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 کشور منتخب( 31اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کاهش فقر) مطالعه موردی 

 

 
  2محمدعلی تقوی اولـ  1عباس معمار نژاد

 
 11/19/02تاريخ پذيرش:   11/8/09تاريخ دريافت: 

 
 

 چكيده 
به بعد تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود را در زمینه های اقتصادی  1009فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(  از دهه 

، فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف نشان داد .مطالعات بسیاری از ابعاد تأثیرگذاری فاوا بر عملکرد متغییرهای 

در اين مقاله به دنبال آن هستیم اثر گذاری فاوا بر جنبه های گوناگون اقتصادی صورت گرفته است اما هدفی که ما 

غیر اقتصادی چون فقر يا توسعه انسانی است که با پی بردن به اهمیت اين تأثیرگذاری می توان به اهداف بلندمدتی که 

ه که در پی سیاست بسیاری از کشورهای در حال توسعه در ريشه کن نمودن فقر است دست يابیم.با توجه به هدف مقال

بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کاهش فقر می باشد ، قلمرو تحقیق مطالعه بدلیل همگن بودن برخی 

ايران، بنگالدش، برزيل، مصر، هند، تايلند ، مالزی، ، فیلیپین، کشور در حال توسعه ای چون  11زيرساخت ها از  

با استفاده از روش داده های  1001 -2998شد که برای دوره زمانی میبا و ترکیهاندونزی   پاکستان ،سنگال،،پاناما

 تلفیقی )پانل ديتا( ارزيابی گرديده است . 

چون تعداد خطوط تلفن  ICTدر برآورد الگوی تجربی اثر فاوا بر کاهش فقر کشورهای مورد بحث از اجزای شاخص 

نفر و همچنین میزان سرمايه  199دام به ازای هر ثابت ،تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد کامپیوترهای شخصی هر ک

( مبیین وجود يک رابطه معنی HPI( بر روی شاخص فقر انسانی )HDIگذاری در فاوا در کنار شاخص توسعه انسانی)

 .دار و قوی دارد

 

 JEL :O15  ،O33  ،C23طبقه بندي 

 ،شاخص فقر انسانی ، فقر، پانل ديتافناوری اطالعات و ارتباطات ، شاخص توسعه انسانی  واژگان كليدي:

 

 

 

 

                                                 
 memarnejad@srbiau.ac.ir          استادیار دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده اقتصاد و مدیریت 1
)مسئول مکاتبات(    و برنامه ریزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی 2
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 مقدمه -1
 گذاشته تاثیر اجتماعات وزندگی مردم  بر نچنانفاوا آ

و دامنه نفوذ خود را تا مرزهای محلی ، منطقه ای  است

گسترانده است که امروزه به بررسی تأثیرات اين تکنولوژی 

در مناطق روستايی جايی که جمعیت کم درآمد بیشتری را 

در خود جای داده است پرداخته میشود. فاوا با توجه به 

 کاال، اطالعات، کارآمد جريان باعثويژگی های نهان خود 

 به کمک می گردد و پتانسیل الزم را در ها سرمايه و مردم

 برخی تدريجی بردن بین از در بعنوان ابزاری روستايی فقرای

 ، اطالعات به دسترسی افزايش طريق از توسعه سنتی موانع از

 و شغلی های فرصت افزايش ، آنها اصلی بازارهای گسترش

 جهانی تجربیات .است دارا را بهتر دولتی خدمات به دسترسی

 میفاوا  گسترش صحیح، ريزی برنامه با کهداده است  نشان

 دولتی، خدمات و بهداشت اطالعات، به را فقرا دسترسی تواند

 آموزش ارائه کردن فراهم مستقیم، اشتغال های فرصت ايجاد

 برای بازاريابی انبار، تولید، زمینه در فقرا از حمايت و مردم به

. فاوا می تواند بخشد بهبود غیرزراعی و زراعی محصوالت

 ارائه امکان کردن فراهم بوسیله را دانش گسترش موانع

 . بشکند درهم روستايی فقرای نیاز مورد خدمات و اطالعات

 و روستاها به خاص توجه بدونفاوا  گسترش حال درعین

 فاصله افزايش  :مانند منفی اثرات تواند می محروم مناطق

 های مهاجرت گسترش طبقاتی، فاصله افزايش روستا، و شهر

 صنايع رفتن بین از روستاها، شدن فراموش شهری، - روستا

) دهد  افزايش... و محلی بازارهای دادن دست از بومی،

 تمايل کشورها اگر اساس براين. (1181جهانگرد ، اسفنديار 

 فقر کاهش جهتدر  ICT توسعه منافع از حداکثر استفاده به

 نمايند تالش بايد دارند افراد ضعیف جامعه توانمندسازی و

تأثیر  ICT توسعه روند بر دقیق و صحیح ريزی برنامه با که

 اعم جامعه، اقشار همه توسعه جهت در را نآ مسیر و گذاشته

 .دهند تغییر شهری و روستايی و غنی و فقیر از

به عنوان راه حلی در رفع موانع  در قرن حاضر از فاوا 

توسعه انسانی و در پی آن شکوفايی ، به عنوان ابزاری برای 

با از میان بردن موانعی که  ICTريشه کنی فقر نام می برند .

در سد راه دانش است، مشارکت و فرصت های اجتماعی 

موانع توسعه انسانی را که قبال به اين سادگی امکان پذير 

با توجه به ظهور فناوری های نو در میبرد.   نبود ، از میان

عصر اقتصاد نوين و سبقت گرفتن گوی رشد اقتصادی 

کشورها از يکديگر، پیشرفت در مسائل تکنولوژيکی 

ساختارهای فناوری اطالعات و ارتباطات از مسائل حائز 

با توجه به اثرات  داناناهمیت می باشد . بسیاری از اقتصاد

متغییرهای کالن اقتصادی توجه مستقیم فاوا بر روی 

کمتری به تبعات غیر مستقیم فاوا بر سطح رفاه و فقر در 

جوامع داشته اند.حال با در نظر گرفتن اين مهم ، بايستی به 

ضرورت بررسی اثرگذاری متغییرهای هسته ای فاوا بر 

عملکرد متغییرهايی چون کاهش فقر باشیم . کاری که ما در 

ن هستیم . سازماندهی مقاله به اين اين پژوهش به دنبال آ

شرح است. پس از مقدمه، پیشینه موضوع )نظری و تجربی( 

بحث شده است. قسمت دوم به تصريح مدل اختصاص دارد. 

ها شرح داده شده و به  ها و منابع داده سپس شرح متغیر

شود. خالصه و  دنبال آن برآورد مدل و نتايج تجربی ارائه می

 دهد. مقاله را شکل مینتايج، بخش پايانی 

 

 ادبيات مفهومی و مبانی نظري فاوا و فقر : -2

 مفاهيم فقر  -2-1

 اين البته است شده تعريف مختلف صورتهای به فقر

 بین و بوده هم از متفاوت زمان مکان و برحسب تعاريف

1تانسند دارد. وجود نظر اختالف محققان
 در خود مطالعات در 

 ارائه فقر از تعريفی 10٩9 و 1019 های دهه در فقر خصوص

 و بود مهم بسیار هايش يافته و وی ديدگاه به توجه با که داد

 و ها خانواده افراد،  :شد استفاده آن از ای بطور گسترده

 که آورد به حساب فقیر توان می زمانی را جمعیتی گروههای

 در مشارکت غذايی، های رژيم انواع کسب برای منابع فقدان با

 باشند .) مواجه زندگی، معمول و امکانات شرايط و فعالیتها

 ( 11 ص ، 10٩0 تانسند،

 که کرده اشاره 1081 سال در خود مطالعات در2 سن

 به نوعی به خصوص فقر در گرفته صورت تعاريف کلیه

 مفهوم يک خود محرومیت البته . کنند می اشاره محرومیت

 متفاوت زمان های و مکان ها در ممکن است که است نسبی

در  کشور يک در که معنی بدين باشند داشته فرق هم با کامال

 شود تلقی امکانات از محرومیت فقر، است ممکن توسعه حال

 در دارو، مسکن، غذا، است نظیر ضروری حیات ادامه برای که

 از نسبی محرومیت بر يافته توسعه کشور يک در حالیکه

 .دارد داللت متوسط زندگی يک و امکانات شرايط

:  از است عبارت فقر ،1آسیا توسعه بانک ديدگاه از

آنها  فرد مستحق هر که فرصت هايی و دارائی ها از محرومیت

 صاحبنظران و محققان بین آن در که ديگری نکته.باشد می

 . است اقتصادی رفاه با فقر رابطه دارد وجود نظر اختالف

 رفاهی ديدگاه از بايد را فقر که دارند اين بر اعتقاد برخی

 خانوار کلی سالمت و رفاه از جزيی عنوان به را آن و نگريست

 صاحبنظران تر بیش يافته توسعه کشورهای در . گرفت اندازه

 پیروی ديدگاه اين از آن گیری اندازه و فقر تعريف زمینه در

 که ( معتقدند10٩٩) بن نظیر افرادی مقابل در . کنند می

 غیررفاهی ديدگاه از فقر گیری اندازه و تعريف که بهترآنست

 در موجود منابع میزان اصلی معیار و گیرد قرار مورد بررسی
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 را فقر . باشد آنها میزان رفاه از صرفنظر خانواده افراد دسترس

 اندازه نیز اجتماعی های شاخص از تعدادی کمک به توان می

نمود.با توجه به سه مورد ذيل کمتر پیش می آيد  گیری

ین در اندازه گیری شاخص های فقر به نقاط مشترکی محقق

 از محاسبات خود برسند:

  مفهوم فقر از نظر محققین ، براساس مبانی نظری

 خودشان ممکن است متفاوت باشد

  برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی

 وجود نداشته باشد

  متغیرهايی که به کمک آنها فقر ارزيابی می شود

 متعدد باشند

در اين پژوهش با توجه به بررسی اثرگذاری فاوا در کنار 

شاخص توسعه انسانی بر فقر ، ديدگاهی که به فقر وجود 

دارد اين است که : فقر از منظر توسعه انسانی و مولفه های 

 امید به زندگی،آموزش،سطح استاندارد زندگی آن چون 

است که در صورت عدم تحقق به فقر انباشته شده ای از 

م پیشرفت های توسعه انسانی می رسیم که به شاخص عد

،  ( ما را می رساند . شاخص فقر انسانیHPI) 4فقر انسانی

 : محرومیت زندگی را از سه بعد منعکس می کند

   محرومیت از بعد طول عمر برحسب درصد

سالگی فوت  49افرادی که انتظار می رود قبل از 

 کنند

 بالغ بی  محرومیت در دانش برحسب درصد افراد

 سواد 

   ،محرومیت در سطح زندگی از ترکیب سه متغیر

درصد افرادی که به آب سالم دسترسی ندارند، 

درصد افرادی که به خدمات بهداشتی دسترسی 

ندارند و درصد کودکان پنج ساله ای که دچار کم 

  وزنی هستند.

