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Abstract 

Objective: In recent decades, increasing role of productivity contribution in economic growth 

has been highly emphasized, especially in developing countries such as Iran which are facing low 

rate of productivity and resource scarcity. In this context one of the main influencing factors on 

productivity and efficiency is information and communication technology (ICT) known virtual 

space. Global experiences imply that virtual space could be able to stimulate job creation and 

value added creation. This is the main theme of this paper. 

Methods: We apply parametric (Panel Data) & non-parametric (DEA) approach through 

provincial data. We manage it to understand not only the average effect of virtual space on 

national product (known as productivity) but the relative position of each province in terms of 

virtual space contribution in national product, in favor of efficiency. 

Results: The findings imply that virtual space, as a production input, could stimulate national 

product positively, although its impact has been much smaller that other production input (Capital 

& Labor force). Meanwhile it had significant impact on relative production efficiency in 

provincial level as well. However by ignoring virtual space in our basic model, the provinces 

efficiencies decrease by 8.6%. These results shed light on stimulating effect of virtual space on 

national product. 

Conclusion: Increasing cyber space penetration rate, reducing the ICT gap between the 

provinces, coincided by decreasing access cost of economic agents can be considered as proper 

policy recommendations. 
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 ایراندر ملی وری و کارایی تولید  بهرهبر گیری از فضای مجازی  ارزیابی اثر بهره
 

 امیرحسین مزینی

 نیلوفر مرادحاصل

 چکیده
در کانون توجهات قررار ررفتره اسر       یرشد اقتصاددر  یور ش بهرهیافزا سهمهای اخیر  در دهه: هدف

وری و کرارایی بره خ ر      توانسته ضرن  ارتاراب بهرره   فضای مجازی تجربیات جهانی حکای  از آن دارند که 

وری و  بهرره ایجاد ارزش افزوده منجر شود  بررسی ای  موضوع )اثر فضرای مجرازی برر     و های جدید فرص 

  داردحاضر قرار  ماالهدر دستور کار ( در ایران کارایی تولید

 و ناپرارامتری ( یهرای ت فیار   داده) پارامتری روشبا استفاده از های استانی و  ا استفاده از دادهمطالعه حاضر بروش: 

  شود یمانجام و )به ترتیب( با هدف آراهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید  (ها تح یل پوششی داده)

بعنوان یک نهاده تولید ظاهر رشته و توسعه  مجازیفضای  حکای  از آن دارد کهاول  روش نتایج ها:یافته

آن اسر  کره   دوم نیز حراکی از   روش جینتا  شده اس منجر تولید  یور بهره به ارتااب  ها استاندر و بهبود آن 

عنوان یک نهاده )در کنار دو نهاده دیگرر تولیرد( موجرب افرزایش      هی مترتب برآن بها قاب ی فضای مجازی و 

ای که با )فرض( حذف ای  نهاده از سازوکار تولیرد مشراهده      بگونهشده اس کارایی تولید در سطوح استانی 

)نسب  به وضعی  موجود( درصد  6/8 زانیبه محداقل )به طور متوسط(  ها استانتولید در  ییکارا شود که می

  یابد کاهش می

وری و کرارایی   بهرهتواند در تحریک  افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران میریری: نتیجه

کراهش  افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، ناش به سزایی داشته باشد  در ای  راستا اقداماتی چون  تولید م ی

بعنروان  هرا   ، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاهی کشورها استانمیان دیجیتال شکاف 

  هستندراهکارهای سیاستی قابل طرح 

 .ایران های استانی، دادهبهره وری، کارایی، فضای مجازی،   کلیدی: های هواژ
 JEL .E23, O47, O33:طبقه بندی

وری و کرارایی   بهرره بر ریری از فضای مجازی  (  ارزیابی اثر بهره1933مزینی، امیرحسی ؛ مرادحاصل، نی وفر  ) استناد:

  39-93(، 1)5، توسعه و سرمایهتولید م ی در ایران  
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 مقدمه

بددین صدورت کده رفته شدده اسدت. یپذبعنوان یک اصل  ید ملیش تولیدر افزا یور بهرهمقوله ت یاهمهای اخیر  طی دهه

ز بده یدد نیدو متوسد  تول ابددی یمش ید، افزایتر از رشد عوامل تول عیسر ید ناخالص ملیابد، تولی یش میافزا یور بهره یوقت

در  یرشدد اقتصداد یها مولفده یبررسددر ایدن راسدتا  .(1293،پرکوپنکدو ) ابددی یش مدید افدزایدازاء هر واحد عوامدل تول

ه یش سدرمایافدزا»گداه از سدهم « یور ش بهدرهیافدزا»دهدد کده سدهم  ینشدان مدگذار نیز افته و در حال یتوسعه  یکشورها

بدر گیری از انواع فناوری اسدت.  بر رشد بهره وری افزایش بهره مؤثردر این راستا یکی از عوامل  .گیرد می یشیپ« یگذار

ر در ین تدثثیده البتده اکد دارد معنداداریر یتدثث یبدر رشدد اقتصداد ی، توسعه فناوریتصادرشد اق یها و مدل ها هینظراساس 

 یشدورهاک برخدی مدوارده در کدو جالدب آن ( متفداوت اسدتیدار فنداوریننده )خرکو استفاده  یفناور یدارا یشورهاک

 ببرند یتوسعه دهنده فناور یشورهاکبه نسبت  یاز توسعه فناور یشتری( بیتوانند صرفه )اقتصاد یم یننده فناورکاستفاده 

مطالعدات و تجربیدات اسدت. )فداوا(  اطالعات و ارتباطدات یفناوردر این راستا یکی از مصادیق فناوری،  .(1245مزینی، )

یدک نهداده  صدورت بههدا )هده  توانسته در بسدیاری از حدوزه 1بعنوان یک توانمندساز فاواجهانی حکایت از آن دارند که 

های جدید شده و بده  های دیگر )بویژه نیروی انسانی(( باعث خلق فرصت تقویت کننده نهاده صورت بهتولید مستقل و هه 

بده  فضدای مجدازی ،شتر مطالعات انجدا  شددهیدر ب در این راستاوری، کارایی و خلق ارزش افزوده منجر شود.  ارتقاء بهره

 اسدت. فضای مجازیاز رشد  یه در آن رشد بلندمدت، تابعکشده است  ینزا معرفرشد درو یدر الگو مؤثر یعنوان عامل

شدرفت یه، پیق سدرمایدد، تعمیدندد تولید، باعدث بهبدود فرآیدر عوامدل تولیسدا نارکنهاده در  عنوان به فضای مجازی هرا که

 شدور وکش ارزش افدزوده در سدطب بنگداه، بودش و ین اثر، افدزایا یامدهایشود. پ یار مک یروین تیفکیو بهبود  یفناور

 کی، حدایبر رشدد اقتصداد فاوا ریتثثنه یشتر مطالعات در زمیاست. ب کننده مصرفو رفاه  یور بهره، یسرانجا  رشد اقتصاد

 را در ین رابطده مثبتدیمطالعدات هند یاست. هر هند برخد یو رشد اقتصاد یور بر بهره یفناور نیا دار یمعناز اثر مثبت و 

 یهدا یژگدیوبدا توجده بده  شدورهاکن یدن اثدر در ایت ایفکیت و یمکاما اثبات  نمایند. یمن دییتثدر حال توسعه  یشورهاک

 است. شورکهر  یبه ازاموردی و  صورت بهموضوع  یازمند بررسیآنها ن یرساختیف زینامتوازن و ضع

مشاهده  OECDو غیر  OECD به شورهاک کیکتفبا انجا  شده حکایت از آن دارند که  یها یبررسبرخی  به عنوان مثال

ن یدا یمثبت و معنادار است ول شورهاکار در هر دو گروه ک یروین یفاوا بر رشد بهره ور یه گذاریهر هند سرما شود می

تواندد آن باشدد کده  تفداوت مدی نیدل ایاز دال یکیاست.  غیر عضو یشورهاکاز  شتریب OECDعضو  یشورهاکدر  ریتثث

در  یگدذار هیمل سرماکه مک و تشکیالتی یسازمان یها رساختیز یبر رو یافکاندازه  درحال توسعه، هنوز به یشورهاک

( نتدای  1در جددول ) (.1245 ،مزیندی) نندکامل استفاده ک طور بهتا بتوانند از منافع فاوا  اند نکرده یگذار هیسرما فاوا است

وری در دو کشور ژاپن و آمریکا )که از کشورهای پیشدرو در  منبع رشد بهرهدر خصوص ای از مطالعات انجا  شده  نمونه

، به تفکیدک فداوا و غیرفداوا گدزارش شدده اطالعات و ارتباطاتهای ابتدایی اوج گیری فناوری  این زمینه هستند( در دهه

فداوا سدهم قابدل تدوجهی در ت ریدک  31ی آغازین قدرن ها السشود در سه دهه منتهی به  همانگونه که مشاهده می است.

