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 منتخب بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای اسالمی ICTرابطه تولید علم و  بررسی

 فاده از داده های تابلویی(ت)با اس

 

 

 1دکتر احمد جعفری صمیمی

 2هدی رضایی روشن

 3مریم بهی فر

 

 چکیده:

تعریف شده اند و از دیرباز به عنوان علم و فناوری به عنوان پیشران اصلی در جهان امروز برای دستیابی به اقتصاد دانش محور، 

می  ICTبنابراین تولید علم و  اصلی ترین سالح کشورها در دنیای رقابت های نظامی، اقتصادی و تفوق طلبی شناخته شده اند.

بر تولید ناخالص داخلی در  ICTدر این تحقیق اثر تولید علم و بدین ترتیب، تواند نقش مهمی را در توسعه کشورها ایفا کند. 

 22یافته های تحقیق که براساس الگوی اقتصاد سنجی دادگان تابلویی کشورهای اسالمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

در توضیح  ICTاست، نشان می دهد که متغیر تولید علم و متغیر درجه باز بودن اقتصاد  2213-2212در  کشور اسالمی منتخب

 داشته تولید ناخالص داخلی بر روی داری و معنی و اثر مثبت مؤثر می باشد این کشورهاتغیر تولید ناخالص داخلی در تغییرات م

  .است

 ، تولید ناخالص داخلی، دادگان تابلویی.ICTتولید علم، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه: -1

رشد و توسعه کشورها و افزایش بهره وری جوامع توسعه یافته، توجه به کیفیت و مدیریت منابع انسانی امروزه مهم ترین عامل 

به طوری که اندیشمندان و متفکران معتقدند که آینده توسعه جهانی )سرمایه انسانی(، به ویژه در قالب تحقیقات و پژوهش است. 

ی آن کشور در تولید علم و دانش و همننین قدرت حف  این منابع و جایگاه هر کشور در جهان، منوط به ایجاد ظرفیت باال

از این حیث آدام اسمیت )پدر علم اقتصاد(، توانایی های علمی هر فرد را که بر مبنای تحقیقات علمی به دست می علمی است. 

، بازده قابل توجهی به شکل جزئی از ثروت فردی و نیز ثروت اجتماعی می داند و معتقد است که سرمایه گذاری انسانیآیند، 

منوط از طرفی در دنیای امروز، نقش اصلی افراد در توسعه اقتصادی، دیگر صرفاً درآمد بیشتر جهت فرد و جامعه ایجاد می نماید. 

آن را بیش از کمیت به کار فیزیکی آن ها نیست، بلکه دانش و مهارت های تکنیکی افراد معیار اصلی بوده و کیفیت نیروی انسانی 

 (.1333باقری گیگل، حائز اهمیت نموده است )

با مقایسه میزان اعتبارات تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده از طرفی دیگر، 

می باشد. انتقال تکنولوژی گامی مؤثر در جهت تسهیل توسعه علمی و اقتصادی می شود که به کار گیری فناوری اطالعات و 

اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین الویت ها و  جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحوالت بین بدیهی است 

به برنامه ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت و میان مدت بسنده کند و ناگریز باید بر برنامه منطقه ای تنها نمی تواند  -المللی

چشم اندازهای با افق دور دست با هدف گذاری و سمتگیری های روشن و ئه دورنماها و تحلیل ریزی های بلندمدت، ارا

زیست محیطی  –فرهنگی  –اجتماعی  –برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی مشخص متکی باشد. 

زمینه شکل گیری تحوالت و اصالحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های جامعه آرمانی آینده، 

راهبردی و بدون تعهد به مدیریت اقتصادی در قالب های غیر مبتنی بر نگرش های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد. 

