
به جاي سه زيرگروه تشكيل دهنده آن استفاده  IDIاز متغير شاخص تركيبي كل  ،2مدل در 

هـاي   ها و زيرساخت ها از حيث سرويس استان يافتگي توسعهسطح  تأثيرتا به ارزيابي كلي  شودمي
ICT هاي بر هزينه پرداختي و تقاضاي امكانات و زيرساختICT مـدل ارائـه شـده    . پرداخته شود

قبلي بوده و فقط سه شاخص دسترسي، اسـتفاده و مهـارت بـا هـم تركيـب شـده و       همانند مدل 
هـا و   هـا از حيـث سـرويس   اسـتان  يـافتگي  توسـعه سـطح  ( IDIشـاخص تركيبـي كـل     منزله به

  . شوندوارد مدل مي) ICTهاي  زيرساخت
مزيت استفاده از فرم لگـاريتمي بـراي بررسـي عوامـل مـؤثر بـر تقاضـاي        ، شايان ذكر است

هاي تقاضـاي  كه ضرايب متغيرها در مدل، كشش استدر اين  ICTهاي  ها و زيرساخت سرويس
  . نسبت به هريك از متغيرهاي مستقل را نشان خواهد داد ICTهاي  ها و زيرساخت سرويس

 2و مدل شـماره   ICTبر تقاضاي IDIاجزاي شاخص  تأثيربه ارزيابي  1مدل شماره در واقع 
  .كيد داردأت ICTيبر تقاضا IDIشاخص كل  تأثير يابيارزبر 

هاي اسـتاني بـراي   هاي مورد استفاده در اين مطالعه از آمارنامه مركز آمار ايران، سالنامهداده 
هاي طرح آمارگيري از كاربران اينترنت كشور  ، يافته1389-1386هاي  استان كشور طي سال 30

يريت توسعه ملي اينترنت استخراج شده رساني مركز مد و آمارهاي پايگاه اطالع) مركز آمار ايران(
از اطالعـات خـام آمـارگيري از هزينـه و درآمـد       ICTهاي مخـارج خـانوار در بخـش     داده. است

، براي هر اسـتان  شود صورت ساالنه تهيه مي و روستايي مركز آمار ايران كه بهخانوارهاي شهري 
هاي  هاي موجود در داده دوديتاست با توجه به محگفتني . صورت جداگانه استخراج شده است به

دليـل حفـظ    هاي ما قبل آن به از وارد كردن سال ،1386هاي قبل از  استاني در سال ICTبخش 
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 با توجـه بـه اسـتاني بـودن مطالعـه در سـطح كشـور،       . خودداري شد برآورددقت و صحت نتايج 
  .است 1هاي پانلي هاي اين مطالعه از نوع داده داده

  روش پژوهش
استان كشور طي  30براي  ،هاي كشوراز آمارنامه و سالنامه ،ورد استفاده در اين مطالعههاي مداده
  .استهاي پانلي نوع دادهو از استخراج شده  1389-1386هاي  سال

هـاي  الزم است نوع روش بـرآورد در داده  ،كنندهاي پانلي استفاده ميدر مطالعاتي كه از داده
هـاي مقـاطع پرداختـه    ر، نخست به بحث همگـن بـودن داده  براي اين كا. شودتابلويي مشخص 

) OLS(توان از روش حداقل مربعات معمولي سادگي مي چنانچه مقاطع همگن باشند، به. شود مي
گفتـه  ، بـه  يابد ضرورت ميهاي پانلي ولي در غير اين صورت، استفاده از روش داده ،استفاده كرد

 :ديگر از لحاظ آزمون آماري خواهيم داشت

iiiمدل مقيد  )1رابطه  uzy += δ   
 

iiii uzy += δ مقيدغيرمدل    

تـوان مـدل را بـا    بنابراين مـي  ،وجود ندارد 2در مدل مقيد مقاطع همگن و اثرات خاص زماني
 ،يا اثرات خاص زمـاني وجـود دارد   نيستندتخمين زد و در مدل نامقيد مقاطع همگن  OLSروش 