همچنین با توجه به تفاوت های ساختاری و اقتصادی 

حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد که در کشورهای در 

برنامه توسعه انسانی سازمان ملل برای دو گروه از کشورها 

دو مبنای محاسباتی جداگانه در نظر گرفته است تا بتواند 

 واقعیت را آشکارتر بنمايد . 

 HPI-1                                            1-2رابطه 

=   
 HPI-2                                              2-2رابطه 

=   
 با توجه به فرمول فوق عبارتند از  : HPI-1اجزای شاخص 

P1  سال 49: امید به زندگی کمتر از 

P2 نرخ بیسوادی بزرگساالن : 

P3 )سطح استاندارد شايسته زندگی )میانگین غیر موزون : 

P3=
 

 
 ( سالم+سرويس کم وزنی کودکان زير پنج سال +منابع اب 

(بهداشتی    2-1رابطه    

برای کشورهای توسعه يافته  HPI-2اجزای شاخص 

(OECD: عبارتند از ) 

P1  سال 19: امید به زندگی کمتر از 

P2 عدم وجود مهارت های سواد آموزی بزرگساالن : 

P3  از درآمد متوسط 19: جمعیت زير % 

P4 نرخ بیکاری بلند مدت : 

: 1 

 

 ري اطالعات و ارتباطات مفاهيم فناو -2-2

مترادف  را با کامپیوتر و اينترنت ICTs  اکثر مردم غالبا

اشاره دارد به هر شی مصنوع ، تکنیک  ICTs می دانند. اما

برای تولید، ذخیره، مديريت و نشر  يا دانش مورد استفاده

تلويزيون، ويديو،  اطالعات. بنابراين شامل وسايلی نظیر راديو،

پیش از اين هم  ICTs هم می شود. در اصلدوربین و تلفن 

های  موجود بوده است، اما در سالهای اخیر پیشرفت فراهم و

سنتی پردازش  های سريع در تکنولوژی، راه ها و روش

اطالعات و برقراری ارتباطات و ارائه خدمات را تغییر داده 

همیشه و همه جا فراهم و دردسترس  بطوريکه ،است

مشاهده اطالعات و  1.(2991ن،) گرستر وزيمرمهستند

آمارهای منتشره از منابع رسمی صحت گفتار فوق را تصديق 

( مشاهده می کنید 1-1-2می نمايد همانطور که در نمودار )

، روند رو به افزايش تعداد استفاده کنندگان فاوا در دنیا از 

نفر است که  199جمله تعداد تلفن همراه به ازای هر 

 يش است. همچنان در حال افزا

1ناوری اطالعاتتعاريف زيادی از ف
همچنانکه است  

تعريف  ITAA) (٩ انجمن فناوری اطالعات آمريکا وسیله به

سازی،  به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده» :است شده

های اطالعاتی مبتنی بر رايانه،  يا مديريت سیستمپشتیبانی 

  «.پردازد رايانه می افزار ی و سخترافزا های نرم خصوصا برنامه

، مجموعه به هم پیوسته ای از روشهافناوری اطالعات به 

عاتی سخت افزارها، نرم افزارها، و تجهیزات ارتباطی که اطال

جمع آوری، ، تصوير و متن ( را  در اشکال گوناگون ) صدا

، ردازش ، انتقال و يا عرضه می کندذخیره سازی، بازيابی ، پ

 ( .11٩8اتالق می شود ) دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، 
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 نفر 111( تعداد تلفن همراه به ازاي هر 1-3-2نمودار )

 2919منبع :اتحاديه بین المللی ارتباطات،

 

يکی از نتايجی که فاوا توانسته است بر سطح زندگی 

در روستاها می  ICTمردم فقیر اثرگذاری داشته باشد کاربرد 

ياد می کنند روستايی  ICTباشد که از آن بعنوان دفاتر 

.،ICT   فاوا می باشد و دفاتر درلغت به معنیICT  روستايی

در راستای تحقق دسترسی روستائیان به فناوری اطالعات و 

تجهیز و بهره برداری می گردد.  به عبارت ديگر ، ارتباطات 

در جهت تالش برای ارائه خدمات  ICTمیتوان گفت دفاتر 

خدمات فاوا استفاده از  برای دورترين نقاط کشور دولتی در

ايجاد شده است.اين دفاتر در راستای برگزای جلسات 

( از سران کشورها WSIS) 8اجالس جامعه جهانی اطالعات

با توجه به منافع و مزيت های ايجاد خواسته شده بود که 

  ا انجام دهند .اين دفاتر اقدامات الزم ر

روستايی، بسیاری از  ICTگیری از دفاتر خدمات  با بهره

توانند خدمات خود را به صورت الکترونیکی  سازمان ها می 

به روستايیان عرضه نمايند و بسیاری از مشکالت روستائیان 

 از جمله :

تردد به شهرها برای استفاده از خدمات دولتی رفع می 

، در دسترس  عه منابع انسانیتوسو ، موجب اشتغال گردد

های رفت و  ، کاهش هزينه قرار گرفتن اطالعات برای عموم

، مقدور ساختن صرفه جوئی در وقت روستائیان  ،  آمد

، امکان  تولید، تنوع و توزيع کارامد محصوالت کشاورزی

عرضه خدمات اولیه بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق 

 محروم 

يی که فاوا دارد برخی معايب را در کنار زيبايی ها

بخصوص در تجارت الکترونیکی که نمودی از فاوا است را در 

 خود نهفته است : 

از میان بردن ارتباطات عاطفی بین طرفین معامله ، 

هزينه مخاطرات معامله در تجارت الکترونیکی ، امنیت در 

، خطر  تجارت الکترونیکی ، خطر هدف قرار گرفتن وسیله

ک طرفة اطالعات و استحالة تدريجی فرهنگ جريان ي

، خطر سمت و سوگیری شبکه های اطالعاتی به  روستايی

  میل گردانندگان غیرروستايی

 

 چهارچوب نظري : -2-3

در فضاهای  یهای جديد فرصتفاوا با فراهم کردن 

0کسب و کار و توانمندسازی مردم فقیر 
بويژه ساکنین   

نواحی روستايی کشورهای در حال توسعه در عرصه های 

که با بهره  مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است ،

می توان تا حد  آنبه موقع از  گیری و استفاده مناسب و

های مذکور را حل و برطرف نمود.  زيادی چالش

می تواند باعث افزايش درآمد، آموزش،  ICTs  کاربرد

 تولید و  های روستايیان شود و اشت و توانمندیبهد

و در نهايت  بازاريابی محصوالت کشاورزی را بهبود بخشد

. موجبات زندگی را همراه با رفاه بیشتر به دنبال داشته باشد 

، است ICTs آن که يکی از نمودهای بارز ،انقالب اطالعات 

ته مانند انقالب سبز می تواند پیامدهای مثبت و منفی داش

امر بستگی به عوامل متعددی دارد که بايد مورد  باشد و اين

 بايد به اين نکته مهم هم توجه داشت که مطالعه قرار گیرند.