 شود. هایی میان این دو کشور مشاهده می وری در این دو کشور داشته است. هر هند در این رابطه تفاوت بهره
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 ایکل ژاپن و آمرک یور منابع رشد بهره. 1 جدول

 دورهو  شرح

 ایکآمر ژاپن

49-

1495 

45-

1449 

3992-

1445 

49-

1495 

49-

1489 

45-

1449 

3992-

1445 

 44/9 21/9 21/9 42/9 95/9 89/9 59/1 لک یور بهره

 93/9 32/9 39/9 95/9 23/9 23/9 32/9 فاوا

 52/9 98/9 11/9 88/9 19/9 98/9 25/9 رفاوایغ

 (3995 و موتوهاشی،جورگنسون )منبع: 

 نیتدثمجهدت  مشدکل کمبدود مندابع و یور ن بدودن بهدرهییپدا ایران که بادر حال توسعه از جمله  یدر کشورها ب ث فوق

و اسدتفاده کدارآ از امکاندات  یور بهدرهارتقداء  هک یبه طور یابد. روبرو هستند، اهمیتی دو هندان میهای اولیه تولید  نهاده

نیم نگاهی به شدرای  ایدران حکایدت از آن . 3است ل شدهیک ضرورت تبدیک انتواب فراتر رفته و به یموجود، عمالً از 

در ضریب نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور اتفاق افتاده اسدت )نمدودار ی نسب بهبودی اخیر ها سالدارد که طی 

 رخ دادههدای روسدتایی  های شهری و هم در م دی  این بهبود هم در م ی  شود یممشاهده  1همانگونه که در نمودار  (.1

توان بده آن اشداره نمدود  نماید و در آسیب شناسی شرای  موجود می ای که در این خصوص جلب توجه می است. اما نکته

از آن به نوعی شکاف فناوری اطالعات و ارتباطدات در  توان یمکه  استتفاوت قابل توجه میان مناطق موتلف در کشور 

دهدد.  ی کشور را در توسدعه فنداوری اطالعدات نشدان مدیها ستاناتصویری از وضعیت نسبی  3کشور اشاره نمود. نمودار 

ی برخوردار )تهران( و غیر برخوردار )سیسدتان و بلوهسدتان( در زمینده فنداوری اطالعدات و ها استانشود میان  مالحظه می

در ایدن شدرای  تر از متوس  ملی اسدت.  پایین ها استانای که وضعیت اکثر  بگونه داری وجود دارد. ارتباطات تفاوت معنی

گردد این است که آیا بهبود ایجاد شده در ضریب نفدوذ فنداوری اطالعدات و ارتباطدات )بدا  سئوالی که به ذهن متبادر می

 وری و کارایی داشته باشد؟ های موجود در مناطق موتلف( توانسته نقش موثری در فرایند رشد و ارتقاء بهره توجه تفاوت

 
 ایران منبع: سازمان فناوری اطالعات

 اینترنت )درصد( از استفادهدر کشور( سال 6 باالی) سهم جمعیتتغییرات  .1 نمودار
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 IDI(0-10)برحسب شاخص  -منبع: سازمان فناوری اطالعات ایران

 ارتباطات و اطالعات فناوری یافتگی توسعه در کشور یها استان نسبی وضعیت. 2 نمودار

گردد که به این نکته توجه شود که بوش عمدده  اهمیتی دو هندان برخوردار میاز زمانی در اقتصاد ایران  فوقب ث 

و بودش خددمات، بوشدی اسدت کده در  2گیدرد ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در بوش خدمات صدورت مدی

 کرتشدمر،؛3912 مزیندی و مرادحاصدل،) 5شدود م سوب مدی 9( فاوابرو ... کشاورزی ،دیگر )صنعت های مقایسه با بوش

افزایش ضدریب نفدوذ فداوا( بتواندد از مجدرای و ی فضای مجازی )ها قابلیتگیری از  رود توسعه بهره لذا انتظار می .(3913

 بدردارتدری  تاثیرگذاری بیشتر بر بوش خدمات، بعنوان بوش م وری تولید ملی در اقتصاد کشدور، اثدر بده مراتدب معندی

بدا  تولیدد و کدارایی وری ی فضای مجدازی بدر بهدرهها قابلیتاقتصاد کشور ایجاد نماید. بررسی این امر )اثر بهره گیری از 

دو  بده بررسدی  بودشدر پد  از مقدمده حاضدر،  ،راستان یدر ا .است(، موضوع مطالعه حاضر های استانی استفاده از داده

 یهدا دادهاثر فضای مجدازی بدر تولیدد ملدی بدا اسدتفاده از  بوش سو  به روش شناسیدر شود. ادبیات موضوع پرداخته می

و نتیجده  یشود. بوش ههار  و پایدانی بده جمدع بندد استانی و به تفکیک با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری پرداخته می

 گیری اختصاص یافته است.

 مروری بر ادبیات موضوع
 تولیدفضای مجازی بر  تاثیرگذاریمبانی نظری 

ق تدابع ید. در طدرف تقاضدا، از طرگدذارد یمدر یتدثث ی اقتصدادهم در طرف عرضده و هدم در طدرف تقاضدا یمجاز یفضا

بددین نندده مدؤثر اسدت. کدیو در طدرف عرضده، بدر رفتدار تول گدذارد یمدر یننده تثثکمصرف  یت بر رفتار اقتصادیمطلوب

ق یدد از طریدند تولیو باعث بهبود فرا شود یموارد  ها نهادهر ینار ساکبه عنوان نهاده در طرف عرضه اقتصاد در  صورت که

، هدای تولیدد نهداده یور بهدره، رشدد یتداً رشدد اقتصدادیو نها شود یمار ک یرویت نیفکیو  یناورشرفت فیه، پیق سرمایتعم

در این هارهوب اقتصداددانان بدا ارا ده  .(3992 ددریک و همکاران،) آورد یمرا به ارمغان  کننده مصرفو رفاه  یسودده

 ندد.ا هنمدود زا دروند به عنوان عامدل رشدد بده صدورت یجد یها یفناورب دانش و یدر توض ی، سعزا درونرشد  یالگوها
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ردد گد بداز میبه شدرح زیدر مطالعات اولیه در بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در تابع تولید به  اقدامات م ور این

 که از آن پ  نیز با تعدیالتی ادامه یافت.

(1) )
~

,,( ANKFY   

Aتعداد نیروی کدار و  Nموجودی سرمایه،  Kکه در آن 
 یریگ انددازهشداخص اولیده بدرای فنداوری اسدت. بدرای  ~

Aفناوری و توجه ویژه به نقش سرمایه انسانی،  تر قیدق
سدرمایه انسدانی هدر  hکده عبارتندد از:  شدود یمبه دو جزء تقسیم  ~

 3نشدده یکدگدذارداندش نانوشدته یدا  hیدا نوشدته شدده و  شده یکدگذاردانش  Aفناوری. به تعبیر دیگر،  Aنیروی کار و 

بدر  )فضدای مجدازی( برای شناخت مجراهای تثثیر فنداوری اطالعدات و ارتباطدات اخیر مطالعههارهوب در است. در این 

 :شود یمشکل تابع تولید به صورت زیر درنظر گرفته  (3993پوجوال )و رشد اقتصادی با پیروی از  یور بهرهتولید، 

(3) ),,(),( 0
ttttt

ICT
tt NKCFAYYYY   

Yنشان دهنده ارزش افزوده کل،  Yکه در آن 
ICT  ،ارزش افزوده کاالها و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطاتY

0 

، Cفنداوری اطالعدات و ارتباطدات یعندی  یهدا نهادهمؤید زمدان اسدت. تولیدد بدا  tارزش افزوده سایر کاالها و خدمات و 

یدا  9خنثدی-بیانگر سطب فناوری بدا فدره هیکسدی A. پارامتر ردیگ یمانجا   N، و نیروی کار Kموجودی سرمایه فیزیکی 

. اول اینکده، تولیدد گدذارد یمد ریتثثاز سه روش اساسی بر تولید  فضای مجازی ،فوق در هارهوب .8شکل تولیدافزا است

Yکاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات 
ICT رمایه بوشی از ارزش افدزوده اقتصداد هسدتند. دو ، بده کدارگیری سد

. نهایتداً، شدود یمد، به عنوان نهاده در تولید همه کاالها و خدمات سبب ایجاد رشد اقتصدادی ارتباطات و اطالعاتفناوری 

فنداوری ارتباطدات و اطالعدات بده  یهدا بوشفناوری ارتباطات و اطالعات باعث افزایش رشد اقتصادی از طریق کمدک 

فنداوری ارتباطدات و اطالعدات بدر اسداس مندافع کدارایی و . اگر رشد سدریع تولیدد شود یم ها بوشتغییر فناوری در سایر 

در سطب کدالن اقتصدادی نیدز خواهدد  یور بهرهباشد، بنابراین، باعث افزایش و کمک به رشد  ها تیفعالدر این  یور بهره

 رد.( صدورت پدذیAشد. این مسئله باید در کنار ارزیابی تغییرات فناوری بوش فناوری ارتباطات و اطالعات )منسوب به 

همچنین، تولید فناوری ارتباطات و اطالعات از دو روش بده رشدد اقتصدادی کمدک خواهدد کدرد. اول، روش مسدتقیم از 

و  کندد یمدطریق تولید کاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات که به رشد تولیدد ناخدالص داخلدی واقعدی کمدک 

فناوری است. روش مستقیم با مشتق نسبت به زمدان  یها پیشرفتروش دو ، کمک بوش فناوری ارتباطات و اطالعات به 

 .دیآ یمسمت هپ معادله فوق به دست 

(2) 0

0YwYwY ICT

ICT
   

به ترتیب، سهم تولید اسمی فناوری ارتباطات و اطالعات و دیگدر  wictو  w0عالمت نقطه نمایانگر نرخ تغییر است و 

کاالها و خدمات است. کمک مستقیم فناوری ارتباطات و اطالعات بده رشدد اقتصدادی قسدمت اول معادلده اسدت کده بدا 

 ب سهم تولید کاالها و خدمات فناوری ارتباطات و اطالعات در نرخ رشد ارزش افدزوده بودش فنداوری ارتباطدات ورض

آن بر پیشرفت فناوری سدایر  ریتثث. اثر غیرمستقیم فناوری ارتباطات و اطالعات در رشد از طریق دیآ یماطالعات به دست 

داگدالس را بده . حال اگر تابع تولید کل بده شدکل کداب ردیپذ یمصورت  0Yو در نتیجه، رشد تولید آنها یعنی  ها بوش

 (3992،کواه  ؛3993پوجوال،؛ 3991 اه،وک) شرح زیر نمایش دهیم
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(9) 
nKc NKACY


  

 :شود یمبا گرفتن لگاریتم طبیعی تابع تولید به صورت خطی به شکل زیر تبدیل 

(5) NKCAY nkc lnlnlnlnln    
ن عوامدل تولیدد اسدت. در ایدن یمتدرکجده بدا یثر نتکاساس تابع تولید ناظر بر دسدتیابی بده حددااز دیگر سوی می دانیم که 

وری و  مطلدق و نسدبی( ت دت عندوان بهدره صدورت بههارهوب از ارتباط میان شدت استفاده از منابع و م صول تولیدی )

در کندار  هدا آن نیتدر مهمه از کدوجدود دارد  یمتعددد یهدا ایدن دو مفهدو  روش یریگ انددازه یشود. بدرا کارایی یاد می

رویکدرد ) DEAو روش ( یپدارامتررویکدرد اقتصادسدنجی ) یهدا روشتوان بده  یمها(،  ها به ستانده )داده یمال یها نسبت

توضدیب آنکده ماهیدت . وری وکدارایی نسدبی را برداشدت نمدود توان از آنها دو مفهو  بهدره که می ردک اشاره( یناپارامتر

اقتصادسنجی )رگرسیونی( بر مقایسات میانگین متغیرهای موجود در مدل استوار اسدت. بعبدارت دیگدر بدرازش  های روش

مدل در یک الگوی رگرسیونی بر میانگین سازی از مشاهدات موتلف ت قق یافته از هریک از متغیرها اسدتوار اسدت. لدذا 

توان تعبیدر کشدش نمدود.  یک از متغیرهای مستقل میآمده برای هر دست بههای رگرسیونی از ضرایب  بنا به ماهیت روش

ری و آمدده در رابطده بدا تفسدیر میدزان بهدره دسدت بهبدین ترتیب در مطالعات کاربردی در خصوص تابع تولید از کشدش 

شود. در این رویکرد از آنجا که اساس کار بربرآورد برخی پارامترها اسدتوار  ها در فرایند تولید استفاده می هریک از نهاده

4)غیر پارامتری( های ناپارامتری روشاز سوی دیگر  .شود های پارامتری اطالق می روش ،ها به این روش است
 قرار دارند.  