براي آزمون فرضيه آماره آزمون  .شود ميهاي پانلي ايجاب تفاده از روش دادهبنابراين ضرورت اس
  :است 2رابطه شماره صورت  به

  )2رابطه 
)/()1(

)1/()(
2

22

,1 KNNTR
NRR

F
UR

RUR
KNNTN −−−
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  :كه در آن
N: ؛داد مقاطععت  
K  :؛تعداد متغيرهاي توضيحي  
T:  استتعداد مشاهدات در طول زمان .  

 .)2004، 3گرين( استنل رد فرضيه صفر بيانگر استفاده از روش پا
                                                 
1. Panel Data 
2. Period specific effects 
3. Greene  
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هـاي  ، تخمـين 1شـامل تخمـين بـين گروهـي     ،روش تابلويي مشتمل بـر سـه نـوع تخمـين    
گروهـي رگرسـيون    در تخمين بين. است 3هاي اثرات تصادفيو تخمين 2گروهي اثرات ثابت درون

در . شـود سـتفاده مـي  بـراي تخمـين ضـرايب بلندمـدت از آن ا     ها اسـت و معمـوالً  روي ميانگين
شود و تنها اثراتي كه مختص هر يـك از  عد زمان در نظر گرفته نميب ،هاي درون گروهي تخمين

شود فرض مي ،هاي اثرات تصادفيدر تخمين. شود ميعنوان اثرات انفرادي منظور  واحدهاست، به
و  اسـت   و واريانس پسماند مدل αداراي توزيع مشتركي با ميانگين  α كه عرض از مبدأ

در اين روش عامل زمـان منظـور   . اندبر خالف روش قبلي، با متغيرهاي توضيحي مدل ناهمبسته
عنـوان متغيرهـاي    طـور جداگانـه بـه    به ،در طول زمان) كشورها(شود و اثرات انفرادي واحدها مي

  .)2005بالتاچي، ( شوندتوضيحي وارد مدل مي
رود كه آمـاره آن  كار مي هاي پانلي بهدهروش تخمين در دا براي تعيين 4آماره آزمون هاسمن

)H (2داراي توزيعχ  با درجه آزاديK )  رابطـه  صـورت   اسـت و بـه  ) تعداد متغيرهـاي توضـيحي
   :شود بيان مي 3شماره 
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FEbهاي روش اثرات ثابت و زنندهمعرف تخمين)(
ˆ

GLSREβ هـاي  زننـده دهنده تخميننشان
  . روش اثرات تصادفي است

اين آزمون در حقيقت، آزمون فرضيه ناهمبسته بودن اثرات انفـرادي و متغيرهـاي توضـيحي    
سـازگار و   0Hتحت فرضيه ) (GLS(هاي حداقل مربعات تعميم يافته است كه طبق آن تخمين

  .ناسازگار است 1Hتحت فرضيه
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شود و رد نشود، روش اثرات تصادفي به روش اثرات ثابت ترجيح داده مي0Hفرضيه چنانچه
صورت، روش اثرات ثابت كارآ اسـت  شود، در غير اينتر و كارآتر انتخاب ميروش مناسب منزله به
  .)2004گرين، (

                                                 
1. Between Groups 
2. Fixed Effects 
3. Random Effects 
4. Hausman Test 
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  هاي پژوهش يافته
هـاي  نتـايج آزمـون   .دشـو در ابتدا بايد نوع روش تخمين مشخص  ،)2(و ) 1(قبل از برآورد مدل 
دار بودن اثرات ثابت براي هـر دو  ابر اساس آزمون معن .ارئه شده است 2شماره  مربوطه در جدول

و در  شـود  يمـ ، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود اثرات خـاص زمـاني رد   )2جدول ( پژوهشمدل 
آزمون هاسمن نيز در مورد مدل  بنابراين بايدفرض وجود اثرات خاص زماني پذيرفته شد؛  ،مقابل