ICTs از ابعاد توسعه است و به هیچ وجه نمی توان  تنها يکی

 روستايی وکاهش فقر در جوامع را معادل  ICTs توسعه

( 1-1-2نمودار )مچنین با توجه به ه19. کشاورزی تلقی نمود

روند رو به افزايش تعداد استفاده کنندگان فاوا در دنیا از 

نفر که در حال  199جمله تعداد تلفن همراه به ازای هر 

( مشخص 2-1-2افزايش است و همانطور که در نمودار )

است، فقری که به دنبال مطالعه اثر پذيريش از فاوا در اين 

 ن طی می نمايد .پژوهش هستیم با روند کاهشی در زما

برای بررسی مبانی نظری بین فقر و فاوا ديدگاه های 

بر فقر وجود دارد که گاه  ICTمتفاوتی از نقش و عملکرد 

بعضا در جهت رد و قبول نظرات سايرين مطرح می گردد 
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.آنچه ما در اينجا به آن می پردازيم بیان نظرات موافقین و 

 بر فقر می باشد : مخالفین ارتباط در بیان اثرگذاری فاوا

های اطالعات و ارتباطات  وریکه تجلی فنااينترنت 

به صورت چالشی برای کشورهای ديروز می باشد، امروز 

به دو بطور کلی ها  درحال توسعه درآمده است. اين چالش

بسته به شرايط ساختاری ، اقتصادی ، فرهنگی و روش 

 :  می شوندسیاسی کشورها تقسیم 

ات به عنوان موتور توسعه متناسب با اول اينکه اطالع 

بطويکه شوند.  مراحل سنتی رشد توسعه صنعتی شناخته می

)پانوس ،  تاساسی توسعه اس دسترسی به اطالعات شرط

ارتباطات بهتر و دسترسی به جريان اطالعات با  11(1008

اقتصادی و اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد. انقالب  توسعه

چند بعدی توسعه  الزم برای اطالعات، دانش و اطالعات

جوامع بخصوص برای توسعه بخش های روستايی که از 

 میکند.فراهم  تمرکز بیشتر مردم فقیر حکايت دارد

ترين نهاده برای  بیان می کند کم هزينه  12 همچنانکه بالیت

دانش است. دانش و  اقشار ضعیف جامعه )روستاها( توسعه 

هستند و برای تسهیل  اطالعات عناصر اصلی امنیت غذايی

ايجاد تغییر اجتماعی و اقتصادی ضروری  ،توسعه روستايی 

لبرت واسترن به نقل از کوهن بیان آهمانطور که  .هستند

استاندارد زندگی  بهبود"می کند، هدف توسعه روستايی 

مردم روستايی می باشد که چند بخشی است و شامل 

جوامع  ."تسهیالت اجتماعی می گردد کشاورزی، صنعت و

اطالعات مناسب و به موقع در زمینه نیاز به داشتن روستايی 

های جديد، نظام هشداردهنده  نهاده ها، تکنولوژی عرضه

خشکسالی، سیل...( وام و  فات، بیماريها،آپیش از موقع ) 

 حتیاج دارند. موفقیتا،  اعتبارات، قیمتهای بازار و رقبايشان

نشان می دهد که و خاور نزديک  11سیاآانقالب سبز در 

اطالعات، تکنولوژی و  دسترسی جوامع روستايی به دانش،

خدمات به پیشرفت و تقويت و توسعه کشاورزی کمک 

 (200314) مون يوا. خواهد کرد

 1019ياالت متحده در دهه ادر  ابتداکه نخست عقیده 

براساس ديدی وسیع در رابطه با مرحله جديد توسعه بر بود 

های اطالعات و  وریاو استفاده از فن ، انتشار محور تولید

شناخت  اينست که دوم چالش   .بودارتباطات درجامعه 

يابی به شکل  که دست داردای از اين موضوع وجود  فزاينده

دائمی و منصفانه توسعه انسانی، به تنهايی به وجود 

ارتباطات اينترنتی بستگی ندارد؛ بلکه به کسب و استفاده از 

انسانی سازمان اطالعات و دانش بستگی دارد. گزارش توسعه 

ارتقاء توسعه اجتماعی  به بررسی نقش دانش در 11ملل

با اين شناخت شروع اين گزارش  پرداخته است .اقتصادی 

شود؛ که اقتصادها فقط از طريق انباشت سرمايه فیزيکی  می

شود؛ بلکه بر زيربنای اطالعات،  و مهارت انسانی ساخته نمی

گردد. بنابراين الزم است دريابیم؛  يادگیری و انطباق بنا می

جوامع چگونه دانش را در ابعاد مختلف توسعه به دست 

اين دهد.  مورد استفاده قرار می را آن؛ و چگونه اند ورده آ

 ،با تلفیق رويکرد چند جانبه گزارش حاکی از آن است که 

همبستگی مثبتی بین  که دهد نشان می شدهشواهد ارائه 

توسعه  مولفه های تعداد کاربران اينترنتی در يک کشور و 

 .ن کشور وجود داردآ انسانی

داشتن در ارتباط با رويکرد دوم می توان گفت که صرف 

 طبق گفته اطالعات نمی توان به کسب دانش دست يافت .

11نیل پستمن
مشکل ما چگونه انتقال دادن اطالعات نیست " 

ما اين ) اين مشکل در رويکرد اول به آن اشاره شد ( "

مدتها قبل حل کرده ايم، مشکل اصلی چگونه  مشکل را

کردن دانش  تبديل کردن اطالعات به دانش و چگونه تبديل

خرد است. توانايی استفاده از اطالعات به منظور ساخت و  به

با  بسیار مهم است. کشورهای فقیر  و مردم فقیر تولید دانش

اينکه آنها سرمايه  کشورهای غنی تفاوت دارند نه به خاطر

 کمتری دارند بلکه بعلت اينکه آنها دانش کمتری دارند.

، بی  علت فقیر بودن فقرا 1٩بانک جهانی طبق نظر

، باشد هم می تواند صحیح آناما برعکس  .دانشی آنها است

در دنیای  مردم کمبود دانش دارند، زيرا آنها فقیر هستند.

امروز بايستی پذيرفت که کشورهايی که قدرت بیشتری 

داشته دارند نه به لحاظ سخت افزاری بلکه نرم افزاری از 

تسلط بیشتر بر مديريت دنیا برخوردار خواهند بود 

بايد پذيرفت که دانش قدرت " 18انکه به قول باکونهمچن

 " است

تکنولوژی چند  نظامهای ترويجی بواسطه استفاده از

 رسانه ای و آموزش از راه دور دگرگون شده اند، همچنین

ICTs  های جديد مبتنی بر فرايندهای  رهیافت امکان توسعه

محققان، مروجان  ورده اند کهآتوسعه تعاملی دانش را فراهم 

)موسسه ملی توسعه  گیرد و کشاورزان را در بر می

 ( 2994، 10روستايی

با توجه به اهمیت دانش و ضرورت بکار بستن آن و 

همچنین امکاناتی که امکان انتقال دانش را فراهم آورد 

 عنوان به کشاورزیمیتوان به کاربردهای فراوان دانش در 

 و عمیق همبستگی که  روستاها تولیدی فعالیت مهمترين

 فقدان . ، اشاره نموددارد اقتصادی و اقلیمی عوامل با قوی

 عدم شرايط افزايش باعث ها زمینه اين از هرکدام در اطالعات

 وری،آ جمع . گردند می مديريت در قطعیت عدم و اطمینان

 تصمیم تواند می اندرکاران دست به نانآ هعرض و پردازش

 ايمبودن) بکاهد موجود مخاطرات از و کرده تر سانآ را گیری

(. بنابراين فاوا با افزايش مهارتهای مديريتی  11٩1) نیکالس
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و اطالعات سبب کاهش هزينه های ارتباطی شده است که 

اين امر دسترسی سريعتر برای ذی نفعان را ممکن می سازد 

به راحتی داده ها و اطالعات مورد . يک شخص می تواند 

و با محققان و  کندتهیه  نیاز خود را از منابع مختلف

تعامل نمايد. مسلما برای همکاران خود در ديگر مکان ها 

انجام چنین کاری شخص بايد به کامپیوتر و اينترنت 

دسترسی داشته باشد و همچنین دانش و مهارت استفاده از 

آنها را هم داشته باشد، اما در نواحی روستايی اکثر 

دارد و يا خیلی کشورهای در حال توسعه اين امکانات وجود ن

محدود است. اين محدوديت را می توان تا حدودی از طريق 

 ICTs و يا تلفیق CD-Rom کاربرد تکنولوژی های ديگر نظیر

.  قديمی تر نظیر راديو و تلويزيون کاهش داد ICTs نوين با

 (2994)موسسه ملی توسعه روستايی ،

 

( چالش پيش رو كشورهاي در حال توسعه 1-2جدول )

 تباط با فاوادر ار

   رویكرد اول رویكرد دوم

 تبديل اطالعات به دانش
داشتن اطالعات موتور 

 توسعه

مبانی 

 نظری

نیل 

 ،1008،باکون1000پستمن

،بالیت 1008پانوس ، 

 2991، مون يوا 1001

نظريه 

 پردازان

 اعتقاد به فقر ديجیتالی
اعتقاد به وجود شکاف 

 ديجیتالی
  اعتقادات

 

مکتب »همچنین در ارتباط با تأثیر گذاری فاوا بر فقر دو 

 مخالف هم وجود دارد : « عقیدتی

مکتب اول از فناوری اطالعات و ارتباطات بعنوان داروی 

نمايد که  ادعا می ،مکتب دوم  و  نمايد کاهش فقرتعبیر می

اوری ارتباطات و اطالعات ازنقش منطقی درکاهش فقر  فن

منطقی درکاهش نیازهای ابتدايی فقرا  وبه همان میزان نقش

باشد. ديدگاهی  که برآورده نگرديده است، برخوردار نمی

دارد فناوری  مخالف درحال حاضر وجود دارد که بیان می

باشد؛ دست يافتن  ارتباط می اطالعات کامال با مساله فقر بی

به فناوری اطالعات برای فقرا بسیار گران است؛ فقرا نیازی 

ردن در خصوص اين پديده را ندارند؛ آنها به غذا به تصور ک

  ( 2991نیازمندند. ) انیتا کلس ، 

همچنین چگونگی تأثیرات فاوا بر زندگی مردم فقیر 

ساختن  می توانند به توانا  ICTsبدين صورت است که 

وری، ذخیره، بازيابی و انتشار دامنه آمروجان برای جمع 

کشاورزان کمک نمايد و نیاز  وسیعی از اطالعات مورد

دانش  بنابراين آنها را از عوامل ترويج به عوامل يا کارگزاران

های ترويج کشاورزی در اکثر کشورهای  تبديل نمايد. نظام

سرمايه مواجه هستند، بیشتر  در حال توسعه با کمبود

کاربرد  اطالعات ترويجی به روز نبوده ، نامناسب و غیر قابل

ن خرده پا بوده اند و چنین کشاورزانی برای نیازهای کشاورزا

اطالعات ناچیز در زمینه بهره وری شان به حال  را با منابع يا

ترويج را در جهت  می تواند نظام  ICTs خود رها کرده اند.