گیرندد کده روی هدم  نظدر مدی گیرنده در آن است که هریک از مشاهدات را بعنوان واحدهای تصمیمها  ماهیت این روش

تدوان  دهند. بدیهی است در این میان عملکرد این واحدها یکسدان نبدوده ولدی مدی رفته مجموعه امکان تولید را تشکیل می

ها وضعیت واحدد تصدمیم گیرندده بدا بهتدرین عملکدرد  آنها را از بهترین تا بدترین عملکرد طبقه بندی نمود. در این روش

به ارزیابی کارایی نسبی سایر واحدهای تصمیم گیرنده )با توجه به بهتدرین  نظر گرفته شده و متعاقباً بعنوان مرز کارایی در

نسدبی دانسدت و بده همدین  هدای ناپدارامتری را ماهیتداً هدا و م اسدبات روش توان ت لیدل شود. لذا می عملکرد( پرداخته می

ریدزی  بر برنامه است که ماهیتاً 19ها ش ت لیل پوشی دادههای ناپارامتری رو ترین روش صورت نیز ت لیل نمود. از معروف

ت لیدل خداص روش  صدورت بهها و  ای این روش خطی و انجا  مقایسات نسبی استوار است. لذا با عنایت به ماهیت مقایسه

عملکدردی بده ارزیدابی نسدبی کدارا ی  شود. هر اکه عمالً های آنها به کارا ی تعبیر می است که از خروجیها  ی دادهشپوش

نسدبت بده کداراترین واحدد )کده ( هسدتند ها اسدتان)که در مطالعه حاضدر هدر یدک از هریک از واحدهای تصمیم گیرنده 

توان اینگونه مطرح نمود کده ماهیدت ایدن روش از میدان اندواع  شود. می ( پرداخته میشود یمواحد مرجع نامیده  اصطالحاً

رهبدر دهقدان و  ؛1248حسدین زاده و رحیمدی، ) نسبی استوار اسدت صورت به، بر کارایی مقیاس آن هم 11موتلف کارایی

 (.1249عسکری و هرخ کار،  ؛1241، همکاران

پدارامتری )در قالدب تر از اثر فضدای مجدازی بدر تولیدد هدر دو روش  در مطالعه حاضر جهت ارا ه تصویری جامع و واقعی

گیدرد.  در دستور کدار قدرار مدی (ها ی دادهشت لیل پوشهای تلفیقی( و ناپارامتری )در قالب روش  روش اقتصادسنجی داده

تصدویری ( 5)و برآورد رابطه گردد که )از یک سو( با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی  این رویکرد از آن حیث اتواذ می

وری فضدای  آید. در این حالت نتیجه کار به نوعی تصویری از بهره دست بهاز متوس  اثر فضای مجازی در سطوح استانی 
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دهد. از سوی دیگر جهت در اختیار داشتن تصویری از وضعیت نسدبی عملکدرد هریدک  می نشان را ملی تولیدمجازی در 

 صدورت به، نیستجازی بر تولید( که از روش اقتصادسنجی قابل برداشت در موضوع مورد مطالعه )اثر فضای م ها استاناز 

گیدرد. ایدن روش وضدعیت نسدبی کدارا ی  نیز در دسدتور کدار قدرار مدیها  ی دادهشت لیل پوشهمزمان روش )ناپارامتری( 

هدای  از نهدادهدهد. ضدمن اینکده میدزان تاثیرگدذاری هریدک  را با استان مرجع خود ارا ه می ها استانعملکردی هریک از 

آگداه شدد.  ها استانهای موجود میان  تفاوت توان از نماید. در این روش می را نیز مشوص می )شامل فضای مجازی( تولید

ها در فرایند تولیدد حضدور  آن نهاده )در مقایسه با زمانی که آن نهاده ریتثثتوان  ها می ضمن اینکه با حذف هریک از نهاده

بده تصدویری واقدع بتدوان گیری همزمان از دو روش پارامتری و ناپارامتری  رود با بهره نمود. انتظار مینیز مشاهده را دارد( 

 ای( دست یافت. میانگین و مقایسه صورت به)اثر فضای مجازی بر تولید  از تری بینانه

 مروری بر مطالعات انجام شده

 خالصه نمود. 3بر بهره وری را در قالب جدول )فضای مجازی( مهمترین مطالعات انجا  شده در زمینه اثر فاوا  توان یم
 ارتباط با موضوع تحقیق در شده انجاممطالعات  منتخبی از . 2جدول 

ده
دو
م 

 

 نویسنده
کشور و دوره زمانی 

 بررسی
 نتای 

ان
ایر

 

مشیری و جهانگرد 

(1282) 

 ایران

89-1298 

سدرمایه فداوا بدر رشدد اقتصدادی و  دار یمعندتثثیر مثبت و 

و بهبدود اثرگدذاری  1239کاهش تثثیر آن در اواخر دهه 

 1299آن در اواخر دهه 

پور  مشیری و نیک

(1283) 

 کشور 34

3992-1442 

نیروی کدار از دو طریدق مسدتقیم و  یور بهرهفاوا بر رشد 

غیرمستقیم )سرریز( اثر مثبت و معنداداری دارد. ایدن اثدر 

در کشورهای توسعه یافتده بیشدتر از کشدورهای در حدال 

 توسعه است.

نجارزاده و همکاران 

(1283) 

 کشورهای اسالمی

3999-1443 

داشدته  دار یمعندفاوا بر رشد اقتصادی این کشدورها تدثثیر 

است. اما تثثیر ضریب سرمایه انسدانی بدر رشدد اقتصدادی 

 نیست. دار یمعنمثبت ولی از ل اظ آماری 

و  یآران یعصار

 (1289) ییآقا

 کاوپ

3999-1448 

ر مثبدت و معندادار یتدثث کاوپد یشدورهاک یفاوا بر رشد اقتصاد

 یز بدر رشدد اقتصدادیدن ICTر یدغ یگذار هیسدرماداشته است. 

 ر مثبت و معنادار دارد.یتثث کاوپ یشورهاک

 (1241) رجایی
صنعتی  یها کارگاه

 1285-3ایران 

تولیدد و  ارتباطات برسدطب و اطالعات یفناور مثبت اثر

ی صدنعتی منتودب هدا کارگاه در عوامدل کل یور بهره

 گردد یم یدثیت

مرادی و همکاران 

(1241) 

 کشور اسالمی 98

3919-1445 

 یدار یمعندسرمایه فیزیکی و زیرساخت فاوا اثر مثبدت و 

بر رشد دارندد. تدثثیر سدرمایه فیزیکدی بدر رشدد بیشدتر از 

زیرساخت فاوا است. اثر کاربری فاوا بدر رشدد اقتصدادی 

 بیشتر از زیرساخت فاوا است.

و  ین رشتیام

 (1243همکاران )

 ایران یها استان

83-1281 

 یها استان یفاوا بر رشد اقتصاددر حوزه  یه گذاریسرما

 .داشته است یدار یمثبت و معن ریتثثکشور 

 یاقتصاد رشد نرخ مستقیم باعث افزایش صورت به فاوا ایرانمعتقد و همکاران 
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 نویسنده
کشور و دوره زمانی 

 بررسی
 نتای 

 افدزایش از م دل غیرمسدتقیم نیدز طدور بده و شدود یمد 84-1259 (1242)

 و صدادراتی یهدا بوش تولیددات یور بهره و کارآیی

 .را تشدید نموده است یاقتصاد رشد نرخ غیرصادراتی

هژبرکیانی و سرلک 

(1243) 

استان  یها کارگاه

 1285-42یزد 

مثبت و معنداداری بدر  ریتثثارتباطات  و اطالعات یفناور

بهددره وری سددرمایه و بهددره وری کددل عوامددل تولیددد در 

 ی استان یزد داشته است.ها کارگاه

جهانگرد و علینقی 

(1249) 

 کشور منتوب 98

8-3999 

دوسویه میان سرمایه گدذاری در حدوزه  یا رابطهدر حالی که 

. سرمایه گدذاری شود یمفاوا و بهره وری نیروی کار مشاهده 

متبتی بدر رشدد اقتصدادی داشدته  ریتثثدر حوزه فاوا در نهایت 

 است.

مزینی و همکاران 

(1248) 

 ایران یها استان

42-1289 

 مشدارکتندرخ  مثبتدی بدر ریتدثث مجدازی فضای گسترش

 است. داشته زنان )اقتصادی(

ان
جه

 

 (3912وو )
 سنگاپور

3998-1449 

این اثدر  ، امایور بهرهفاوا بر رشد اقتصادی و  دار یمعناثر 

 .ابدی یمبه مرور زمان کاهش 

 (3919نیبل )
 کشور منتوب 54

3919-1445 

فاوا بر رشد تولید ملدی تثییدد  دار یمعنکلی اثر  صورت به

 یدار یمعندب اینکه در این مطالعده تفداوت ی. عجشود یم

میان سه گروه کشورهای در حال توسعه، در حدال گدذار 

 و توسعه یافته مشاهده نشده است.