اما بـه توجـه بـه اينكـه تعـداد متغيرهـاي        شود،براي تشخيص نوع روش تخمين پانل مشخص 
اي ، امكان اين آزمون برهستندمورد مطالعه در هر دو مدل ه هاي دور مستقل بيشتر از تعداد سال

و  شود ميبه نتايج آزمون اثرات ثابت اكتفا  تنهادر اينجا  بنابراين،. ها وجود نداردكدام از مدل هيچ
گفتني  .د شدنخواهاي يا همان زماني برآورد بر اساس روش اثرات ثابت دوره) 2(و ) 1(هاي  مدل
ن مقـاطع  بـي  معنـاداري ولـي تفـاوت    ؛هاي فوق با تفاوت مقاطع نيز صورت گرفـت آزمون ،است

  .مالحظه نشد

  )هاي خاص زمانيدر دوره(ر بودن اثرات گروه دااهاي معن نتايج آزمون .2جدول 
  مدل  Fآماره  2χآماره  نتيجه
 اول  4518/5*  6203/11*   رد فرض
 دوم 2319/7* 6203/14* رد فرض

  استدرصد  10و  5، 1داري در سطح احتمال امعنه دهندترتيب نشان به ***و  **، *: مالحظات
  هاي پژوهش يافته: منبع
  

آورده شـده   3شـماره  اي در جـدول  روش اثـرات ثابـت دوره   ها بهنتايج حاصل از برآورد مدل
اثـر  هاي مورد بررسي، درآمد سرانه افراد در سطح كشور و استان، 3شماره بر اساس جدول . است

ايـن متغيـر در    و ضـريب دارد  ICTهاي  ها و زيرساخت سرويسدر تقاضاي خانوار براي كوچكي 
   .معنا است بي، )1(مدل 

در  ICTهاي  ها و زيرساخت چندان قوي بر تقاضاي سرويس اما نه ،دارامعن تأثيرمتغير جمعيت 
بـه   كمـابيش  ،دهد با يك درصد افزايش در جمعيت استانها داشته است و نشان ميسطح استان

 تـأثير شود كه اين به تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات خانوارها افزوده مي درصد 02/0اندازه 
   .استبا تعداد جمعيت  ICTنشان از وجود احتمال باال رفتن مصرف  معنادار،ضعيف ولي 

ها در در تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح استان تأثيرعد خانوار داراي بيشترين ب
عد خانوار، دهد با افزايش يك درصد در ب مورد بررسي بوده است كه نشان ميبين تمام متغيرهاي 

عد خـانوار  حاكي از رابطه ب ،باال تأثيررود و اين درصد باال مي 5/0به ميزان بيش از  ICTتقاضاي 
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، اينترنت، رايانه و غيره است كـه  تلفن همراه، ثابت مانند هزينه تلفن ،ICTهاي امكانات  و هزينه
افـزايش  حتم  بهو منطقي است و با باال رفتن تعداد افراد خانوار، هزينه امكانات اشاره شده  معقول

  .يابدمي
هـاي  بـا هزينـه   معنـادار نيز در ارتبـاط   زيرگروه دسترسي يا، ICT هاي زيرساختامكانات و  

 كه با افزايش يك درصدي در ايـن  طوري به است؛ ICTهاي  ها و زيرساخت خانوار براي سرويس
ايـن نشـان   . يابـد رصـد افـزايش مـي   د 17/0ه به انداز كمابيش ICTشاخص، ميزان تقاضا براي 

هاي زيرساختي و ارتبـاطي تلفـن همـراه،    دهد كه با گسترش خطوط تلفن ثابت، توسعه شبكه مي
 در مـورد هـاي خـانوار   اي، هزينـه توسعه شبكه اينترنت در سطوح خانوار و افزايش امكانات رايانه

ICT رفته است باال .  