گیری دوباره خودش نسبت به توسعه کشاورزی کمک نمايد 

تواند بعنوان پلی بین نظام دانش بومی و  و همچنین می

پايدار کشاورزی  نمايد و از اين طريق به توسعهنوين عمل 

29( 2994)میرا و همکاران  کمک کند
. 

با عنايت به ترديدهايی که در ارتباط با اثرگذاری فقر و 

المللی  فاوا وجود دارد ايوشیو اوتسومی، دبیر کل اتحاديه بین

 : فاوا ( در ارتباط با مساله فقر و ITUارتباطات راه دور )

توانند  طالعاتی و ارتباطی به تنهايی نمیفناوری های ا

گرسنگی را از میان ببرند ، فقر را ريشه کن کنند، يا از مرگ 

ای به عنوان يک  و میر کودکان بکاهند. فاوا به شکل فزاينده

کاتالیزور )شتاب دهنده( مهم برای رشد اقتصادی و برابری 

ع، و تنو امکان تولید، فاوا  شود. اجتماعی به کار گرفته می

اين فناوری   آورد. تر کشاورزی را فراهم می توزيع ثمربخش

ها امکان ارايه خدمات بهداشتی اولیه به کسانی را فراهم 

ورد که به شدت به اين خدمات نیاز دارند و در مناطقی آ می

ن مناطق دسترسی به تسهیالت آکنند که در  زندگی می

بهداشتی چندان يا اصال وجود ندارد.  اين فناوری ها حوزه 

کند و به آنها  تر می موزگاران و مربیان را گستردهآدسترسی 

  های سیاره دهد دانش را به دور افتاده ترين گوشه امکان می

دوای تمام دردهای توسعه روستايی و کشاورزی  فاوا برسانند.

با توجه به قابلیت هايی که دارد ن می تواند آ نیست، اما

با توجه به نقش دانش در .ايجاد نمايد  منابع اطالعاتی جديد

توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بسیاری از نظريه پردازان 

به ارتباط دانش و دسترسی به منابع اطالعاتی از طريق 

زيرساخت های مخابراتی و ارتباطی برای مردم فقیر ساکنین 

دورافتاده اذعان دارند . فاوا با ايجاد کانال های ارتباطی 

جديد بین جوامع روستايی، ارتباط پايین به باال ،تسهیم 

اطالعات درباره نیازها، حمايت از دانش محلی، کاهش هزينه 

موقع در اختیار کاربران  ارتباطات، ارائه اطالعات مناسب و به

خشی فعالیتهای توسعه که تمامی اينها منجر به کارايی و اثرب

 . می شود

نتیجه ای که می توان از اين بخش گرفت اينست که با 

توجه به مزايا و پتانسیل های بالقوه ای که در فاوا بعنوان 

ابزاری برای بهبود و پیشرفت زندگی مردم ) اسکات و 

( نهفته است ، همچنین قدرتی که در 2999،  21همکاران

رصت های متنوع کسب و کار توانمندسازی مردم با ايجاد ف

( و ساير توانايی هايی 22،2992فراهم میشود)چکینی و شاها

هزينه های تعامالت کاهش از طريق کاهش فاصله ها و که 
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صحیح و به موقع در زمینه  بهبود اطالعات، نفعان  بین ذی

بازاريابی و توزيع  در زمینه ،سالمت و بهداشت و تغذيه

ها در  وریآنو (،2994،  21)برتولونیتولیدات کشاورزی 

و  آببیماريها، پیش بینی  فات وآزمینه ارقام زراعی، کنترل 

میسر مینمايد نقش  بیاری و روشهای نظارتی کاراآهوا، 

بنابراين با  مهمی بر اثر گذاری روی فقر در جوامع دارد.

نقش مهمی که فاوا )انتقال دهنده دانش( در رشد اقتصادی 

کند بايستی به اين نکته توجه گردد  و توسعه پايدار ايفا می

که مردم و جوامع روستايی با عنايت به شرايطی که در آن 

قرار دارند چگونه می توانند دانش را کسب کرده و از آن 

 .24بطور بهینه استفاده نمايند

 

مطالعات تجربی فاوا، رشد اقتصادي، كسب و كار،  -3

 توسعه انسانی و فقر :

اثرات فاوا بر فقر نوظهور است و  ادبیات تجربی در زمینه

بطور مستقیم بررسی های کمی صورت گرفته است . بدون 

های پیش روی  هیچ ترديدی يکی از بزرگترين چالش

است و از  آنفقر و گستردگی  کشورهای در حال توسعه ،

اين رو کاهش فقر يکی از مهم ترين اهداف سیاست گذاران 

رديدی وجود ندارد که در اين کشورهاست. امروزه تقريبا ت

کاهش دائمی و پايدار فقر بدون رشد اقتصادی امکان پذير 

اين امر در مطالعات تجربی بسیاری که به صورت   نیست.

سری زمانی، مقطعی و بین کشوری انجام شده است، به 

اثبات رسیده است. به همین دلیل افزايش رشد اقتصادی 

ا برای مبارزه با ه مهم ترين توصیه کارشناسان به اين کشور

 فقر است.

 (1331) 25عصاري ، خوندابی -3-1
در اين پژوهش به بررسی و آزمون اثر فناوری اطالعات و 

ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک با استفاده از 

داگالس و با لحاظ کردن متغییر فاوا پرداخته  –تابع کاب 

شده است.در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای 

و روش  ICTمورد بحث ، از داده های سرمايه گذاری در 

استفاده گرديده است که  1008-2994پانل ديتا در دوره 

نتايج اين آزمون مبین وجود يک رابطه معنی دار و قوی بین 

ی و فناوری اطالعات و ارتباطات در اين کشورها رشد اقتصاد

می باشد.همچنین به نتیجه ديگری که دست  2994تا سال 

يافتند بهره وری نیروی کار در کشورهايی است که سرمايه 

گذاری بیشتری نسبت به ديگر کشورها در فناوری اطالعات 

 و ارتباطات انجام می دهند ، باالتر میباشد.

 ( 2110) 21پاپایونو -3-2

بر بهره وری و  ICTدر اين مطالعه که به بررسی اثرات 

رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه يافته 

پرداخته شده بود با وارد کردن   1001-2991برای دوره 

2٩سرمايه گذاری مستقیم خارجی 
به عنوان متغییری که  

نشان دهنده پیشرفت تکنولوژی است و با استفاده از يک 

اثر مثبت و معنی  FDIع تولید به اين نتیجه رسید که تاب

داری بر رشد اقتصادی و بهره وری کشورهای مورد بررسی 

دارد و اين تأثیر در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، 

همچنین يک رابطه مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و 

بهره وری در کشورهای مورد بررسی بويژه کشورهای در 

 عه به دنبال دارد .حال توس

 ( 1333مشيري و جهانگرد ) -3-3
مشابه مطالعات فوق با توجه به زير ساختارهای 

و رشد  ICTاقتصادی و اجتماعی در ايران نیز بر رابطه بین 

اقتصادی بررسی هايی گرفته است . نتايج اين آزمون مبین 

عدم وجود يک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و 

میباشد  1189طالعات و ارتباطات در ايران تا سال فناوری ا

.ايشان در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی ايران از داده 

و  ICTهای سرمايه گذاری ارتباطات به عنوان جانشین 

فضای حالت در برگیرنده تمام حالت )  28حالت  –روش فضا 
به (.ن باشدآهايی است که ممکن است جواب مساله نیز در

استفاده  1148-1189ضرايب متغییر در طول زمان صورت 

شده است .که مشابه نتايج ساير کشورهای در حال توسعه از 

عمده عوامل می توان به عدم وجود دارايی های مکمل اشاره 

 نمود.

  (2111) 29دوان و پوجوال -3-0

کشور جهان به اين  11در مطالعات خود در بیش از 

روتمندتر صنعتی شده ، نتیجه رسیدند که در کشورهای ث

، رشد و بهره وری  ICTارتباط مثبت و معنی داری بین 

وجود دارد ، لیکن شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه ای 

برای کشورهای در حال توسعه وجود نداشت . کرامر و دوان 

فرض بر اين داشتند که اين شکاف ناشی از سطح پايین 

در اين کشورها و فقدان دارايی های  ICTسرمايه گذاری در 

، : سازماندهی و تجربه مديريتی 19مکمل ) ساختار دانش پايه

سازماندهی بخشی و قانونگذاری، ساختار اقتصادی، سیاست 

( برای رمايه انسانی و فضای تجاری مناسبهای دولت ، س

می باشد .اين مطالعه  ICTگسترش استفاده از کاالهای 

-1001کشور طی در دوره زمانی   11حاصل از داده های 

در چارچوب تابع تولید بین کشوری و حسابداری  1082

در دو گروه کشورهای توسعه  Panel Dataرشد و الگوسازی 

يافته و کشورهای در حال توسعه می باشد که اقدام به 

بر رشد اقتصادی نمودند . اين برآورد  ICTبرآورد تأثیر 

فته و اثر تصادفی در بصورت حداقل مربعات تعمیم يا

در  ITچارچوب تابع تولید انجام شده است که کشش 
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و در کشورهای  -0.012کشورهای در حال توسعه برابر 

برآورد شده است . همچنین محققین  0.057توسعه يافته 

علت تأثیر ضعیف فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای 

های  ( را فقدان دارايی1089در حال توسعه ) در دهه 

پايه برای حمايت از استفاده  –مکمل و زير ساخت دانش 

 کاالی فناوری اطالعات و ارتباطات می دانند .