اورتیز و همکاران 

(3915) 

 منتوبی از کشورها

12-3992 
 فاوا و سطب آموزش بر رشد اقتصادی دار یمعناثر 

لیا و و همکاران 

(3913) 

 آمریکا

3995-1499 

البتده بدا تدثخیر و از م دل  یور بهدرهفداوا بدر  دار یمعناثر 

 ی فناورانهها پیشرفت

کلیکازالن و 

 (3919همکاران )
 3992-13ترکیه 

نسبت بده دیگدر  یور بهرهسرمایه فاوا بر  دارتر یمعناثر به مراتب 

نیدروی  یور بهدرهاقسا  سرمایه. ضمن اینکه سرمایه فاوا بر ارتقاء 

 .استکار نیز مؤثر 

 آیسا وی

(3919) 

 OECDمنطقه منا و 

3919-3999 

فداوا و اثددرات آن بددر رشددد اقتصددادی بوشددی از نددابرابری 

را  OECDو  MENAدرآمددددی میدددان کشدددورهای 

 دهد یمتوضیب 

 ژاجا و کوردها

(3919) 

کشورهای برخی 

 3995-3915اروپایی 

بر رشد اقتصدادی در  یدار یمعنتوسعه فاوا در سطب بنگاهها اثر 

آلبانی داشته است. اما ایدن اثدر در مقایسده بدا کشدورهای غدرب 

 بالکان کمتر بوده است.

 کریشنا و همکاران

(3918) 

 هند

3919-1449 

و بده بعدد  1449بررسی کلی نقش فاوا در اقتصاد هند از دهده 

مشاهده اینکه سرمایه فاوا نه تنها در رشد اقتصادی این کشدور 

گدذار بددوده اسدت بلکدده بدر عملکددرد  ریتددثثکدالن  صدورت به

 بوده است. مؤثرمعنی داری  صورت بهبنگاههای تولیدی نیز  

پذیرش و بهره گیری از فاوا توس  بنگاهها نه تنها به افزایش بهره  آرژانتینبرامبیال و تورتارولو 
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 نویسنده
کشور و دوره زمانی 

 بررسی
 نتای 

وری تولیدد آنهدا منجددر شدده بلکدده بده افددزایش سدطب دسددتمزد  3919 -13 (3918)

 .مستودمین نیز انجامیده است

 
لوپز و همکاران 

(3914) 

 مکزیک

 شرکت تولیدی 43

باعدث بهبدود گدردش  و ارتباطدات گسترش فنداوری اطالعدات

مددواد خددا ، بهبددود  نیتددثماطالعددات، افددزایش کددارایی زنجیددره 

مدیریت و کنترل فرایند تولید و توزیع و تعامل بهتدر بدا مشدتریان 

 .شده است

اندد کده بده نسدبت بسدیار متندوع  های اقتصادسنجی انجا  شده با رویکرد پارامتری و با استفاده از مدل مطالعات فوق عمدتاً

اسدتانی هدای  با استفاده از دادهو ای با رویکرد ناپارامتری  مطالعه مقاله حاضر، در ارتباط با موضوع مورد بررسیاما . هستند

دانست کده  (1285) ییآذر و غالمرضاترین مطالعه صورت گرفته در این رابطه را مطالعه  مشاهده نشد. شاید بتوان نزدیک

و اسدتفاده از  «هدا داده یل پوششدیدت ل»در کشور است کده روش مدورد اسدتفاده آن،  ها استان ییسه کارآیدر ارتباط با مقا

را در  هدا آن ییموتلف پرداخته و کدارآ یها استان یتوسعه انسان ین مطالعه به بررسیبوده است. ا BCCو  CCR یها مدل

دهدد کده بدا  یمطالعه نشان ماین  یها افتهیسه کرده است. یم اسبه و مقا یتوسعه انسان در راستای ییربنایاستفاده از منابع ز

اند  برخوردار کشدور داشدته یها استاننسبت به  یشتریب ییکارآ یم رو  کشور بطور کل یها استانتوجه به منابع م دود، 

سازد. از دیگدر  یمنابع را آشکار متر  ص مناسبیها و توص یزیر ی م رو  در برنامهها استانشتر به ین امر لزو  توجه بیکه ا

بدا  (1249)  یزاده روشن و خسدرو یسیعتوان به مطالعه  های استانی در کشور می مطالعات انجا  شده در ارتباط با شاخص

بدا  (1243) همکدارانو  یطهماسدب ، ICT یها کشور در توسعه شداخص یها استانموابرات  ینسب ییکارآبررسی موضوع 

بدا  (1288) یپور و مهر ال سن یرینصدر استفاده از منابع موجود در بوش فرهنگ،  ها استان ینسب ییکارآبررسی موضوع 

 کشور اشاره نمود. یها استانمستقر در  یمه خدمات درمانیادارات کل ب ییمقایسه کارآموضوع 

فداوا بدر سدازوکار تولیدد و رشدد  ریتدثثانجا  شده حکایت از آن دارد که مطالعات متعددی به بررسی  مطالعاتمروری بر 

کده در ایدران نیدز ایدن  اندد پرداختدهو با استفاده از رویکرد پارامتری و الگوهای اقتصادسنجی اقتصادی در سطوح موتلف 

 عنوان بده فداواای  این مطالعات را بدین صورت خالصه نمود که توان نت می هستند.مطالعات از تنوع قابل توجهی برخوردار 

شدود.  یار مدکد یروین تیفکیو بهبود  یشرفت فناوریه، پیق سرماید، تعمیند تولید، باعث بهبود فرآیر عوامل تولیسا نارکنهاده در 

و رفدداه  یور بهددره، یسددرانجا  رشددد اقتصدداد شددور وکش ارزش افددزوده در سددطب بنگدداه، بوددش و ین اثددر، افددزایددا یامدددهایپ

حدال  اسدت. همدراه ییها تفاوت با افته و در حال توسعهیتوسعه  یشورهاک ضمن اینکه این موضوع دراست.  بوده کننده مصرف

 ناپدارامتری در موضدوع ت قیدق ای بدا رویکدرد  مطالعده گردد آن است که تقریبداً می مشاهدهای که در این خصوص  نکته

هدای  اسدتفاده از دادهرویکرد پارامتری و با بررسی این موضوع با  شود. ضمن اینکه مشاهده نمیبیات موضوع در اد حاضر

شود کده از نظدر  و با تاکید بر مقوله رفاه مشاهده می( 1243 و همکاران، ین رشتیمایک مورد )در تنها نیز استانی در ایران 

وجده تمدایز مطالعده حاضدر  فدوق مدوارد .استضوع مطالعه با بررسی حاضر متفاوت مبانی نظری، مدل مبنا و متعیرهای مو

هدای  بدا اسدتفاده از دادهدر مطالعده حاضدر . بددین صدورت کده هستندنسبت مطالعات موجود در داخل و خارج از کشور 

از  تر عیوسدفضای مجازی )کده مفهدومی  ریتثثرامتری و ناپارامتری به بررسی امان از دو رویکرد پأگیری تو با بهره استانی و
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رسد روش شناسی فدوق بتواندد تصدویری  شود. بنظر می ( بر سازوکار تولید پرداخته میاستفناوری اطالعات و ارتباطات 

بر مقولده  که عمدتاً بیشتر از موضوع ت قیق )در مقایسه با مطالعات موجود در ادبیات موضوع 13واقع بینانه تر و با است کا 

 دهد. ارا ه ،(تاکید دارند فاوا

 روش شناسی تحقیق
 برآورد یها دادهمعرفی مدل و 

بدا اسدتفاده از تولیدد و کدارایی وری  بهدرهبدر  فضدای مجدازیاثدر  ه که مطرح شد در مطالعه حاضر در نظدر اسدتهمانگون

هدای تولیدد )کدار و  در کنار نهاده فضای مجازی،  5با توجه به رابطه  استانی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور های داده

هدای  روشانجدا  ایدن مهدم بدا رویکدردی پدارامتری نیازمندد گدردد.  مدی ارزیدابیسرمایه( قرار گرفته و اثر آنها بدر تولیدد 

اقتصادسنجی است که با توجه به رویکرد اتواذ شده در مطالعه حاضر جهت بررسدی موضدوع ت قیدق در سدطوح اسدتانی 

از سدوی دیگدر جهدت در اختیدار داشدتن تصدویری از  .هسدتیم (Panel Data) های تلفیقی از روش دادهگیری  ناگزیر به بهره

 صدورت به، یسدتدر موضوع مورد مطالعه کده از روش اقتصادسدنجی قابدل برداشدت ن ها استانوضعیت نسبی عملکرد هریک از 

ریزی خطی و انجا  مقایسدات نسدبی  بر برنامه ماهیتاًگیرد. این روش   نیز در دستور کار قرار می DEAهمزمان روش )ناپارامتری( 

 ایدن روشهدای  از ویژگدی شدود. به کارا ی تعبیر می این روشهای  از خروجیآن ای  استوار است. لذا با عنایت به ماهیت مقایسه

میدزان  بلکده دهدد. را بدا اسدتان مرجدع خدود ارا ده مدی ها اسدتانوضعیت نسبی کارا ی عملکدردی هریدک از  آن است که نه تنها

آن نهداده را  ریتدثثتوان  ها می نماید. ضمن اینکه با حذف هریک از نهاده تولید را نیز مشوص می یها نهادهتاثیرگذاری هریک از 

 ها در فرایند تولید حضور دارد را( نیز مشاهده نمود.  )در مقایسه با زمانی که آن نهاده

از ( L)ار کد یرویدو ن (GDP) یداخل صناخال دی، شامل تولن مطالعهیمورد استفاده در ا یها دادهبوشی از نماید  اضافه می

 (K) هیسرما یمتغیر موجود. اند شدهاستوراج  رانیآمار امرکز ی و بانک مرکز یاقتصاد یزمان یها یسراطالعات  گاهیپا

اسدتانی بده تولیدد ایدن متغیدر پرداختده  -ملی یها دادهای که با استفاده از رویکرد تابع تولید و با بهره گیری از  از مطالعهنیز 