  ICTهاي  ها و زيرساخت تقاضاي خانوار براي سرويس برآوردنتايج .  3جدول

  مدل دوم مدل اول مدل
 انحراف معيار ضريب انحراف معيار ضريب متغير

C *2971/4  0802/1 *2636/4  8629/0 

Log (Perincome) 0096/0 0115/0 **0298/0  0116/0 

Log (Pop) *0225/0  0093/0 **0169/0  0069/0 

Log (Size) *6140/0  2009/0 *5360/0  1825/0 

Log (Access) ***1663/0  0867/0 ..... ..... 

Log (Use) 0454/0 0559/0 ..... ..... 

Log (Skills) ***04420/0  2244/0 ..... ..... 

Log (Idi) ..... ..... *3640/0  0141/0 

Log (Expence(-1)) *5230/0  0829/0 *5328/0  0763/0 

1387 020027/0 022461/0 

1388 080936/0- 084392/0- 

1389 060909/0 061931/0 

R-squared 6130/0 6089/0  
Adjusted R-squared 5695/0 5755/0  

F-statistic *0825/14  *238/18  
  .استدرصد  10و  5، 1داري در سطح احتمال امعنه دهندترتيب نشان به ***و  **، *: مالحظات

  هاي پژوهشيافته: بعمن
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هـا   داري با تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح استاناارتباط معن ،زيرگروه استفاده
هاي هر خانوار به عنوان متغير وابسته در در اين است كه هزينه ،بودن ارتباط معنا بيمنطق . ندارد

 .اسـت  ADSLنترنـت و  مربوط به ضريب نفـوذ اي  ICTولي شاخص استفاده از  ،دهشمدل لحاظ 
افزايش تعداد كاربران ، بنابراين منطقي خواهد بود هستند،موارد اشاره شده در سطح كالن مطرح 

ICT هاي پرداختي خانوار براي مستقل از هزينه ،در سطح كلي جامعهICT باشد .  
 ICTر هاي پرداختي خانوار د دار با هزينهاداراي ارتباط معن ،زيرگروه مهارت در تخمين حاضر

افـراد،   اي كه با يك درصـد افـزايش در سـطح مهـارت    گونه به است،بوده و داراي ضريب بااليي 
شود و اين مقولـه كـامالً   درصد به تقاضاي فناوري اطالعات و ارتباطات افزوده مي 44/0اندازه  به

اضاي گذار در تقتأثيرعامل مهم  ،موافق با مطالعات تجربي است كه سطح مهارت و آموزش افراد
ICT اندنام برده .  

كـه   ICTهـاي   هـا و زيرسـاخت   ها از حيث برخورداري از سرويساستان يافتگي توسعهسطح 
. اسـت  ICTقـوي در تقاضـاي    تـأثير دار و ضـريب  امعنـ  تـأثير داراي  ،اسـت  IDIهمان شاخص 

ميزان به  ICTها، تقاضاي استان يافتگي توسعهاي كه با افزايش يك درصد در سطح كلي  گونه به
آن بر تقاضـاي   ICTامكانات  يافتگي توسعهقوي سطح  تأثيررود كه نشان از درصد باال مي 36/0

گـذاري در ايـن    ، سـرمايه ICTهـاي   ها و سرويس و با بهبود سطح كلي امكانات، زيرساخت است
 تر بـوده سطوح و توسعه آنها و همچنين باال رفتن سطح مهارت و دانش كاربران، تقاضا نيز راحت

  . و دسترسي به امكانات بيشتر خواهد بود
هـاي  در هزينـه  ،هاي پرداختي سال قبـل در امكانـات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     هزينه

كرد خانوار مـؤثر بـوده و    گذار است؛ به نوعي عادات مصرفي خانوار در هزينهتأثيرپرداختي امسال 
د خانوار، متغيـر هزينـه پرداختـي سـال     عاز ب پس. كنند پيروي ميخانوارها از عادات مصرفي خود 