 ( 1311) 31سوري -3-5
بررسی کمی رابطة بین فقر،  در اين پژوهش نیز به

محاسبة انجام شده است ، توزيع درآمد و رشد اقتصادی 

کشش فقر نسبت به رشد و کشش فقر نسبت به توزيع 

درآمد می پردازد و نشان می دهد که رشد اقتصادی در 

قالب مناسبات فعلی اقتصاد ايران توانايی کاهش فقر 

بدين معنا که رابطه ای مستقیم بین رشد اقتصادی و دارد.

 1110- 11٩1کاهش فقر در جامعه ايران در دوره زمانی 

وجود داشته است. خالصه ای از مطالعات صورت گرفته از 

 .( آمده است 1-1اوا بر رشد اقتصادی در جدول )تأثیرات ف

 ( 1331)32خانی و مردانی  -3-6
اين پژوهش به مطالعه رابطه بین سطح توسعه يافتگی با 

شاخص فقر انسانی بر پايه میزان محرومیت افراد جامعه در 

سه زمینه اساسی زندگی انسان ) طول عمر ، دانش و آگاهی 

پردازد. روش پژوهش ، سطح زندگی قابل قبول ( می 

اسنادی آماری بوده که برای تحلیل اطالعات و روابط علی 

بین متغییرها از آزمون های آماری همچون ضريب 

-Tهمبستگی پیرسون ، آزمون فرضیه دو میانگین مستقل )

test و رگرسیون چندگانه استفاده شده است . نتايج بررسی )

شاخص فقر  نشان داده است که بین سطح توسعه يافتگی با

و  11٩1انسانی و جنسیتی در هر دو سال مورد بررسی )

( در مناطق شهری و روستايی ايران رابطه معناداری 1181

وجود دارد ، بدين معنا که شاخص های توسعه يافتگی سهم 

تعیین کننده ای در تغییرات و پیش بینی شاخص های فقر 

سرانه که و محرومیت دارند . حال با توجه به افزايش درآمد 

( می HDIخود يکی از مولفه های شاخص توسعه انسانی )

  ICTباشد و می تواند ناشی از رشد اقتصادی که از عملکرد 

حاصل گرديده است ، تغییرات خود را بر شاخص های فقر و 

 محرومیت به جا می گذارد .

حسین صادقی  "همچنین مشابه يافته فوق نیز در مطالعات 

"(1181و ديگران )
با عنوان توسعه انسانی در ايران در  11

مشاهده  81تا  ٩1ارتباط با کاهش فقر انسانی در سال های 

 شده است .

 

 

 ( برخی از نتایج مطالعات فاوا و رشد اقتصادي1-3جدول )

 روش الگوسازي نتيجه
دوره 

 زمانی
 نویسنده

 اقتصادی و فناوری اطالعات و ارتباطاترابطه معنی دار و قوی بین رشد 
داگالس و با لحاظ  –تابع تولید کاب 

 کردن متغییر فاوا 

2994-

1008  

عصاری ، 

 (118٩خوندابی)

 رابطه مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و بهره وری
داگالس و با لحاظ  –تابع تولید کاب 

 FDIکردن 

2991-

1001   
 2991پاپايونو 

 حالت –روش فضا  بخش ارتباطات بر رشد اقتصادی ايران موثر گذاری در سرمايه
1148-

1189 

مشیری و جهانگرد 

(1181 

، رشد و بهره وری در کشورهای  ICTارتباط مثبت و معنی داری بین 

 توسعه يافته ولی ضعیف برای کشورهای در حال توسعه

تابع تولید بین کشوری و حسابداری 

 Panel dataرشد 

1001-

1082  
 دوان و پوجوال 

   رابطه ای مستقیم بین رشد اقتصادی و کاهش فقر در جامعه ايران 
1110-

11٩1 
  11٩٩سوری 

 

 

 (1333عسگري و ميسمی ) -3-1
تحلیل نقش مولفه های  "در مطالعه ای با عنوان  

توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و توزيع درآمد از ديدگاه 

اسالمی ) مطالعه موردی : کشورهای عضو سازمان کنفرانس 

در بخش تجربی با استفاده از اطالعات کشورهای  "اسالمی( 

اسالمی و با استفاده از روش حداقل مربعات در يک 

ون خطی چند متغییره ، به بررسی تجربی تأثیر مولفه رگرسی

های سرمايه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسالمی 

می پردازد ، نتايج اين مدل نشان می دهد که تقويت مولفه 

های  سرمايه انسانی در کشورهای اسالمی بر کاهش فقر و 

 هایکشور در که کنیم فرض نابرابری درآمدی اثر دارد . اگر

 بر فقر خطی صورت به انسانی سرمايه های مؤلفه اسالمی،

 :کرد ارائه زير صورت به آماری مدل توان می گذارد، می تاثیر
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 + P = β0 + β1LE + β2GNI + β3SB(    1-1رابطه )

β4AL + β5MN + ε 
         (+)                (-)           (-)            (-)                (-) 

       

 صورت به و است فقر کننده بیان 14P معادله اين در

 فقر)درآمد خط زير که ، شود می تعريف جمعیت از درصدی

توجه  با متغیر اين .کنند می زندگی در روز( دالر يک از کمتر

 LE11شود.  می تعیین 1001-2991 دوره آمار میانگین به

 بر درآمد ملی سرانه GNI11تولد ،  هنگام در زندگی به امید

1٩خريد ،  قدرت برابری اساس
SB  میانگین تعداد زايمان

18ماهر ،  بهداشتی هايی می باشد که توسط پرسنل
AL بیان 

 افراد درصد صورت به و است بزرگساالن باسوادی نرخ کننده

 سال تعريف می شود . 11 باالی

39ترمبلی و كلمبی  -3-3
 (2111 ) 

 در فقر کاهش و سرانه تولید در افزايش که کنند می بیان

 های شاخص افزايش دلیل به 1011 -1011دوره در کانادا

 در که مهمی های شاخص از يکی .است انسانی بوده توسعه

 از درصدی شود، مطرح می انسانی توسعه برای تحقیق اين

) مولفه .دارند دانشگاهی مدرك يک حداقل که است افراد

در شاخص توسعه انسانی با استفاده از میانگین سال  دانش

های تحصیلی و نرخ ثبت نام ( خالصه از مطالعات تجربی 

صورت گرفته در ارتباط بین فقر و توسعه انسانی در جدول 

 .( آمده است1-2)

افزايش رشد اقتصادی مهم ترين توصیه با توجه به اينکه 

از عوامل اثر گذار يکی ،  کارشناسان برای مبارزه با فقر است

بر رشد اقتصادی، اشتغال و فضای کسب و کار است. 

مطالعات زيادی در اين زمینه انجام شده است که نشان 

دهند اثر اين عامل بر رشد اقتصادی کامال معنادار است  می

به طوری که در بعضی از کشورهای در حال توسعه، 

 نامناسب بودن فضای کسب و کار سبب جلوگیری از رشد

در حالی که سهولت جابجايی در   اقتصادی شده است

بازارکار از عوامل افزايش رشد اقتصادی برخی از اين کشورها 

 49شوند. برشمرده می

دهند که راه حل  مطالعات نظری و تجربی نشان می

 زايی برای افراد فقیراصولی رفع فقر، ايجاد اشتغال و درآمد

وری اطالعات و گسترش فنامی توان از اين فاز که  است،

های مرتبط، اين حوزه را در قیاس با ديگر صنايع  زمینه

در ارتباط با ايجاد مشاغل کرده است ؛ به ای  تبديل به مقوله

و کاهش فقر پرداخت  ICTبررسی نحوه ايجاد اشتغال در 

تر، حاکی از اين بود که با  های قديمی .بسیاری از نظريه

هنوز  ITشوند. اما  بیکار میها بسیاری از افراد،  حضور فناوری

در تالش است تا از شر اين تصور که بعد از ترکیدن حباب 

شکل گرفت و بیش از هزاران نفر را  2991اينترنت در سال 

قربانی تعلیق و بیکاری کرد، خالص شود. بنابر مطالعات 

، باالترين 100٩از سال  ITهای کاربری  انجام شده بودجه

های  طی سال آنهای حاصله از میزان را داشته و درآمد

گیری يافته است. اما با اين وجود،  اخیر، افزايش بسیار چشم

افراد کمی نسبت به ديگر صنايع، جذب بازار کار اين حوزه 

های  دهد که هنوز برخی از ايده اند. تحقیقات نشان می شده

کنند. اين در حالی  قديمی در اين زمینه پررنگ جلوه می

ها و  کاف بزرگی بین برداشتاست که کماکان ش

اظهارنظرهای افرادی که خود دستی در اين زمینه دارند، و 

کنند، با کسانی  ای در اين زمینه کار می حتی به طور حرفه

 41. اند، وجود دارد نهان بیگآکه نسبت به 

در زمینه رابطه اشتغال )بیکاری( و فناوری ، مطالعات 

ربی زيادی صورت گرفته است که بیشتر آنان در سطح تج

بنگاه ها بوده تا صنايع ، ولی در بیشتر موارد ، رابطه منفی 

)مثبت( بین بیکاری )اشتغال ( و پروکسی های سنجش 

نوآوری های تولید مشاهده گرديده است .) هژبر کیانی ، 

(1182کامبیز 

 

 توسعه انسانی و فقر( برخی از مطالعات تجربی شاخص 2-3جدول )

 روش الگوسازي نتيجه
دوره 

 زمانی
 نویسنده

بین سطح توسعه يافتگی با شاخص فقر انسانی و جنسیتی در 

 مناطق شهری و روستايی ايران رابطه وجود دارد

-Tآزمون فرضیه دو میانگین مستقل )

test  و رگرسیون چندگانه ) 