15اطالعدات و ارتباطدات ) یتوسدعه فنداوربرای متغیر فضای مجازی نیز از شداخص . 19و  12است، استوراج شده است
IDI) 

توسد   3998 در سدالکده  زیدر شداخص از معیارهدای جامعده اطالعداتی اسدت 11یند آبرشاخص  ینا .استفاده شده است

13موابرات یجهان هیات اد
(ITU) شداخص مدذکور شدد.  ارا ه 3994تدوین و برای اولین بار در سال با متدولوژی مشوص

سداالنه بده صدورت  هدا دادهالز  بذکر اسدت کلیده . شود میاستانی توس  سازمان فناوری اطالعات کشور تولید  صورت به

 .ندا مبنای برآوردها قرار گرفته جمع آوری و 1283-1241 یبازه زمانو برای  19شورکاستان  38 یبرا

 برآورد مدل

 رویکرد پارامتری

گدردد. بددین  سدرانه انتوداب مدی صدورت بهموتلف آزمون شده از الگو، مدل مبانی برآورد  یها برازشدر مطالعه حاضر با توجه به 

کدار  متغیر نیروی عمالً شوند و سرانه در مدل ظاهر می صورت بهو موجودی سرمایه  یداخل صناخال دیتولصورت که متغیر 

 2همدانطور کده در جددول پیش از هر هیز الز  است مقولده ایسدتایی متغیرهدا مدورد بررسدی قدرار گیدرد.  شود. از مدل حذف می

 هیسدرما یموجدودسدرانه تم یلگدارو  شریو ف نیو شپسران  ن،یلو یها آمارهبر اساس سرانه  GDPتم یلگار یرهایمتغ شود یممشاهده 
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و فیشدر و بریتوندگ در سدطب  نیلدو یهدا آمارهبراسداس نیز  IDIشاخص ستا هستند و یو فیشردر سطب ا نیلو یها آمارهبر اساس 

 .رندیگ یممورد استفاده قرار  یریگ تفاضلرها بدون ین کلیه متغی. بنابرااستستا یا
 قیتحق یرهایمتغ ییستایا یبررس. 3 جدول

 سرانه تمیلگار ونینوع رگرس

GDP 

سرانه تم یلگار

 هیسرما یموجود

تم شاخص یلگار

IDI 
ن یآزمون لو alueP  999/9 999/9 9999/9 

تونگیآزمون بر alueP  4444/9 44495/9 999/9 

نیآزمون پسران و ش alueP  9355/9 3921/9 8898/9 

شریآزمون ف aluePADF  9259/9 2993/9 4488/9 

شریآزمون ف aluePPP  4495/9 9939/9 9999/1 

و همچندین جهدت  F زمدون هداو یدااز آ ها اسدتانک از یدهر  یا عد  وجود( عره از مبدأ جداگانه براین وجود )ییتع یبرادر ادامه 

. بدا توجده بده (9 شدود. )جددول اسدتان از آزمدون هاسدمن اسدتفاده می یک های واحدهای هر تشویص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت

 تدوان یمداست کده  آنگر  انیب شود که می% رد 45نان یدر سطب اطمآزمون  H0 هی(، فرض9999/9)آن  P-Valueو  هاو   آزمونینتا

، اسدت 95/9( کده کمتدر از 9999/9آن ) P-Valueو  هاسدمن   آزمدونیبا توجه به نتاهمچنین  پانل استفاده نمود. یها از روش داده

شود. لذا الز  است مدل بدا اسدتفاده از روش اثدرات ثابدت  یرفته میپذ  H1 هیفرض% رد شده و 45نان یدر سطب اطمآزمون  H0 هیفرض

 برآورد شود. 
 و هاسمن برای تشخیص الگوی مدل برآوردی چاو یها آزمون.  نتایج 9 شمارۀ جدول

 P-Value درجه آزادی آمارهمقدار  آماره تعداد آزمون

 F 234 (29) 9999/9 334 هاو

 2 95 3 9999/9 334 هاسمن

 و 1249، ینقدیعل ،جهدانگرد ؛1243 ،هژبرکیانی و سدرلک ؛(1241 ،رجاییدر ادامه با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود )

کدار قدرار  در دستور (Pooled data) ق شدهیتلف یها داده یالگودرهارهوب در قالب رابطه زیر و  رهایمتغ نیرواب  ب نیتوم ...(

 یسدرانه موجدودتم یلگدار LNKit، وابسدته ریدبده عندوان متغی داخلد صناخدال دیتولسرانه تم یلگار LNGDPit در آن کهگیرد  می

مددل . اند بیضدرابردار  زین βی . بردارهاهستند ،tکشور در زمان استان  نیام iی برافضای مجازی توسعه شاخص  IDIitه و یسرما

( مورد برآورد قدرار گرفتده اسدت. نتدای  بده دسدت آمدده در OLSاستفاده شده در این ت قیق، با روش حداقل مربعات معمولی )

 شده است. منعک  5جدول 

 شور ک یها استانتولید در سطح بر  اثر فضای مجازیبررسی  .5 جدول

 ید ناخالص داخلیتم تولیلگار :متغیر وابسته

 متغیر ضرایب tآماره  سطب احتمال

 هیسرما یموجودسرانه  تمیلگار 39/1 3/13 999/9

 فضای مجازیشاخص  23/9 9/12 999/9

85/9 R
2

 

999/9 Prob(F-statistic) 
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 یعندیاسدت.  39/1 ؛اسدته یسدرما یموجدودسدرانه تم یاول که همان لگار ی یتوض ریمربوط به متغ بیضرشود  میمشاهده 

رابطده بدا  نیدا دهدد یمدنشان  ریمربوط به متغ t گرآمارهیوجود دارد. از طرف د ی یتوض ریمتغ نیوابسته و ا ریمتغ نیب یرابطه مثبت

شدود،  یکده مشداهده مد گونده. هماناسدت فضدای مجدازیشداخص  دو  ی یتوضد ریمتغ .است دار یمعندرصد  44 یاحتمال باال

وابسدته و  ریدمتغ نیبد یمیکده ارتبداط مسدتق اسدتنکته  نیا نشان دهندهبه دست آمده است؛ که  23/9 ریمتغ نیمربوط به ا بیضر

هرهندد از  آمده بدرای متغیدر فضدای مجدازی دست بهذکر این نکته ضروری است که ضریب وجود دارد.  فضای مجازی توسعه

آمده برای نهاده نسبت سرمایه به نیروی کار( ناهیز به نظر آید. امدا وقتدی آن  دست بهنظر قدر مطلق )و بویژه در مقایسه با ضریب 

کشدور( تعمدیم داده  یها استانرا به عنوان یک توانمندساز جانبی و تسهیل کننده فرایند تولید در نظر گرفته و به سطب ملی )کلیه 

دیگدر در اقتصداد ایدران مقایسده نمداییم. اهمیدت فضدای  یهدا نهادهنسبی مترتب بر تدارک  یها نهیهزو هزینه دستیابی به آن را با 

 شود. در ارتقاء تولید ملی هر هه بیشتر مشوص می مجازی

 رویکرد ناپارامتری

 یل پوششدیدروش ت ل یا هیدپا یها ن مددلیدر بد کدهاسدت  یضرور توضیباین موتلف، ذکر  یها استان ییکارآ یقبل از بررس

روش کدارآ ایدن کده در  یهر واحد اقتصداد. هرا که شود یمیاد  ها مدل قابل اعتمادترینیکی از به عنوان  CCRروش از ها،  داده

 CCRن مطالعده، روش یدمدورد اسدتفاده در ا یا هیدن مددل پایز کارآ خواهد بود. اولیگر نید یها ، الزاماً در قالب مدلدشو یمعرف

 دسدت به «18ییابرکدارآ»سده شدده و یگر مقایکددیی کدارآ بدا ها اسدتانپترسدون، -که در ادامه و با استفاده از مدل اندرسدون است

   .شود یمبرآورد نیز به همین صورت  BCCمدل  متعاقباً. خواهد آمد

 CCRمدل 

به تصویر کشدیده شدده  3 جدولکه در  دهد یم ارا هطی دوره مورد بررسی  ها استانتصویری از عملکرد نسبی  CCRنتای  برآورد مدل 

ه یدقرار داشته و بق ییاند( در مرکز کارآ که ههار استان کارآ بوده 1241صرفاً سه استان )به جز سال . با توجه به اطالعات این جدول است

 ییزان کدارآیدد کده میجه رسین نتیتوان به ا یکارآ، م یها استانبا توجه به تعداد اندک  بدین معناست کهاین . 14اند ناکارآ بوده ها استان

 .شود یم یابیدرصد ارز 53، معادل یمورد بررس یها سالن بوده و بطور متوس  در ییکشور پا یها استاندر  ینسب
 CCRکشور با استفاده از روش  یها استان یی. درجه کارآ6 جدول

 1241 1249 1284 1288 1289 1283 استان/ سال
در  ها استانمتوس  کارایی 

 شش سال گذشته

 1241تغییر درجه کارایی در سال 

 1283نسبت به سال 

 99/9 934/9 93/9 25/9 99/9 95/9 22/9 38/9 اردبیل

 29/9 939/9 39/9 99/9 24/9 98/9 93/9 29/9 اصفهان

  1 1 1 1 1 1 1 و تهران البرز

 34/9 915/9 42/9 39/9 99/9 91/9 33/9 39/9 ایال 

 38/9 981/9 39/9 93/9 99/9 59/9 99/9 24/9 شرقی بایجانآذر

 29/9 933/9 39/9 25/9 99/9 98/9 23/9 29/9 غربی بایجانآذر

 32/9 989/9 33/9 93/9 89/9 33/9 39/9 59/9 بوشهر

 23/9 919/9 39/9 29/9 91/9 95/9 29/9 29/9 ههارم ال و بوتیاری

 32/9 989/9 23/9 93/9 98/9 53/9 93/9 24/9 خراسان

  1 1 1 1 1 1 1 خوزستان

http://irannama.iran.ir/city/ardebil
http://irannama.iran.ir/city/ardebil
http://irannama.iran.ir/city/isfahan
http://irannama.iran.ir/city/isfahan
http://irannama.iran.ir/city/alborz
http://irannama.iran.ir/city/alborz
http://irannama.iran.ir/city/elam
http://irannama.iran.ir/city/elam
http://irannama.iran.ir/city/east-azarbayjan
http://irannama.iran.ir/city/west-azarbayjan
http://irannama.iran.ir/city/booshehr
http://irannama.iran.ir/city/booshehr
http://irannama.iran.ir/city/chahar-mahal-e-bakhtiary
http://irannama.iran.ir/city/chahar-mahal-e-bakhtiary
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 1241 1249 1284 1288 1289 1283 استان/ سال
در  ها استانمتوس  کارایی 