تراکم دشواری ها و تنگناها سوق سیر نوعی روزمرگی و تسلسل و آرمان ها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به م

 خواهد داد، که این امر اجرای توسعه مدیریت ها را جهت پیشرفت کشور و مدیریت توسعه بیش از پیش اجتناب ناپذیر می سازد

 (.1331)امیری، 

با تقدم فناوری و چه بدون تقدم، سیاستی  سیاست توسعه علم و فناوری در کشورهای پیشرفته چه با تقدم علم همراه باشد، چه

کالسیک محسوب می شود. در حالی که سیاست توسعه علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه به هر صورت که باشد، غیر 

کالسیک و برخواسته از تفکرات سیاستگذاران آن است و به همین دلیل براساس شرایط جغرافیایی، منابع اولیه مادی و انرژی، 

 (.1331یعقوبی، حجازی و غفاری، منابع انسانی و حتی دولت ها، متفاوت خواهد بود )

مطالعه حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است: بعد از مقدمه که در بخش اول ارائه شده است، در بخش دوم پیشینه تحقیق 

و تجزیه و تحلیل آن در بخش چهارم، و  ارائه گردیده است. بخش سوم به داده ها و تصریح مدل اختصاص دارد. برآورد مدل

 نتیجه گیری در بخش پنجم ارائه شده است. منابع و مآخذ نیز در انتهای مقاله آمده است.   

 

 پیشینه تحقیق: -2

کشور اسالمی با تأکید بر ایران در فاصله سال  15( جایگاه و وضعیت تولید علم در 1331جعفری صمیمی، قادری نژاد و حسینی )

کشور  15ایران از لحاظ تولید علم و چاپ مقاالت در بین  2221-1991بررسی کردند. در فاصله سال های  2222-1992های 
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داشته است. در حالی که چنان چه شاخص فوق به ازای هر میلیون نفر جمعیت نرمال اسالمی رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر 

شود، در این صورت رتبه کشورمان به مقام هفدهم تنزل می یابد. عالوه بر این شواهد سال های اخیر نشان می دهد که بیشترین 

ت و مهمی در تحقق هدف چشم انداز توسعه تلقی نرخ رشد تولید علم مربوط به ایران بوده است که این عامل می تواند نقش مثب

 شود. 

-1991در محدوده زمانی  OICتوسط کشورهای جهان اسالم عضو  استنادی تحلیل روش از استفاده ( با1392بهزادی و جوکار )

 ترسیم اسالم جهان علمی کشورهای حوزه نگاشتی تاریخ نقشه و شدند برتر این حوزه مشخص و نشریات ، نویسندگان2229

 بر عالوه شد محاسبه درصد53/13 عدد سال ها برای این اسالم جهان کشورهای انتشارات ساالنه رشد نرخ متوسط گردید. مقدار

 به مربوط 2R میزان بر اساس که داد نشان گردید. نتایج محاسبه نیز نمایی رگرسیون اساس بر کشور انتشارات هر ساالنه رشد آن

مورد  سال 12 طی مصر و پاکستان امارات، ترکیه، بنگالدش، ایران، رشد کشورهای میزان کشورها، علمی تولیدات ساالنه رشد

 درصد( بیشترین 15) ترکیه سپس و درصد( 23) درصد(، بنگالدش 33ایران ) کشور سه که داد نشان است. نتایج معنی دار بررسی

 داشتند. کشورها سایر به نسبت بررسی سال مورد 12 طی را رشد نرخ

 این برای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. کشورها اقتصادی رشد بر ICT اثر در تحقیقی (1391چراغعلی، عابدی و بهی فر )

 ،ICT خدمات و کاالها واردات و صادرات میانگین رشد ثابت، و همراه تلفن کاربران تعداد رشد مستقل متغیرهای اثر منظور،

 روی بر ارتباطات و اطالعات فناوری های شاخص عنوان به اینترنت ایمن سرورهای تعداد رشد و اینترنت کاربران تعداد رشد

 رویکرد با وزنی مربعات حداقل روش از استفاده با 2229 تا 2221 زمانی دوره در منتخب کشور 11 داخلی ناخالص تولید رشد