بوده  ICTهاي  ها و زيرساخت روي سرويسدر هزينه پرداختي خانوار  تأثيرماقبل داراي بيشترين 
دهنـد كـه بـا افـزايش يـك درصـد در       مـي اي كه هر دو مدل برآورد شـده نشـان   گونه است؛ به
  .يابددرصد افزايش مي5/0ز هاي پرداختي امسال بيش اهاي پرداختي سال ماقبل، هزينه هزينه

اين تفاوت كه مطالعـات   با ،نتايج اين مطالعه با مطالعات تجربي صورت گرفته همخواني دارد
انسـاني،   سـرمايه (تـر بـراي سـطح مهـارت     هاي جزئـي از شاخص ،خارج از كشور صورت گرفتة

، رايانـه نه تعـداد سـرا  (  ، دسترسـي ...)، سطح آموزش و مهارت نيروي كار وتحصيالت دانشگاهي
، تلفـن همـراه  كـاربران اينترنـت،   (و اسـتفاده  ...) و  پهناي بانـد ينترنت، اثابت،  تلفن تراكم و نفوذ
هـاي ايـران بـه    ي حاضر براي اولين بار براي استاناما در مطالعه ،اندبهره گرفته...) پهناي باند و 

و بر اسـاس ايـن شـاخص    سازي نيز هاي آن اقدام شد و مدلو زيرگروه IDI ي شاخصمحاسبه
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بـار   نخسـتين تنها در مورد ايـران بـراي    ، نهحاضر در واقع مطالعه. هاي آن صورت گرفتزيرگروه
 .استخارجي برخوردار  بندي و جامعيت بيشتري نسبت به مطالعاتبلكه از طبقه شده است، انجام

گذاري  سياست ق حوزهطور دقي به ،هاي آنو زيرگروه IDI ضمن اينكه رويكرد استفاده از شاخص
تر استفاده شده اسـت، تـداخل بـين    هاي جزئياما در مطالعاتي كه از شاخص ،كندرا مشخص مي

در مورد دسترسي و استفاده وجود دارد و در نتيجه بـر اسـاس نتـايج     ويژه ، بههاها و حوزهزيرگروه
  .كردص ريزي را مشخگذاري و برنامهتوان حوزه دقيق سياستنمي ،اين مطالعات

  و پيشنهادها گيرينتيجه
هـا از حيـث برخـورداري از    اسـتان  يـافتگي  توسـعه هدف اين مطالعه بررسي رابطـه بـين سـطح    

بـراي  . ها بوده اسـت در ميان خانوارهاي استان ICTو تقاضاي ICTهاي  ها و زيرساخت سرويس
از  ،ICTاي هـ  هـا و زيرسـاخت   هـا در برخـورداري از سـرويس   اسـتان  يافتگي توسعهتعيين سطح 
) ICTدسترسي، استفاده و سـطح مهـارت در   (و سه زيرگروه مجزاي آن  IDIالمللي  شاخص بين
مدل اقتصادسنجي پايـه بـر اسـاس متغيرهـاي درآمـد       پژوهش در اين طوري كه به. استفاده شد

مطابق با ادبيـات تجربـي روي   ،عد خانوار و هزينه پرداختي سال ماقبل خانوارهاسرانه، جمعيت، ب 
ICT هاي شاخص تدوين شد و سپس در مرتبه اول زيرگروهIDI   ـ جـاي ايـن    هو در مرتبـه دوم ب

  .شدند وارد مدل IDIها خود شاخص زيرگروه
هاي كشـور نقـش چنـداني در    دو مدل نشان داد كه درآمد سرانه و جمعيت در استانه مقايس
بيشترين نقش را در تقاضاي  ،رفيعد خانوار و عادات مصخانوارها ندارد؛ در مقابل بICT تقاضاي 

ICT اسـتفاده از اينترنـت در   ه دهنـد كـه سـابق   در واقع اين نتايج نشان مـي . خانوارها دارا هستند
تحريـك   ICTشدت افراد خانوار را به اسـتفاده از   به ،خصوص يكسال گذشته هب ،هاي گذشته سال