 شش سال گذشته

 1241تغییر درجه کارایی در سال 

 1283نسبت به سال 

 95/9 992/9 91/9 22/9 29/9 99/9 21/9 33/9 زنجان

 51/9 918/9 95/9 23/9 92/9 /92 29/9 39/9 سمنان

 53/9 998/9 89/9 99/9 99/9 99/9 22/9 38/9 سیستان

 23/9 992/9 35/9 99/9 91/9 94/9 28/9 22/9 فارس

 28/9 243/9 35/9 29/9 25/9 91/9 22/9 19/9 قزوین

 14/9 298/9 93/9 39/9 39/9 28/9 38/9 32/9 قم

 93/9 289/9 39/9 22/9 29/9 91/9 34/9 33/9 کردستان

 91/9 511/9 81/9 /93 98/9 53/9 99/9 99/9 کرمان

 99/9 933/9 38/9 24/9 93/9 92/9 29/9 39/9 کرمانشاه

  1 1 1 1 1 1 1 کهگیلویه و بویراحمد

 25/9 994/9 35/9 29/9 23/9 99/9 23/9 29/9 گلستان

 34/9 993/9 39/9 25/9 23/9 95/9 29/9 21/9 گیالن

 23/9 248/9 32/9 29/9 24/9 99/9 23/9 38/9 لرستان

 22/9 952/9 33/9 99/9 93/9 /59 91/9 22/9 مازندران

 52/9 511/9 89/9 94/9 98/9 98/9 99/9 29/9 مرکزی

 93/9 953/9 91/9 98/9 93/9 95/9 24/9 34/9 هرمزگان

 25/9 998/9 39/9 23/9 28/9 92/9 25/9 34/9 همدان

 53/9 953/9 89/9 91/9 95/9 99/9 25/9 38/9 یزد

 ها استانمتوس  کارایی 

 موتلف یها سالدر 
99/9 95/9 52/9 59/9 94/9 99/9 513/9 29/9 

 منبع: م اسبات ت قیق

 یها سدالکشدور در  یها اسدتان ییوجود دارد. هر هند که کارآ ها استانر ین استان تهران با سایب یادیار زیشود  فاصله بس مالحظه می

بدا  ییکده متوسد  کدارآ ین و ؛ بهاستبه مرور زمان  ییش کارآیافزا  نه،ین زمیدوار کننده در این است. اما نکته امییپا یمورد بررس

 یها اسدتاننکه، همده یا تر مهمده است. یرس پایانیدرصد در سال  9/99به  ابتدای دورهدرصد در  9/99ش از یواحد درصد افزا 9/29

ف نشدده اسدت. یتضدع یچ اسدتانیت هدیو وضدع دادهاز خود نشان ابتدای دوره نسبت به  یبهتر ییکارآانتهای دوره در  یمورد بررس

زد، سدمنان، بوشدهر و زنجدان ید، یسدتان و بلوهسدتان، مرکدزیس یها اسدتان، مربوط به طی دوره مورد بررسی یین بهبود کارآیشتریب

الن بدوده اسدت. تصدویری یال  و گی، ایجان شرقی، آذربا39قم، خراسان یها استانمربوط به  ییزان بهبود کارآین میبوده است وکمتر

 نشان داده شده است. 2ودار نمدر  ها استاناز متوس  کارایی 

http://irannama.iran.ir/city/zanjan
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 درصد -ها استان. رتبه بندی متوسط کارایی 3  نمودار

ناکدارآ و  یمرجدع واحددها یالگوهدا،  هدا نهادهتصویری از شدت )درجه( کارایی، میزان استفاده از هر یدک از در ادامه 

 9در جددول  ها اسدتاندر هدر یدک از  کدارآدن به نقطده یها جهت رس ها و ستانده ک از نهادهیا مازاد در هر یزان کمبود یم

ناکارآ بده  یها استان ییی است که براها استانمرجع، تعداد  استانالز  به توضیب است که منظور از  .داده شده استنشان 

راحمدد در مدرز یه و بویدلوگیههار اسدتان تهدران، خوزسدتان، بوشدهر و که  تنها، 1241در سال اند.  شده یعنوان الگو معرف

 یسدتان دارایو س یال ، مرکدزیدا یها اسدتان  ناکدارآ، یها اسدتانن یاند. در ب ناکارآ بوده ها استانه یقرار داشته و بق ییکارآ

ب بدا یدالن و خراسدان بده ترتیقدم، گد یها اسدتاندرصدد( و  3/89و  2/89، 9/43ب معدادل ی)به ترت ییدرجه کارآ یشتریب

 ییاندد. متوسد  کدارآ ناکارآ بوده یها استانان یدر م یین کارآیکمتر یادرصد دار 9/33و  9/39، 9/93 ییدرجات کارآ

همچندین درصدد بدوده اسدت.  3/34ز معدادل یدکارآ( ن یها استان ییناکارآ )بدون در نظر گرفتن درجات کارآ یها استان

سدت یبا یم زانیدتدا هده م ییدن بده مدرز کدارآیناکارآ جهدت رسد یها استاندهد که  یز نشان می)طرف هپ( نآخر  ستون

 یا بدرایست یبا یت شاغل بوده که میتراکم جمع انگرینما یبه خوب 9جدول ن مسئله در یخود را کاهش دهند. ا یها نهاده

 د شود.یتول یشتریکار ستانده ب یرویا با همان نیو  یابدد همان ستانده، تعداد آنها کاهش یتول
  CCRبر اساس مدل  ها استان ییج از حاصل از سنجش کارآی. نتا2 جدول

شماره 

 استان
 نا  استان

درجه 

 کارآیی

وزن 

 سرمایه
وزن 
ICT 

وزن جمعیت 

 شاغل

وزن 

 ستانده
 مرجع یها استان

مازاد 

 سرمایه
مازاد 
ICT 

مازاد جمعیت 

 شاغل

 35/392 33/9 99/9 39( 91/9) 1 99/9 99/9 99/1 93/9 اردبیل 1

 41/384 99/9 99/9 19( 39/9) 39( 33/9) 1 99/9 93/9 48/9 39/9 اصفهان 3

    99/1 1 99/9 99/1 99/9 1 و تهران البرز 2

 93/39 53/1 99/9 39( 51/9) 1 99/9 99/9 99/1 42/9 ایال  9

 99/299 99/9 99/9 19( 38/9) 39( 93/9) 1 99/9 92/9 49/9 39/9 شرقی بایجانآذر 5

 94/249 99/9 99/9 19( 12/9) 39( 94/9) 1 99/9 99/9 43/9 39/9 غربی بایجانآذر 3

    99/1 1 83/9 19/9 99/9 1 بوشهر 9

 99/42 51/9 99/9 39( 59/9) 1 99/9 99/9 99/1 39/9 ههارم ال و بوتیاری 8

 93/998 99/9 99/9 2( 99/9) 19( 33/9) 1 99/9 38/9 23/9 33/9 خراسان 4

    99/14 1 93/9 39/9 39/9 1 خوزستان 19

 35/129 93/9 99/9 39( 32/9) 1 99/9 99/9 99/1 91/9 زنجان 11

39( 33/9) 1 99/9 99/9 99/1 /95 سمنان 13  99/9 29/1 54/19 
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شماره 

 استان
 نا  استان

درجه 

 کارآیی

وزن 

 سرمایه
وزن 

ICT 

وزن جمعیت 

 شاغل

وزن 

 ستانده
 مرجع یها استان

مازاد 

 سرمایه
مازاد 

ICT 

مازاد جمعیت 

 شاغل

 34/312 99/9 99/9 19( 95/9) 39( 54/9) 1 99/9 99/9 42/9 89/9 سیستان 12

 38/341 99/9 99/9 19( 91/9) 39( 23/9) 1 99/9 93/9 48/9 35/9 فارس 19

 99/89 99/9 99/9 19( 99/9) 39( 99/9) 1 99/9 99/9 42/9 35/9 قزوین 15

 44/29 99/9 99/9 19( 92/9) 39( 99/9) 1 99/9 99/9 42/9 93/9 قم 13

 34/142 99/9 99/9 19( 99/9) 39( 35/9) 1 99/9 19/9 49/9 /39 کردستان 19

 39/331 99/9 99/9 19( 33/9) 39( 55/9) 1 99/9 99/9 43/9 81/9 کرمان 18

 25/315 99/9 99/9 19( 94/9) 39( 58/9) 1 99/9 95/9 45/9 38/9 کرمانشاه 14

    99/32 1 19/9 99/9 82/9 1 کهگیلویه و بویراحمد 39

 181//83 99/9 99/9 19( 92/9) 39( 32/9) 1 99/9 98/9 43/9 35/9 گلستان 31

 95/329 99/9 99/9 19( 12/9) 39( 59/9) 1 99/9 95/9 45/9 39/9 گیالن 33

 32/154 99/9 99/9 19( 99/9) 39( 59/9) 1 99/9 99/9 42/9 32/9 لرستان 32

 94/393 99/9 99/9 19( 35/9) 39( 58/9) 1 99/9 99/9 43/9 33/9 مازندران 39

 98/159 99/9 99/9 19( 98/9) 39( 42/9) 1 99/9 99/9 42/9 89/9 مرکزی 35

 1 35/9 93/9 34/9 91/9 هرمزگان 33
(52/9 )39 (19/9 )

19(95/9 )9 
99/9 99/9 99/9 

 99/141 99/9 99/9 19( 93/9) 39( 39/9) 1 99/9 93/9 49/9 39/9 همدان 39

 49/31 99/9 99/9 19( 95/9) 39( 48/9) 1 99/9 98/9 43/9 89/9 یزد 38

 منبع: م اسبات ت قیق

نماید سهم غالب نهاده سرمایه در فرایند تولید است. این یافته ساختار سرمایه م ور  جلب توجه می 3ای که از جدول  نکته

هدای  الگدوی داده)سازد که نتای  برآوردهای انجدا  شدده در رویکدرد پدارامتری  فرایند تولید را در کشور خاطر نشان می

آورده  9 و جددول 9نمدودار در ت لیدل حساسدیت  این یافته در قالدب  (.5)جدول  نمود می دییتثنیز همین یافته را  (تلفیقی

سرمایه بیشترین نقدش را در تولیدد  ، نهادههای تولید شود از مجموع نهاده مشاهده می 9نمودار همانگونه که در  شده است.