 و مثبت تاثیر اقتصادی رشد بر ICT که است داده نشان تحقیق نتایج. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد مقاطع در ثابت اثرات

 بین داری معنی رابطه توسعه حال در کشورهای از تعدادی در که است داده نشان کشور هر ویژه اثرات. است داشته معناداری

 .است بوده مالحظه قابل و قوی بسیار رابطه این صنعتی کشورهای در اما نداشته، وجود اقتصادی رشد و ICT های شاخص

کشور توسعه یافته و  152( رابطه دو طرفه بین تولید علم و تولید ناخالص داخلی را در 2211جعفری صمیمی و رضایی روشن )

بررسی کردند. نتایج برآورد نشان داد به غیر از چند  2225-1992در حال توسعه با استفاده از داده های تابلویی طی سال های 

 بقیه کشورها یک رابطه دوطرفه و معنی دار بین تولید علم و تولید ناخالص داخلی وجود دارد.کشور فقیر، در 

به طور عمده ای می تواند توسط در مقاله ای بیان کردند در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، ( 1991) 1بیلسل و اورال

سیاست علم و تکنولوژی غنی شود. در واقع ساده ترین استراتژی در کشورهای در حال توسعه، پیش از همه استراتژی های 

 که باید به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اختصاص داده شود.افزایش درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشورها است. 

 یازده بین در تابلوئی های داده روش از استفاده با المللی بین سطح در فناوری انتقال بررسی به ای مقاله در ،(1995) 1اونسون

 نه کشور یک در وری بهره رشد وی، تحقیق در آمده بدست نتایج اساس بر. است پرداخته 1993 تا 1952 دوره در آسیایی کشور

 بر کشور آن تجاری شرکای گذاری سرمایه به بلکه دارد، بستگی (R&D) توسعه و تحقیق روی بر داخلی گذاری سرمایه به تنها

 رشد روی بر المللی بین جریان این اثر مدل، این تجربی تحلیل از آمده بدست نتایج اساس بر. دارد بستگی نیز R&D روی

 بر فناوری المللی بین انتقال سودمند اثر که است داده نشان مقاله این در همننین، وی. است بوده قوی بسیار کشورها اقتصادی

                                                           
4- Bilsel & Oral 
5 - Evenson 
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 بوده تر قوی بسیار جنوبی آسیای کشورهای به نسبت غربی جنوب آسیای کشورهای در وری بهره رشد و اقتصادی رشد روی

 .است

همراه براساس نتایج بدست آمده از این بررسی کشور مورد بررسی قرار داد.  15رابطه بین علم و تکنولوژی را در ( 2221) 2اداردو

برای جستجوی این رابطه، همبستگی بین  با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشارات علمی نیز افزایش پیدا کرده است.

نتیجه محاسبه شده است.  1991تا  1931تولید علم و تولیدات اقتصادی و صنعتی برای کشورهای منتخب و برای سال های بین 

خیلی زیاد به عملکرد مؤسسات تحقیقی و  1932اشاره می کند که توسعه صنعتی در طی دهه  شد ای که از این همبستگی گرفته

تولیدات علمی وابسته است و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد این بود که ظرفیت علمی کشورها در حال حاضر افزایش پیدا 

و بخش های صنعتی از طریق منابع اهی است که مؤسسات کرده است و آن چه که کشورها را از یکدیگر متفاوت می سازد، در ر

 علمی بدست می آورند.