و 11٩1

1181 

خانی و مردانی 

118٩ 

تقويت مولفه های  سرمايه انسانی در کشورهای اسالمی بر 

 کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد 

روش حداقل مربعات در يک 

 رگرسیون خطی چند متغییره 

1001-

2991 

عسگری و 

 1188میسمی 

انسانی منجر به افزايش تولید  توسعه های شاخص افزايش

 سرانه و کاهش فقر در کانادا
  

1011-

1011 

ترمبلی  و کلمبی

2999  
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بر اشتغال نظريات متفاوتی ارائه  ICTدر خصوص تأثیر 

، موافقین بر ارتباط مثبت اشتغال و فاوا تأکید شده است 

دارند و مخالفین بر ارتباط منفی اشتغال و فاوا اشاره دارند 

، نوآوری های  ICT.موافقین اعتقاد دارند که استفاده از 

جديد را به دنبال دارد ، که موجب افزايش رشد و اشتغال 

موجب می  ICTمی شود و مخالفین معتقدند که استفاده از 

شود که تولید با نیروی کار کمتری انجام گیرد و به موجب 

آن اشتغال کاهش می يابد .از جمله آنان میتوان به موارد 

 زير اشاره نمود :

(، کولینگرو فیلیپ 1001) گرنیان موافقین :گوالك و

  (2991، کینگر) (11٩1(، طبیبیان و سوری )2991)

 ( 1081، فريمن وسوئت)  (1008وهويت)   اگیون مخالفین :

  02(2111كيوبریا و تدچيانگ ) -3-9
در مطالعه ايشان در کشورهای آسیايی در قالب يک 

رگرسیون ساده اثرگذاری فاوا بر سطح آموزش ، درآمد 

برحسب قدرت برابری خريد آزمون شده است . از جمله 

متغییرهای اين مطالعه : تلفن همراه، ماشین فکس، استفاده 

از اينترنت ، کامپیوتر شخصی و ...کلیه متغییرهای فاوا در 

سطح باالی احتمال رابطه معنی دار با متغییرهای آموزش، 

ابعاد ( خالصه ای از تأثیرات 1-1درآمد داشتند .در جدول )

 .فاوا بر فقر بررسی و نشان داده شده است

اگر چه تجربیات جهانی در حوزه توسعه فناوری 

اطالعات و ارتباطات روستايی از عمر طوالنی برخوردار 

ای به صورت همزمان  نیست، اما اقدامات گسترده

 ، درکشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه

روستاها،  بويژه دربه منظور گسترش خدمات الکترونیکی  

بررسی رويکردهای کشورهای درحال  صورت گرفته است.

توسعه با توجه به مطالعات تجربی محققین بر ابعاد گوناگون 

 فاوا دهد که نشان می ICT متغییرهای اقتصادی بر گرفته از

می تواند بعنوان بخشی از استراتژی ملی توسعه، نقش مه می

حضور فاوا در زندگی افراد جامعه بويژه بنابراين  ايفا کند.

افراد کم درآمد نقش مهمی را می تواند ايفا نمايد. بخصوص 

هم بايد اين نکته را توجه به اين مهم در مناطق روستايی که 

مد نظر داشت که عدم دسترسی روستايیان به امکانات يک 

ها  اجرت به شهرشود تا همواره مه زندگی مناسب، باعث می

مندی از امکانات مطرح شود.  حل برای بهره به عنوان يک راه

 نچه خدمات مورد نیاز روستايیان با استفاده ازابنابراين چن

ICT ت روستايیان در روستاها ارايه شود، به طور حتم مشکال

مهاجرت روستايیان به شهرها تا حدود زيادی مرتفع  از جمله

در حال حاضر درصد کمی از بعنوان مثال خواهد شد. 

) ثبت نام های  شود خدمات دولتی در روستاها ارايه می

  دانشگاهی ، بانکداری ، امور پستی و ..(. 

 

 ( تأثيرات فاوا بر ابعاد فقر3-3جدول )

 فقرارتباط از  توانایی فاوا فایده براي فقر مزیت فاوا نسبت به سایر ابزارها

فاوا نمی تواند زير ساخت های اساسی و 

خدماتی را فراهم کند ولی در جهت بهبود 

 اطالعات پزشکی  موثر است

کمک قابل توجهی 

 نمیکند

ارائه اطالعات خدمات بهداشتی برای 

سالمتی ، اما فاوا تأثیر بسیار کمی 

 برای تغذيه و آب و فاضالب

کافی  تغذيه عدم

و  بهداشت ، آب ،

 فاضالب

مکمل تدريس سنتی منابع  می تواند فاوا

 باشد

به طور بالقوه، همه می 

توانند بهره مندشوند ، اما 

به احتمال زياد فقیرترين 

بخش جامعه حذف گردد 

با اين حال ،برخی از افراد 

قادر به  با درآمد پايین

استفاده از اين مزيت 

 هستند

به  آموزش يا آموزش از راه دور

 فاوا کمک

و  فقدان مهارت

 آموزش

می تواند  فاوا

 کند کمک اشتغال اطالعات اشاعه در

ممکن است برای سطحی 

از افراد کم درآمد سودمند 

باشد نه ضرورتا برای مردم 

 فقیر

فناوری اطالعات و  حرفه اشتغال در

اپراتورهای  )به عنوان مثال ، ارتباطات

 کارصنعت( فاوادر  همراه، تلفن

عدم اشتغال يا 

فرصت کسب 

 درآمد

 نقش مکمل در کنار ساير ابزارهای سنتی

ممکن است برای سطحی 

از افراد کم درآمد سودمند 

باشد نه ضرورتا برای مردم 

 فقیر

ارائه اطالعات مفید در بازار 

کشاورزی،صنعت ، خدمات بازار کار و 

ساير فرصت هايی که منجر به کسب 

 درآمد می شود 

فقدان اطالعات و 

 سرمايه اجتماعی
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يکی از داليل اين مساله، بعد مسافت و پراکندگی 

روستاها در برخی مناطق است. اين در حالی است که 

فناوری اطالعات و ارتباطات زمینه ارايه تمامی خدمات 

های زمانی و مکانی در قالب  دولتی را به دور از محدوديت

ت. کاربردهای فناوری دولت الکترونیکی، فراهم کرده اس

متنوع و فراوان است که   اطالعات و ارتباطات در يک روستا،

 خدمات دولت الکترونیکی يکی از آنها است.

 

 معرفی داده ها و الگوي تخمين -0

 معرفی مدل ، داده ها و اطالعات آماري -0-1
براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی که بدان اشاره 

اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر شد به منظور بررسی 

فقر در کشورهای منتخب )در حال توسعه ( از الگوی زير 

 استفاده شده است :

                                    1-0رابطه 

itititINDEXiit HDIICTHPI   321 
 : در رابطه فوق متغیرها به صورت زير تعريف می گردد

 HPI انسانی: شاخص فقر 

HDIشاخص توسعه انسانی : 

 
        

: شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات که زير  

شاخص های آن شامل شاخص های هسته ای فاوا می باشد 

 از جمله :

MSتعداد  مشترکین تلفن همراه : 

TL به ازای هر هزار نفر:. تعداد تلفن های ثابت 

CUتعداد کامپیوترها به ازای هر هزار نفر : 

INV  سرمايه گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات : 

( HPIمتغییر وابسته در اين مدل شاخص فقر انسانی )

می باشد که نشان از فقر انباشته شده از عدم پیشرفت های 

نسانی است ، همچنین در اين پژوهش برخی از توسعه ا

شاخص های مطرح در فاوا انتخاب شده است، چرا که 

را می توان در مطالعه وارد نمود.  ICTشاخص های زيادی از 

البته آنچه که حائر اهمیت می باشد اين است که 

متغییرهای مذکور بتوانند در معنا داری و رابطه مورد انتظار 

ذار باشند. يکی از مشکالتی که در برآورد در کاهش فقر اثرگ

اين رابطه وجود دارد کمبود داده های اطالعاتی از شاخص 

در بین کشورهای مورد مطالعه است  ICTهای مطرح در 

.بعنوان مثال شاخصی چون سهم فناوری اطالعات و 

( برای سال GDPارتباطات از مخارج تولید ناخالص داخلی )

( بسختی امکان پذير است 1001-2998های مورد مطالعه )

چون سرمايه گذاری در  ICT، بنابراين از شاخص ديگری از 

فناوری اطالعات و ارتباطات و نسبت آن به تولید ناخالص 

داخلی که از متغییرهای مهم در فاوا می باشد، استفاده 

 گرديده است.

41شاخص توسعه انسانی 
 (HDI به عنوان يکی ديگر از )

 توضیحی استفاده شده است ، اين متغیر متغییرهای مستقل

اجتماعی،  -اقتصادی  ی با استفاده از سه معیار توسعه

: استاندارد زندگی  را ايجاد کرده است انسانی شاخص توسعه

يد، آهزينه زندگی به دست می  که از تطبیق درآمد سرانه با

با  گاهی در جامعه کهآو سطح بدو تولد امید به زندگی در 

دی و سال های میانگین تحصیل، سنجیده می نرخ باسوا

 شاخص توسعه انسانی، برای سنجیدن رفاه افراد جامعه .شود

طراحی شده است. اين شاخص، از صفر تا حداکثر  ای خاص،

)برنامه توسعه انسانی سازمان ملل يک، درجه بندی می شود.