نهاده فضای مجازی نیز )به نسبت دو نهاده اصدلی فرایندد تولیدد( از سدهم معندی دار و قابدل 9 جدولهرهند که طبق دارد. 

کشدور  یها اسدتاندر همده  ییموجب کاهش کدارآ فضای مجازیحذف نهاده  . بدین صورت کهاستتوجهی برخوردار 

 3/51معادل فضای مجازی موتلف کشور در زمان قبل از حذف  یها استان ییکه در مجموع متوس  کارآیبطور شود. می

فضدای ن عامدل ی. بنابرارسد فضای مجازی میدرصد در زمان حذف  9/92واحد درصد کاهش به  3/8درصد است که با 

توان در استان تهران مشداهده  اوج این یافته را می. کند میفا یموتلف کشور ا یها استان ییرا در کارآ ینقش مهممجازی 

درصد )در مدل اندرسون پترسدون  199استان تهران معادل  یی، کارآفضای مجازینهاده  قبل از حذفای که  نمود. بگونه

درصد کاهش به  2/31ن استان با یا ییها، کارآ از نهادهفضای مجازی درصد( است که پ  از حذف عامل  9/313معادل 

  پد  یخوزستان، خراسان و اصدفهان در شدرا یها استان ییده است. پ  از استان تهران، درجات کارآیدرصد رس 9/28

را  یریرپدذیتثثن یشتریب  ،ی  عادیواحد درصد کاهش نسبت به شرا 4/13و  9/13، 3/38ب با یو به ترتفاوا از حذف نهاده 

 .  دهند میاز عامل مزبور نشان 
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 کشور )درصد( یها استاند در یهای تول ک از نهادهیمتوسط وزن هر . 9 نمودار

 

 CCR. تحلیل حساسیت حذف نهاده فضای مجازی بر متوسط کارآیی در شرایط قبل و پس از حذف نهاده مزبور در مدل 8 جدول

 استان / انواع کارایی
کارآیی بدون 

 ICTحذف 
 ICTتغییر کارآیی در اثر حذف  ICTکارآیی با حذف 

 -5/9 9/93 4/93 اردبیل
 -4/13 5/22 93/9 اصفهان

 -3/31 9/28 9/199 و تهران البرز
 9/9 5/91 5/91 ایال 

 -5/11 9/23 1/98 شرقی بایجانآذر
 -2/8 4/22 3/93 غربی  بایجانآذر

 -9/8 9/38 9/93 بوشهر
 9/9 9/91 9/91 ههارم ال و بوتیاری

 -9/13 9/21 9/98 خراسان
 -3/38 8/91 9/199 خوزستان
 -1/9 3/9 2/99 زنجان
 9/9 8/91 8/91 سمنان
 -3/5 3/93 8/99 سیستان
 -3/11 1/22 2/99 فارس
 -3/9 3/29 3/24 قزوین
 -3/3 3/38 8/29 قم

 -3/3 5/23 9/28 کردستان
 -4/19 3/99 1/51 کرمان
 -9/3 5/25 3/93 کرمانشاه

 9/9 199 199 کهگیلویه و بویراحمد
 -9/2 3/29 4/99 گلستان
 -9/8 3/23 3/99 گیالن
 -5/2 2/23 8/24 لرستان
 -9/19 4/29 2/95 مازندران
 -1/9 9/99 1/51 مرکزی
 -9/8 4/23 3/95 هرمزگان
 -9/5 9/25 8/99 همدان
 -4/2 9/91 3/95 یزد
 -3/8 9/92 3/51 یها سالدر  ها استانمتوس  کارایی 

موجودی سرمایه؛ 

84% 

فضای مجازی ؛  %5نیروی کار ؛  

11% 

http://irannama.iran.ir/city/ardebil
http://irannama.iran.ir/city/ardebil
http://irannama.iran.ir/city/isfahan
http://irannama.iran.ir/city/isfahan
http://irannama.iran.ir/city/alborz
http://irannama.iran.ir/city/alborz
http://irannama.iran.ir/city/elam
http://irannama.iran.ir/city/elam
http://irannama.iran.ir/city/east-azarbayjan
http://irannama.iran.ir/city/west-azarbayjan
http://irannama.iran.ir/city/booshehr
http://irannama.iran.ir/city/booshehr
http://irannama.iran.ir/city/chahar-mahal-e-bakhtiary
http://irannama.iran.ir/city/chahar-mahal-e-bakhtiary
http://irannama.iran.ir/city/khozestan
http://irannama.iran.ir/city/khozestan
http://irannama.iran.ir/city/zanjan
http://irannama.iran.ir/city/zanjan
http://irannama.iran.ir/city/semnan
http://irannama.iran.ir/city/semnan
http://irannama.iran.ir/city/systan-baluchestan
http://irannama.iran.ir/city/systan-baluchestan
http://irannama.iran.ir/city/fars
http://irannama.iran.ir/city/fars
http://irannama.iran.ir/city/qazvin
http://irannama.iran.ir/city/qazvin
http://irannama.iran.ir/city/qom
http://irannama.iran.ir/city/qom
http://irannama.iran.ir/city/kordestan
http://irannama.iran.ir/city/kordestan
http://irannama.iran.ir/city/kerman
http://irannama.iran.ir/city/kerman
http://irannama.iran.ir/city/kermanshah
http://irannama.iran.ir/city/kermanshah
http://irannama.iran.ir/city/kohgiluye-va-boyerahmad
http://irannama.iran.ir/city/kohgiluye-va-boyerahmad
http://irannama.iran.ir/city/golestan
http://irannama.iran.ir/city/golestan
http://irannama.iran.ir/city/gilan
http://irannama.iran.ir/city/gilan
http://irannama.iran.ir/city/lorestan
http://irannama.iran.ir/city/lorestan
http://irannama.iran.ir/city/mazandaran
http://irannama.iran.ir/city/mazandaran
http://irannama.iran.ir/city/markazi
http://irannama.iran.ir/city/markazi
http://irannama.iran.ir/city/hormozgan
http://irannama.iran.ir/city/hormozgan
http://irannama.iran.ir/city/hamedan
http://irannama.iran.ir/city/hamedan
http://irannama.iran.ir/city/yazd
http://irannama.iran.ir/city/yazd


 93/ 8/ پیاپی 1ۀ پنجم/ ش دورتوسعه و سرمایه/ 
 

 موتلف
 منبع: م اسبات ت قیق

هدای اسدتانی نشدان  کشدور در قالدب دادهدر نهاده فضای مجازی را در فرایند تولید معنی دار  ریتثثهای فوق اهمیت و  یافته

نهداده فضدای مجدازی حتدی نقدش قابدل  ها اسدتاناز منظر کارایی نسدبی میدان  (9نمودار ای که )با توجه به  دهند. بگونه می

 یابد. م سوسی کاهش می صورت بهدارد و با حذف این نهاده کارایی تولید تری نسبت به نهاده نیروی کار  توجه

 BCC مدل

. 31دهدد مدی نشدان BCCبدا اسدتفاده از روش و تغییرات آن را در دوره مورد بررسدی و کشور  یها استان ییدرجه کارآ 8 جدول

شدتر یب BCCکدارآ در مددل  یها استاناست، هرا که تعداد  CCRرتر از مدل یگ سهل ی، اندکBCCآمده از روش  دست به  ینتا

کشدور معدادل  یها اسدتان ییمتوسد  کدارآحکایت از آن دارند که  8 جدولارقا  موجود دراست.  CCRاز تعداد آنها در مدل 

ار یبسد BCCدر مددل  ابتدای دوره بررسی به انتهدای آندر حرکت از  ییرات کارآیی، تغCCRبر خالف مدل  است ودرصد  85

ن در یددرصدد اسدت. ا 5معدادل  ابتدای دورهنسبت به  انتهای دوره در  ییرات کارآییکه متوس  تغیبطور شود. می یابیاندک ارز

اسدتان ثابدت، سده  5 ییکارآ، با گذشت زمان در طول دوره بررسیدرصد بود.  28معادل  CCRن رقم در مدل یاست که ا یحال

های میان کدارایی  تفاوت CCRنسبت به روش  BCCشود در روش  مشاهده میافته است. یش یاستان افزا 39استان کاهش و 

 گردد. که این موضوع به تفاوت در متدولوژی این دو روش برمی استدرصد(  5بسیار م دودتر )معادل  ها استان

 BCCکشور با استفاده از روش  یها استان یی. درجه کارآ9 جدول

 1241 1249 1284 1288 1289 1283 استان / سال

متوس  کارایی 

در شش  ها استان

 سال گذشته

تغییر درجه کارایی در سال 

 1283نسبت به سال  1241

 95/9 88/9 84/9 89/9 88/9 88/9 49/9 85/9 اردبیل

 95/9 91/9 99/9 33/9 33/9 81/9 98/9 35/9 اصفهان

 99/9 1 1 1 1 1 1 1 و تهران البرز

 99/9 1 1 1 1 1 1 1 ایال 

 92/9 95/9 92/9 91/9 91/9 82/9 89/9 91/9 شرقی بایجانآذر

 93/9 89/9 89/9 94/9 89/9 89/9 81/9 99/9 غربی بایجانآذر

 32/9 84/9 99/1 44/9 88/9 83/9 89/9 99/9 بوشهر

 -93/9 44/9 9/1 44/9 9/1 9/1 9/1 9/1 ههارم ال و بوتیاری

 92/9 83/9 89/9 89/9 83/9 89/9 89/9 89/9 خراسان

 99/9 1 1 1 1 1 1 1 خوزستان

 93/9 84/9 84/9 1 88/9 41/9 41/9 89/9 زنجان

 99/9 49/9 99/1 43/9 42/9 42/9 43/9 42/9 سمنان

 99/9 1 1 1 1 1 1 1 و بلوهستان سیستان

 11/9 92/9 95/9 91/9 99/9 81/9 95/9 35/9 فارس

 93/9 98/9 98/9 8/9 98/9 83/9 81/9 91/9 قزوین

 -91/9 81/9 93/9 95/9 98/9 49/9 89/9 99/9 قم

 95/9 83/9 49/9 1 88/9 85/9 89/9 99/9 کردستان

 99/9 89/9 93/9 83/9 83/9 83/9 85/9 83/9 کرمان
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 1241 1249 1284 1288 1289 1283 استان / سال