در در تحقیقی بیان کرده است که بهره وری علمی چندین کشور در حال توسعه در طی چند دهه گذشته ( 2221) 5دیوید دیکسون

برای مثال دانشمندان برای تولید علم و سرمایه گذاری های سنگین در تحقیقاتشان، افزایش یافته است.  اثر حمایت سیاسی برای

افزایش  2221تا  1995و  1995تا  1993ساله یعنی  1مقاله بین دو دوره  111222به  29222چینی، تولید انتشارات علمی شان از 

 الت، ارجاعات دارند.یافته است و بیش از دو برابر سهم شان در تعداد مقا

 

 داده ها و تصریح مدل: -3

با توجه به مبانی نظری و تجربی، در این تحقیق از چهار متغیر استفاده شده است: متغیر وابسته )تولید ناخالص داخلی( تحقیق به 

جاعات( به عنوان عنوان شاخص تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید و متغیرهای مستقل )تعداد مقاالت انتشاریافته، ار

: ترکیه، مصر، مالزی، لبنان، نیجریه، کشور اسالمی 22جامعه آماری در . 3ICTشاخص تولید علم و درجه باز بودن اقتصاد 

سنگال، ساحل عاج، بورکینافاسو، بحرین، گامبیا، نیجر، پاکستان، تونس، اردن، اندونزی، الجزایر، کامرون، اوگاندا، آذربایجان، 

بررسی شده است. داده های مربوط به قاره ها در ارتباط با تعداد  موزامبیک، قرقیزستان، یمن، گویان و سورینامی آلبانی، توگو،

و داده های مربوط به  9ISIمقاالت انتشار یافته و ارجاعات توسط دانشمندان و پژوهشگران کشورها در مجالت نمایه شده و 

از ارقام اعالم شده توسط بانک جهانی طی سال های  12ICT ات و وارداتتولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید و صادر

 استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 2213تا  2212

مقادیر متغیر تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید به میلیارد دالر و مقادیر متغیر درجه باز بودن اقتصاد به صورت درصدی از 

کل صادرات و واردات کاالها و خدمات و به صورت ساالنه جمع آوری شده است. برای پردازش داده ها و برآورد مدل، از بسته 

 ده است.استفاده ش Eviewsنرم افزاری 

                                                           
6 - Eduardo 
7 - David Dickson 
8 - Information and Communication Technology 
9 - Institute for Scientific Information (ISI), USA 
10-  Information and Communication Technology 
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برای مقاطع مختلف شامل  2213تا  2212با توجه به این که در این تحقیق اطالعات سری زمانی در طی سال های هم چنین 

کشورهای مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا، برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش داده های تابلوئی که ترکیب داده های سری 

 ده است.زمانی و مقطعی هستند، استفاده ش

 :بر روی تولید ناخالص داخلی به کار گرفته شده است ICTبا توجه به مطالب فوق مدل زیر برای تحلیل اثر تولید علم و بنابراین 

 

 

 

:تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید   

: مقاالت انتشاریافته    

 ارجاعات 

 )درصد از کل صادرات و واردات کاالها و خدمات( ICTدرجه باز بودن اقتصاد در کاالها و خدمات 

  itU
 :

        جزء خطای تصادفی

 

 برآورد مدل و تجزیه و تحلیل:  -4

 ی. بافتی نانیدر طول زمان اطم رهایمتغ نیا پایاییدر ابتدا از  دیبا یزمان یسر یرهایدر مورد متغ حیبه منظور ارائه استنباطات صح

کاذب منجر  ونیرگرسحاصل شدن مدل و  یبحران یها تیکم بارهمهم ممکن است به ارائه استنباطات غلط در نیبه ا یتوجه

است.  دهیمورد استفاده گرد یرهایمتغ پایاییاقدام به آزمون  11آزمون ریشه واحد هادریبه کمک  ابتدادر  قیتحق نیشود. لذا در ا

 خالصه شده است. 1-1 آن در جدول جیکه نتا

برای   P_Valueکه با توجه به مقدار آماره دهد  ینشان ماست  شده هئارا 1-1که در جدول  ریشه واحد هادریآزمون  جینتا

بدست آمده است، این  21/2که کوچکتر از  ICTتولید علم، ارجاعات و درجه باز بودن اقتصاد در کاالها و خدماتمتغیر  مقادیر