 ،2999) 

در اين پژوهش  ICTدلیل انتخاب برخی از شاخص های 

اهمیت اين متغییرها در شاخص دانايی برای به دلیل 

کشورها منتخب می باشد .همچنین  44(KAMتوسعه)

انتخاب اين شاخص ها ، که از شاخص های اصلی و هسته 

ای برای کشورهای در حال توسعه است انتخاب گرديده 

است .اما علت انتخاب کشورهای مورد مطالعه نیز براساس 

شاخص توسعه انسانی : رتبه بندی کشورها به چهار گروه 

کشورهای با توسعه انسانی خیلی باال ، باال ، متوسط و پايین 

تقسیم شده است که از هر گروه تعدادی بطور تصادفی 

ايران، بنگالدش، برزيل، مصر، هند، تايلند انتخاب شده است .

و ترکیه اندونزی   پاکستان ،سنگال،،پاناما، مالزی، ، فیلیپین، 

 .می باشند

داده های شاخص های توسعه انسانی و فقر انسانی کلیه 

از گزارشات سالیانه برنامه توسعه انسانی سازمان ملل 

(HDR از سال )می باشد ، همچنین  2919تا  1008

نیز از داده های اطالعاتی ، شاخص توسعه  ICTشاخص های 

( استخراج شده که خود اين داده ها نیز از WDIجهانی )

، اتحاديه بین المللی  41(UNSD)بخش آمار ملل متحد 

، گزارشات شاخص های فناوری اطالعات  41(ITUمخابرات )

( و بانک جهانی تهیه شده ICT Developmentو ارتباطات )

 است .

 

 تصریح مدل -0-2
4٩جاج

برای انتخاب مدل میان اثر ثابت و اثر تصادفی  

کوچک باشد،  Tبزرگ و  Nبیان می دارد که در حالتی که 

وقتی واحدهای مقطعی در نمونه انتخاب های تصادفی بزرگ 

نگاه مدل اثر ثابت برای انتخاب مدل ارجح می باشد. آنباشد 

نچه واحدهای مقطعی در نمونه، انتخاب هايی تصادفی اچن

مناسب تر (REM)قلمداد شود انگاه مدل با اثرات تصادفی 
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انتخاب بین  ( البته برای 1119:1181می باشد)گجراتی 

مدل اثر ثابت و اثر تصادفی آزمون هايی نیز وجود دارد از 

جمله مهم ترين اين آزمون ها می توان به آزمون ارائه شده 

اشاره کرد.)گجراتی  10٩8در سال 48 توسط هاسمن

(. عالوه براين آزمون هايی برای انتخاب بین  1111:1181

( LSDVت )، مدل اثر ثاب (OLSمدل های داده های تلفیقی)

( وجود دارد. از جمله آنها آزمون REMو مدل اثر تصادفی )

می باشد که  11و آزمون هاسمن 19، آزمون بروش پاگان40چاو

 در قسمت بعد به توضیح آنها می پردازيم.

 

 (مراحل تعيين نوع مدل داده هاي تركيبی1-0نمودار) 

 
 

 تخمين و برآورد الگو-0-3

مدل از بین تعدادی بعد از معرفی متغییرهای توضیحی 

کشور در حال توسعه که  11از کشورهای در حال توسعه، 

آمار و اطالعات آنان از بین طبقه بندی های  بصورت تصادفی

گزارشات توسعه انسانی باال، متوسط و پايین برای دوره 

انتخاب شده است .با گردآوری آمار   2998تا  1008زمانی 

نوع روش تخمین پانل  به منظور تخمین مدل ، الزم بود تا

ديتا تعیین شود .بنابراين ، ابتدا برای تعیین وجود يا عدم 

وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر يک از کشورها ، با 

استفاده از آزمون های چاو )انتخاب بین مدل اثر ثابت با 

انتخاب بین مدل اثر داده های تلفیقی ( و بريوش پاگان )

( و  به کمک آماره های تلفیقی تصادفی و مدل با داده های

F  2و . استفاده شده است  

( و 1-4در جدول ) 21.12محاسباتی  Fمقدار آماره 

درصد بدست آمده از آزمون چاو  1میزان احتمال کمتر از 

)استفاده از روش حداقل مربعات بیانگر رد فرضیه صفر 

بنابراين فرضیه مدل و پذيرش فرضیه مقابل است. معمولی ( 

با  داده های تلفیقی رد و فرضیه مدل با اثرات ثابت پذيرفته 

 .می شود. جدول زير بیانگر نتیجه آزمون چاو می باشد

 

 (: نتایج آزمون چاو1-0جدول شماره)

 Prob درجه آزادي مقدار آماره آماره آزمون

F 21.12 (11412و) 9.999 

 منبع:محاسبات تحقیق

 

( و 2-4همچنین مقدار آماره کای دو محاسباتی در جدول )

درصد از آزمون بريوش پاگان نشان  1میزان احتمال کمتر از 

دهنده رد فرضیه صفر و پذيرش فرضیه مقابل با اثرات 

 تصادفی می باشد . جدول زير بیانگر نتیجه آزمون است :

 

 گان( نتایج آزمون بریوش پا2-0جدول )

 Prob درجه آزادي مقدار آماره آماره آزمون

2
 

10.٩8 1 9.999 

             منبع : محاسبات تحقیق
 

 12حال با توجه به اينکه روش حداقل مربعات معمولی

(OLS)   بايستی با استفاده از روش مدل اثر ثابت و يا مدل

اثر تصادفی با انجام آزمون هاسمن ، مدل را برآورد کنیم . 

استفاده شده  STATA 09برای انجام اين آزمون از نرم افزار 

است که به کمک اين نرم افزار ، موفق به انجام آزمون 

جود فرضیه صفر وهاسمن ، آزمون  بريوش پاگان نیز شديم .

اثرات تصادفی را در مقابل وجود اثرات ثابت مورد آزمون قرار 

بیانگر نتايج حاصل از آزمون هاسمن  (1-4)می دهد. جدول 

 می باشد. 

 

 (: نتایج آزمون هاسمن3-0جدول شماره)

 Prob درجه آزادي مقدار آماره آماره آزمون

2
 

٩20.41 1 9.999 

 تحقیقمحاسبات  منبع:

 

نتیجه آزمون فوق رد فرضیه صفر می باشد. بر اين 

اساس مدل با اثرات ثابت به عنوان روش مناسب انتخاب می 

گردد.نتیجه کلی آزمون های فوق اين است که برآورد مدل 

در حالت اثرات ثابت مناسب تر است. بنابراين مدل را دراين 

ت حالت برآورد می کنیم. نتیجه حاصل از برآورد مدل با اثرا

 :است ( 4-4)ثابت به صورت جدول 

(: نتایج برآورد الگوي پانل با اثرات 0-0جدول شماره)

 ثابت

 احتمال tآماره انحراف استاندارد ضریب متغير

عرض از مبدا  44.21 2.01 11.91 9.999 

HDI 21.01- 4.411 1.82- 9.999 

TL 9.214- 9.9400 1.1- 9.999 

CU 9.9٩91- 9.9281 2.41- 9.914 

MS 9.9411- 9.191 4.90- 9.999 

INV 
1.24- 1.09 1.89- 9.9٩1 

 محاسبات تحقیق منبع:
  =0.85 
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کشور  11تخمین هايی که به روش مدل اثر ثابت برای 

صورت گرفته  1001-2998زمانی در حال توسعه برای دوره 

است نشان از نیکويی برازش با ضريب تعیین تعديل شده 

توضیح مناسب متغییرهای توضیحی در ارتباط با  9.81

مولفه های سرمايه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات بر 

فقر می باشد . مالحظه می گردد تمامی متغییرها از جمله 

خطوط تلفن ثابت ، تعداد شاخص توسعه انسانی ، تعداد 

نفر  199خطوط تلفن همراه ، تعداد کامپیوترها به ازای هر 

از تولید ناخالص  همچنین سهم سرمايه گذاری ارتباطات 

درصد معنادار بوده و از عالمت مورد  1داخلی در سطح 

انتظار خود بر فقر برخوردار هستند . همچنین ارتباط بین 

( همراه با انحراف 21-4ابطه) متغییرها را می توان بصورت ر

 استاندارد آنان در داخل پرانتز نشان داد  :

    2-4رابطه 
3 40.0435 0.254 0.0705

1.24 25.951

it it it it

it it it

HPI C MS TL CU

INV HDI





    

  

   (4.411(   )1.09(   )9.9281(    )9.9400(    )9.191     ) 

 

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول می توان گفت 

با افزايش يک واحد شاخص توسعه انسانی که خود از زير 

مولفه های دانش ، سالمتی و سطح استاندارد زندگی 

واحدی شاخص فقر انسانی  21برخوردار است ، باعث کاهش 

می شود که اين امر خود را با احتمال باال در آزمون فوق 

از منظر روابط  HPIو  HDIه است . اين رابطه بین نشان داد

اقتصادی و اجتماعی می تواند با بهبود شرايط زندگی که 

خود از امید به زندگی در بدو تولد ، میانگین سال های 

تحصیلی و سطح استاندارد مناسب زندگی که توسط تولید 

ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری می شود تأثیرات شگرفی 

وجه به نتايج آزمون بر فقر انسانی داشته باشد .اين را با ت

و همچنین 11( 118٩نتیجه با نتايج مطالعه خانی و مردانی )

14( 1188عسگری و میسمی )
 همسو می باشد .  