نيـز افـزايش پيـدا     ICTاسـتفاده از   و هر چقدر تعداد افراد خانوار زياد باشـد، احتمـال   كردخواهد 
و در  پيـروي كـرده  از عادات مصرفي سال ماقبـل خـود    ICTخانوارها در بحث تقاضاي . كند مي

اين مطالعـه مربـوط بـه    ه ترين نتيجاما مهم كنند، يهاي سال پيشين خود حركت مراستاي هزينه
 ICT يهـا  و زيرسـاخت هـا   از سـرويس  يبرخـوردار  حيث از هااستان يافتگي توسعههاي شاخص
  .است

تقاضـاي  ه كننـد  ترين عوامل تعيـين يكي از مهم IDIهاي برآورد شده شاخص بر اساس مدل
ICT ها از حيث امكانات استان يافتگي توسعهدر ارزيابي سطح . استهاي كشور  در استانICT  بر

هـاي   يش هزينـه را در افـزا  تـأثير بيشـترين   ،نيز، زيرگروه مهارت و دانش كاربران ICTتقاضاي 
گذاري در سطح دانش و مهـارت كـاربران،    توان گفت سرمايهميبنابراين  دارد، ICTخانوار بروي 
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بعد از زيرگروه مهارت و دانش كـاربران، دسترسـي بـه    . هدرا افزايش ميICT استفاده از امكانات
زيرگروه دسترسي  گيري كرد كهتوان نتيجهبر اين اساس نيز مي .كندها اهميت پيدا مي زيرساخت

سـبب   ،و تسهيل در دسترسي به امكانات آن بود ICTهاي  گذاري در زيرساخت كه شامل سرمايه
دليـل اينكـه شـاخص زيـر گـروه       البته در اين مطالعه به .شدخواهد  ICTرشد بيشتر در تقاضاي 

وسـط  ت ICTهاي تخصيص يافتـه بـه   هاي سطح كالن بود و متغير هزينهبه داده استفاده مربوط
خانوارهـا و شـاخص    ICTدار بين تقاضاي امعنه هاي سطح خرد بود، رابطخانوارها مربوط به داده

  . حاصل نشد استفاده
هاي كالن كشـوري بـا هـدف    گذاري حاكي از آن است كه در سياستپژوهش هاي اين يافته

 ...و  عيدر ابعـاد اقتصـادي، اجتمـا    ICTهـاي   ها و زيرساخت گسترش كاربرد و تقاضاي سرويس
) تقويـت مهـارت اسـتفاده   (تقاضـا   بخـش در و هـم  ) دسترسـي ( عرضـه بخش در هم  الزم است
در ايـن راسـتا الزم اسـت در امـر آمـوزش و      . مدنظر قرار گيرد ICTهاي  ها و زيرساخت سرويس

هاي دبيرستان و دانشگاهي بـراي اسـتفاده از   دوره آموزان دانشمهارت كليه باسوادان بزرگسال و 
همچنين بـه افـزايش   . گذاري شودهاي كشور سرمايهدر استان ICTهاي  ها و زيرساخت سرويس
. مبـادرت شـود  هـاي كشـور   در استان ICTهاي  ها و زيرساخت گذاري در توسعه سرويسسرمايه

هـاي   هـا و زيرسـاخت   با تقويت مهارت افراد و تسهيل دسترسي و توسـعه سـرويس   طور مسلم به
ICT، زايش كاربرد و تقاضـاي  شرايط الزم براي افICT      و نهادينـه شـدن آن در كشـور فـراهم

رشـد  ( ICTهـاي   هـا و زيرسـاخت   هـا و مزايـاي كـاربرد سـرويس    پتانسيل گونه اين و شدخواهد 
در ...) ترونيـك و  ، بهداشت الكترونيك، بانكداري الكها، دولت الكترونيكهزينهاقتصادي، كاهش 

   .شود ميكشور برجسته و نمايان 
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