پایایی الزم برخوردار است. لذا  متغیر در هر سه حالت با عرض از مبدا، با عرض از مبدا و روند و بدون عرض از مبدا و روند از

 .ندارد گیری تفاضل به نیازی و بوده  I(0)صفر درجه از این متغیر ساکن
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 جدول )1-1( آزمون ریشه واحد هادری12در سطح متغیرهای الگو

 

 P_Value آماره بحرانی متغیرها

GDP 98689/7  0/0  

DOC 61416/8  0/0  

CITE 72107/8  0/0  

OPEN 77187/6  0/0  
 

 
 مختلف مقاطع های واریانس کوواریانس -واریانس ماتریس از استفاده با مدل در واریانس ناهمسانی بررسی منظور همننین، به

 وزن باید لذا و بوده متفاوت کوواریانس-واریانس ماتریس اصلی قطر روی عناصر دهدمی نشان نتایج. است شده آورده بدست

 حداقل از توان نمی لذا. آیند بدست ناتور های زننده تخمین تا شده لحاظ مربعات حداقل برآورد در هر ناهمسان واریانس های

 به مدل تخمین برای یافته تعمیم یا وزنی مربعات حداقل زننده تخمین نتیجه، در نمود استفاده مدل تخمین برای معمولی مربعات

 .گردد جلوگیری تخمین تورش از تا است شده گرفته کار

و اثرات تصادفی از  Poolلیمر و انتخاب مدل مناسب از بین دو مدل  Fو اثرهای ثابت از آزمون  Poolبرای انتخاب بین مدل 

 استفاده شده است. ساختار این آزمون فرضیه عبارتند از:  LMآزمون 

 

 0H:ها )مقاطع( برابر هستندپارامترهای عرض از مبدا در تمام مکان

 1H:ها )مقاطع( برابر نیستنددر تمام مکان پارامترهای عرض از مبدا

 

و مجموع مربعات پسماند  OLS( حاصل از تخمین مدل ترکیبی RRSSآماره آزمون با استفاده از مجموع مربعات پسماند مقید )

 صورت ذیل معرفی شده است:( حاصل از برآورد رگرسیون درون گروهی بهURSSغیرمقید )

 

KTNNF
KNNTURSS

NURSSRRSS
F 




 )1(,1~

)/(

1/)(

 
 

( در برابر فرضیه آلترناتیو، ناهمسانی عرض از مبداها، )روش Poolبودن عرض از مبداها )روش  فرضیه صفر یکسان Fدر آزمون 

 شود.های تابلویی پذیرفته میگیرد. بنابراین، در صورت رد فرضیه صفر روش دادههای تابلویی( قرار میداده

 نشان داده شده است. 2- 1نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

رد  Poolاستفاده از ، مبتنی بر صفرآماره آزمون بزرگتر از نقطه بحرانی به دست آمده است. در نتیجه، فرضیه که  با توجه به این

 برای تخمین مدل استفاده گردیده است.  دادهای پانلشده است. لذا از روش 
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لیمر  نتایج آزمون 2-1 جدول  

 P_Value درجه آزادی آماره آزمون 

F آماره   443188/173  (54،74)  3/3  

 
در این میان، . های مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام دادشود، باید آزمونهای تابلوئی استفاده میوقتی ازداده

 شود.های اثر ثابت یا اثرتصادفی به کاربرده میها آزمون هاسمن بوده که برای انتخاب یکی ازمدلترین آنرایج
 

(34)  

 
 

و مقدار آماره آزمون بزرگتر از نقطه بحرانی نشان داده شده است. با توجه به این که  3-1هاسمن در جدول ایج حاصل از آزمون نت

P_Value  مبتنی بر یکسان بودن عرض از مبدأ ها رد شده است. لذا صفر در نتیجه، فرضیه، به دست آمده است 21/2کوچکتر از ،

 است. برای تخمین مدل استفاده گردیده ثابتاز روش اثرات 

 آزمون هاسمن از حاصل نتایج 3-1جدول 

کای اسکوئر آماره   P_Value درجه آزادی 

Cross-section random 381833/52  1 3/3  

  