همچنین با افزايش يک واحد در خطوط تلفن ثابت با 

توجه به ضريب منفی و مورد انتظار آن بر فقر منجر به 

فقر انسانی خواهد شد . در ارتباط بر شاخص  9.214کاهش 

نفر  199، تعداد کامپیوتر به ازای هر  ICTبا متغییر ديگر 

نیز از رابطه مورد انتظار بر کاهش فقر برخوردار بوده طوريکه 

در کاهش  9.9٩91با افزايش يک واحدی آن به میزان 

شاخص فقر انسانی منجر می گردد .متغییر تعداد تلفن 

لفن های ثابت از رابطه مشابه پیروی میکند همراه نیز مانند ت

همچنان که با افزايش يک واحدی در اين متغییر میزان 

 خواهد بود . -9.9411تغییر در شاخص فقر انسانی به اندازه 

ظرفیت های جامع اين صنعت چند رسانه ای و ارتباطی 

صنعت ارتباطی و چند "فردی، که می توان از آن تعبیر به 

کرد، امکانات  "عین حال کامپیوتر سیار فردی رسانه ای و در

همه رسانه ها اعم از راديو، تلويزيون، سینما، روزنامه، ضبط 

و پخش انواع صداها و همچنین همه امکانات کامپیوتری با 

نرم افزار های مختلف و از همه مهمتر اتصال به جهان 

و اين بدين معنا  مجازی اينترنت را در خود جمع کرده است

که احساس آزادی و داشتن حق انتخاب بیشتر برای  است

موبايل داران و يا افرادی که دسترسی به فاوا دارند را ، فراهم 

کرده است که اين موضوع با مبانی نظری آقای سن در دفاع 

که فقر بايد به عنوان محرومیت  "فقر  –قابلیت  "از رويکرد 

درآمد که از قابلیت های اساسی تعريف شود نه فقط کمبود 

معیار متعارف استاندارد برای فقر شناسايی میشود، انطباق 

دارد .که اين همسويی در راستا با ضريب خطوط تلفن ثابت 

نیز صدق می کند، چرا که اين کانال ارتباطی نقش خود را 

11در انتقال و نشر اطالعات بعنوان ذخیره کردن هزينه ها
 

تأثیرگذار فناوری  ايفا می نمايد .همچنین مهم ترين متغییر

اطالعات و ارتباطات ، سرمايه گذاری در فناوری اطالعات و 

ارتباطات از تولید ناخالص داخلی بود که نشان از رابطه ای 

مورد انتظار و معنی دار بر شاخص فقر انسانی بودند ، اين 

( در نقش 1181نتیجه با نتايج مطالعه مشیری و جهانگرد )

ر رشد اقتصادی هم سو میباشد سرمايه گذاری ارتباطات د

بطوريکه با افزايش يک واحدی سهم سرمايه گذاری 

میزان تغییرات برشاخص فقر انسانی  GDPارتباطات در 

های  وریانقش پیشرفت فنمی باشد. در ارتباط با  -1.24

بر شاخص های انسانی ، هم راستا با مطالعه پیش  ارتباطاتی

افزايش داده شده بود که تحقیقات اخیر نشان  رو در

کنندگان تلفن همراه در يک کشور در  درصدی استفاده 19

 GDPدرصدی در میزان نرخ رشد 8/9حال توسعه با افزايش 

 همراه خواهد بود.
11

 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات -5
نتايج کلی تخمین ارتباط فاوا و کاهش فقر که با 

از اين دارد  استفاده از روش پانل ديتا صورت گرفت ، حکايت

% متغییر وابسته بوسیله متغییرهای مستقل باال  81که اوال، 

توضیح داده شده است. ثانیا ضرايب متغییرهای مستقل از 

جمله شاخص توسعه انسانی ، خطوط تلفن ثابت ، خطوط 

نفر و سهم  199تلفن همراه و تعداد کامپیوتر به ازای هر 

ص داخلی از عالئم سرمايه گذاری ارتباطات در تولید ناخال

مورد انتظار برخوردار بوده و از نظر آماری نیز در سطح قابل 

 قبولی معنی دار می باشند . 

شواهد حاکی از اين است که سرمايه گذاری در مولفه 

( و اختصاص دادن سهم HDIهای شاخص توسعه انسانی )

بیشتر در سرمايه گذاری در زير ساخت های ارتباطی و 
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می توانند در بهبود کاهش فقر در  (ICTاطالعاتی )

کشورهای منتخب در حال توسعه اثرگذار باشند ، نتیجه 

حاصل شده از اين بخش با ادعای پژوهش مبنی بر اثرگذاری 

و شاخص توسعه انسانی بر  ICTشاخص های مطرح در 

شاخص فقر انسانی اثبات می شود .از آنجا که براساس نتايج 

تحقیق ، فاوا می تواند نقش مهمی به عنوان ابزار کاهش فقر 

در کشورهای در حال توسعه داشته باشد، الزم است 

کشورهای مورد مطالعه در جهت کاهش فقر ، سطح 

انقالب فناوری بکارگیری اين فناوری را افزايش دهند .

اطالعات و ارتباطات شرايطی را گشوده است که کشورهای 

در حال توسعه و توسعه يافته می توانند از مزيت های بالقوه 

از گشايش بازارهای جديد به روی آنان بهره برداری نمايند. 

فاوا می تواند بطور انتخابی و نوآورانه بطور غیر مستقیم رفاه 

يش دهد . به هر حال برای بدست را برای مردم فقیر افزا

آوردن تمامی مزيت های انقالب فاوا و کاهش فقر در جوامع 

اين نیاز وجود دارد که موانع اصلی در شکل گیری 

زيرساخت های فاوا حل گردد. پیشرفت در زير ساخت های 

ارتباطی ضمن گشودن بازارهای جديد و شکستن انحصارات 

وصی و به تبع آن مخابراتی با توجه به ورود بخش خص

پیشرفت های آموزشی در اين حوزه باعث می گردد موفقیت 

های توسعه اقتصادی در بهره برداری از اين فرصت ها بیش 

از پیش فراهم گردد .در راستای تحقق هدف فوق ، 

ارائه  ICTپیشنهادات زير جهت هر چه بهتر بهره برداری از 

 می گردد :

بر اينکه فاوا به همراه  با توجه به نتايج پژوهش مبنی -1

شاخص توسعه انسانی در کاهش فقر انسانی از توضیح خوبی 

برخوردار هستند، نیاز به سرمايه گذاری بیشتر دولت ها در 

فاوا در جهت کاهش فقر و بهبود مولفه های فقر انسانی می 

باشد. دولت ها می توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی 

بخش خصوصی در اين زمینه را  امکان ورود هر چه بیشتر

فراهم کنند تا ايده های مبتکرانه و خالقانه در جهت ارائه 

 خدمات بیشتر برای شهروندان ) کاربران (میسر گردد .

با توجه به ضرورت فوق می طلبد که کشورهای در  -2

ان برای پیشرفت شز همه امکانات خودحال توسعه ا

براساس ضرورت اری . سیاستگذنداستفاده کنفاوا تکنولوژی 

ها بايد بر مبنای سیاستگذاریاين و طرح ها صورت گیرد 

را  نگری ارتباطاتیبايد آينده بدين معنا کهپژوهش ها باشد. 

. در کنار سیاستگذاری، در سرلوحه کار خود داشته باشند

ريزی و به دنبال آن ارزيابی و بعد برنامه کنندگذاری قانو

متأسفانه نه تنها . ما اين مراحل را های الزم را داشته باشند 

در کشور خودمان بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

ند و صرفا از روی تقلید و کپی برداری از کندنبال نمیديگر 

ساير کشورها به دنبال فناوری اطالعات و ارتباطات بطور 

 کورکورانه هستند .

 

 فهرست منابع 
 های پروژه برای اطالعات مديريت ،  نیکالس ايمبودن (1

 توسعه و روستا انتشارات سلسله ، روستايی توسعة

 مسايل بررسی و تحقیقات مرکز انتشارات 11 شمارة

 ( 11٩1 )تهران روستايی،

فرجادی ،غالمعلی، تحلیلی بر شاخص توسعه انسانی و  (2

 1181، آذر  14ساير کشورها ، کارآفرين ، شماره 

مجید ،اثر ، ندابی آقايی خوو عباس ،عصاری آرانی  (1

فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی 

کشورهای عضو اپک فصلنامه پژوهش های اقتصادی ، 

تابستان  ،82-11سال هشتم ، شماره دوم ، صفحات 

118٩ 

بررسی نقش اشتغال و بازار نیروی ، حسین،جوشقانی (4

کار در افزايش اثرگذاری رشد اقتصادی بر کاهش فقر 

دانشگاه صنعتی سمینارهای اقتصادی  ،يرانا  در اقتصاد

 با رهنمايی دکتر داود سوری  ،شريف

 ،توسعه انسانی در ايران ،حسین و ديگران،صادقی  (1

پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال ششم ، –فصلنامه علمی 

 (1181)194-281، ص  24شماره 

 نظری مباحث برخی، داوود،سوری  و محمد طبیبیان، (1

 ريزی برنامه در پژوهش عالی مؤسسه: تهران ، فقر درباره

 ( 11٩1 ) .توسعه و

تحلیل  ،عسگری،محمد مهدی و میسمی ، حسین  (٩

نقش مولفه های توسعه انسانی در بهبود وضعیت فقر و 

وتوزيع درآمد از ديدگاه اسالمی )مطالعه موردی 

:کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی ( ، فصلنامه 

، ش  1دی ، سال پژوهشی جستارهای اقتصا –علمی 

 1188زمستان  ،110-01، ص  12

نقش  "( 1181نصرت و الهی ، سعید ) عباس زاده ، (8

، فصلنامه "فناوری اطالعات و ارتباطات در کاهش فقر 

تابستان  ،114-112، ص  0اقتصاد و تجارت نوين ، ش 

1181 

 نقش فن اوريهای اطالعات وارتباطات، سعید،کريمی -0 (0

(ICTs)  کشاورزی روستايی ودر توسعه 

 استراتژی تحقق ، تری کنلی، مک کیث، گريفین، (19

 عالی موسسه ، پور خواجه غالمرضا انسانی، ترجمه

 (11٩1) اجتماعی، .تامین  پژوهش
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