اثرات ثابت-( نتایج برآورد مدل با روش داده های تابلویی1-1جدول )   

 T eulaV_P آماره انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 99/9 59702/42 1331/322 22/12131 عرض از مبدأ

DOC 107329/1 907471/9 21321/12 99/9 

CITE 122921/9- 995242/9 22222/10- 99/9 

OPEN 25455/34 971155/2 114071/5 99/9 

 

2R 000022/9 1/112301 میانگین متغیر وابسته 

2R 1/245175 انحراف استاندارد متغیر وابسته 00103/9 تعدیل یافته 
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 E14/3+91 مجذور مربعات خطا 322/2942 استاندارد رگرسیونخطای 

 119213/1 آماره دوربین واتسون F 43/34229آماره 

P_Value (F-statistic) 99/9 

 

به عبارتی،  بر روی تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر مقاالت انتشاریافتهکه نتایج اثرات ثابت بیانگر آن است 

بدست آمده است و از مقدار آماره بحرانی جدول بزرگتر بوده و هم چنین با توجه  23311/12که برابر با  Tتوجه به مقدار آماره

درصد این متغیر از معنی داری الزم  91است، نشان می دهد در سطح اطمینان  22/2به مقدار احتمال این متغیر که برابر با 

شده است، نتیجه گرفته می  195312/1از سوی دیگر، با توجه به ضریب بدست آمده برای این متغیر که برابر با  برخوردار است.

ارجاعات نقش مثبت  میلیارد دالر افزایش یابد. 19531/1شود که با افزایش یک مقاله انتشار یافته، تولید ناخالص داخلی به میزان 

 متغیرکه دراین Tمقدارآماره به توجه با در قاره های مورد بررسی داشته است. یعنی و معنی داری بر روی تولید ناخالص داخلی

 داشت بیان می توان  است، گردیده 22/2 با برابر آن که احتمال مقداراز آن جا که  و همننین میدهد را نشان -11211/19عدد 

 می دهد را نشان -122211/2 عدد متغیر که این ضریب به بعالوه، باتوجه. است دار معنی اطمینان  درصد 91 متغیر در سطح این

متغیر درجه باز بودن  مورد بررسی متغیرهای همننین، در میانبیانگر رابطه عکس ارجاعات و تولید ناخالص داخلی می باشد. 

متغیر برابر  این برای Tآماره که معنی بدان .است داشته تولید ناخالص داخلی بر روی داری ومعنی نیز اثر مثبت 13ICTاقتصاد در 

 متغیر اقتصاد باز  گفت می توان اساس است، لذا براین شده زده تخمین 22/2 با برابر آماره این احتمال و میزان 311953/2 با

ICT برابر با  متغیر که این در ضمن، ضریب. است داشته داری اثر معنی مورد بررسی قاره های تولید ناخالص داخلی بر روی

انتظار می رود  مورد بررسی کشورهای اسالمیدر  ICTدرصد صادرات و واردات   یک می دهد با افزایش نشان است 12122/31

بنابراین ضرایب شیب رگرسیون از لحاظ  .یابد میلیارد دالر افزایش 12122/31میزان  به کشورها در این تولید ناخالص داخلی

  2Rهمان گونه که در جدول مشاهده می شود، مقدار  آماری مثبت و معنی دار برآورد شده است که مطابق با فرضیه نظری است.

و  13/31122برابر با  که Fآماره به تخمین زده شده است که نشان از توضیح دهندگی بسیار باالی مدل دارد. باتوجه 99/2برابر با 

برخوردار  الزم داری از معنی آماری نیز از لحاظ مدل کل که داشت بیان اند، می توان شده 22/2 برابر با که آماره این مقداراحتمال

 .وجود ندارد خود همبستگی فوق در مدل می دهد که نیز نشان واتسون دوربین بعالوه، آماره. است

 

 نتیجه گیری: -2

و  و فناوری مدل در حالت ایستا و با استفاده از رویکرد اثرات ثابت بیانگر آن است که رابطه تولید علمنتایج حاصل از برآورد 

تحقیق،  در این مورد استفاده متغیرهای تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار برآورد شده است. به عبارتی با در نظر گرفتن

متغیر مقاالت انتشار یافته  .است داشته را در پی تولید ناخالص داخلی افزایش، به غیر از ارجاعات متغیرها از این هر یک افزایش
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 195312/1برابر با  متغیر که این برای بدست آمده ضریب به با توجه .دارد دار و معنی اثر مثبت داخلی تولید ناخالص بر روی

میلیارد دالر  195312/1میزان  به تولید ناخالص داخلیمقاله انتشار یافته،  در یک با افزایش شود که می گرفته است، نتیجه شده

بعالوه، . است مورد بررسی داشته هایکشوردر  تولید ناخالص داخلی بر روی داری و معنی مثبت نیز نقش ارجاعات .یابد افزایش

 ارجاع به مقاله یکدر  با افزایش می شود که گرفته می دهد نتیجه را نشان -122211/2عدد  متغیر که این ضریب به باتوجه

متغیر  مورد بررسی متغیرهای میان در همننین، .یابد کاهشمیلیارد دالر  -122211/2میزان  تولید ناخالص داخلی به رود، انتظارمی

گفت  می توان اساس لذا بر این. است داشته تولید ناخالص داخلی بر روی داری و معنی نیز اثر مثبت  ICTاقتصاد باز در

 درضمن، ضریب. است داشته داری اثر معنی مورد بررسی های کشور تولید ناخالص داخلی بر روی ICTصادرات و واردات در 

 مورد بررسی هایکشوردر  ICTصادرات و واردات در  درصد یک با افزایش می دهد نشان است 12122/31برابر با  متغیر که این

 .یابد میلیارد دالر در سال بعد افزایش 12122/31میزان  به قاره ها دراین ناخالص داخلیرود تولید  سال مورد نظر انتظارمی

مثبت و بنابراین رابطه مستقیمی با تولید ناخالص داخلی به غیر از ارجاعات  کشورهای اسالمیدر و فناوری ضرایب تولید علم 

یعنی تولید علم که شامل مقاالت و ارجاعات است و متغیر مورد بررسی  متغیرهایلذا بر این اساس می توان گفت داشته است. 

 .است داشته تولید ناخالص داخلی بر روی داری و معنی اثر مثبت  ICTاقتصاد باز در

کلیه باید گفت بهره گیری مناسب از تولید علم و بخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات با توجه به نتایج حاصل از این مقاله 

در واقع اگر ادعا کنیم که ازش، طبقه بندی و انتقال اطالعات را در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می سازد. مراحل تولید، پرد

امروزه سطح اقتصادی ملت ها با سطح مهارت ها در دانش و فناوری سنجیده می شود، بدون تردید در این راستا نقش و جایگاه 

با مقایسه کشورهای  تکنولوژیکی کشورها بسیار حیاتی و تأثیرگذار می باشد.انتقال دانش و فناوری در روند توسعه علمی و 

 ICTتوسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می شود که کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجه ای از لحاظ سرمایه گذاری 

برخوردار است که سبب کند شدن لذا خدمات ارایه شده در این کشورها محدود بوده و از قیمت باالیی ، محدودیت دارند

 ICTدارای نقش مهمی در پراکنش  ICTاز آنجایی که صادرات و واردات بنابراین  و رشد اقتصادی گردیده است. ICTگسترش 

بوده و این فرصت را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی ایجاد می کند تا از کاالها و خدمات متنوع تر و با قیمت های 

 اقدام گردد. ICTتر برخوردار گردند، بنابراین، الزم است با سیاستگذاری در جهت آزادی تجاری برای توسعه پایین 
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