متوس  کارایی 

در شش  ها استان

 سال گذشته

تغییر درجه کارایی در سال 

 1283نسبت به سال  1241

 92/9 89/9 98/9 94/9 81/9 82/9 83/9 95/9 کرمانشاه

 99/9 1 1 1 1 1 1 1 کهگیلویه و بویراحمد

 92/9 94/9 89/9 99/9 99/9 83/9 89/9 99/9 گلستان

 99/9 99/9 99/9 38/9 38/9 41/9 89/9 99/9 گیالن

 92/9 81/9 82/9 83/9 81/9 99/9 83/9 89/9 لرستان

 99/9 38/9 38/9 32/9 39/9 89/9 99/9 31/9 مازندران

 19/9 94/9 89/9 99/9 93/9 94/9 82/9 92/9 مرکزی

 94/9 41/9 43/9 88/9 84/9 99/1 49/9 82/9 هرمزگان

 19/9 94/9 89/9 99/9 93/9 94/9 98/9 99/9 همدان

 19/9 98/9 89/9 93/9 99/9 89/9 82/9 99/9 یزد

 95/9 85/9 83/9 82/9 89/9 88/9 89/9 81/9 موتلف یها سالدر  ها استانمتوس  کارایی 

 منبع: م اسبات ت قیق

 
 درصد – ها استانرتبه بندی متوسط کارایی  .5نمودار 

ناکدارآ و  یمرجدع واحددها یالگوهداهدا،  تصویری از شدت )درجه( کارایی، میزان استفاده از هر یدک از نهدادهدر ادامه 

 BCCدر روش  ها اسدتاندن به نقطه کارآ در هر یدک از یها جهت رس ها و ستانده ک از نهادهیا مازاد در هر یزان کمبود یم

مرجدع، تعدداد  اسدتانمنظدور از گدردد کده  ایدن نکتده خداطر نشدان مدی مجددداً. داده شده اسدتنشان  19جدول در قالب 

 شدود، یهمانگونه که از جدول مزبدور مشداهده م اند. شده یناکارآ به عنوان الگو معرف یها استان ییی است که براها استان

راحمدد در مدرز یه و بویلوگیو که و بلوهستان  ستانیال ، بوشهر، خوزستان، سمنان، سیهفت استان تهران، ا 1241در سال 

، هرمزگدان، یاریدههارم دال و بوت یها استان  ناکارآ، یها استانن یاند. در ب ناکارآ بوده ها استانه یقرار داشته و بق ییکارآ

مازنددران،  یها اسدتاندرصدد( و  84و  49، 43، 48ب معدادل ید)بده ترت ییدرجده کدارآ نیشتریب یل دارایکردستان و اردب

ان یدر م یین کارآیکمتر یدرصد دارا 92و  99، 99، 38 ییب با درجات کارآیبه ترت یجان شرقیالن، اصفهان و آذربایگ

ز یدکدارآ( ن یها اسدتان ییجات کارآناکارآ )بدون در نظر گرفتن در یها استان ییاند. متوس  کارآ ناکارآ بوده یها استان

ت شاغل بدوده یبیانگر تراکم جمع مجدداًنیز  4اینکه ستون آخر )طرف هپ( جدول  نهایتاً است.  بوده درصد 3/81معادل 

 د شود.یتول یشتریکار ستانده ب یرویا با همان نیو  یابدد همان ستانده، تعداد آنها کاهش یتول یا برایست یبا یکه م
 BCCبر اساس مدل  ها استان ییج از حاصل از سنجش کارآینتا. 11 جدول
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شماره 

 استان
 نا  استان

درجه 

 کارآیی

وزن 

 سرمایه
وزن 

ICT 

وزن 

جمعیت 

 شاغل

وزن 

 ستانده
 مرجع یها استان

مازاد 

 سرمایه
مازاد 

ICT 

مازاد 

جمعیت 

 شاغل

 1 99/9 39/9 22/9 84/9 اردبیل 1
(94/9 )12 

(51/9)9 
99/9 99/9 54/93 

 1 99/9 45/9 95/9 99/9 اصفهان 3

(92/9 )12 

(59/9 )19 

(91/9 )2 

99/9 99/9 29/398 

    9 1 89/9 91/9 19/9 1 و تهران البرز 2

    5 1 12/9 99/9 89/9 9 ایال  9

 1 99/9 49/9 92/9 92/9 شرقی بایجانآذر 5

(93/9 )12 

(59/9 )19 

(91/9 )2 

99/9 99/9 85/329 

 1 99/9 48/9 93/9 89/9 غربی بایجانآذر 3

(49/9 )12 

(93/9 )19 

(91/9 )2 

99/9 99/9 12/394 

    99/9 1 99/1 99/9 99/9 1 بوشهر 9

 1 99/9 91/9 34/9 48/9 ههارم ال و بوتیاری 8
(23/9 )12 

(38/9 )9 
99/9 99/9 53/3 

 1 99/9 42/9 99/9 89/9 خراسان 4

(54/9 )12 

(22/9 )19 

(98/9 )2 

99/9 99/9 44/1919 

    99/19 1 99/9 99/9 99/1 1 خوزستان 19

 1 99/9 34/9 21/9 84/9 زنجان 11
(91/9 )12 

(54/9 )9 
99/9 99/9 49/32 

    9 1 89/9 99/9 12/9 1 سمنان 13

    14 1 99/9 49/9 19/9 1 سیستان و بلوهستان 12

 1 99/9 45/9 95/9 95/9 فارس 19

(33/9 )12 

(23/9 )19 

(93/9 )2 

99/9 99/9 39/398 

 1 39/9 89/9 99/9 98/9 قزوین 15

(52/9 )39 

(99/9 )12 

(91/9 )19 

83/23 99/9 99/9 

 1 18/9 83/9 99/9 93/9 قم 13
(31/9 )39 

(24/9 )12 
39/39 99/9 99/9 

 1 99/9 39/9 23/9 49/9 کردستان 19
(32/9 )12 

(29/9 )9 
99/9 99/9 93/34 

 15/91 99/9 99/9 39( 99/9) 1 99/9 39/9 93/9 83/9 کرمان 18
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شماره 

 استان
 نا  استان

درجه 

 کارآیی

وزن 

 سرمایه
وزن 

ICT 

وزن 

جمعیت 

 شاغل

وزن 

 ستانده
 مرجع یها استان

مازاد 

 سرمایه
مازاد 

ICT 

مازاد 

جمعیت 

 شاغل

(99/9 )12 

(14/9 )19 

 1 99/9 48/9 93/9 98/9 کرمانشاه 14

(45/9 )12 

(95/9 )19 

(99/9 )2 

99/9 99/9 91/19 

    19 1 91/9 34/9 99/9 1 کهگیلویه و بویراحمد 39

 1 31/9 32/9 13/9 89/9 گلستان 31

(91/9 )39 

(89/9 )12 

(15/9 )9 

99/9 99/9 99/9 

 1 99/9 48/9 93/9 99/9 گیالن 33

(43/9 )12 

(98/9 )19 

(99/9 )2 

99/9 99/9 39/51 

 1 38/9 93/9 99/9 82/9 لرستان 32
(13/9 )39 

(89/9 )12 
191/19 99/9 99/9 

 1 99/9 32/9 99/9 38/9 مازندران 39

(31/9 )39 

(55/9 )12 

(22/9 )19 

99/9 99/9 59/113 

 1 99/9 99/9 99/1 89/9 مرکزی 35
(43/9 )39 

(98/9 )19 
99/9  29/159 

 1 31/9 94/9 99/9 43/9 هرمزگان 33

(39/9 )39 

(35/9 )12 

(11/9 )19 

 99/9 99/9 

 1 34/9 91/9 99/9 93/9 همدان 39

(99/9 )39 

(43/9 )12 

(91/9 )19 

92/4 99/9 99/9 

 1 99/9 99/9 99/1 89/9 یزد 38
(49/9 )39 

(93/9 )19 
99/9 13/9 28/31 

 م اسبات ت قیقمنبع: 

 "بدزر " ییاستان البرز و تهران با داشتن درجه کدارآ پترسون حکایت از آن دارند که –الز  بذکر نتای  مدل اندرسون 

اندد.  بوده یین درجده کدارآیکمتدر یدرصد دارا 192 ییو استان سمنان با داشتن درجه کارآ ین درجه کارایشتریب یدارا

اند، لزومدا  بده  به عنوان الگو مطدرح شدده یشتریب یها استان یکه برا یمرجع یالگوها ن است کهینه این زمیمهم در ا نکته

 .نیستشتر یب ییابرکارآ یمعن

نسدبت بده  BCCسهم تعدیل شده نهداده سدرمایه در فرایندد تولیدد در روش  دینما یمجلب توجه  19که از جدول  یا نکته

همانگونده کده  شده اسدت. نمایش دادهنیز  11و جدول  3نمودار است. این یافته در قالب ت لیل حساسیت در  CCRروش 
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، 11سرمایه بیشترین نقش را در تولید دارد. ضمن اینکده مطدابق جددول  ،تولید یها نهادهاز مجموع  شود یممشاهده  3نمودار در 

در مددل فضای مجازی وزن شود. ضمن اینکه  کشور می یها استاندر همه  ییحذف نهاده فضای مجازی موجب کاهش کارآ

BCC شتر از مدل یار بیبسCCR مطدابق جددول و شدود مدی یتلقد تولیدند ین عامل در فرایدر توجه به ا یبوده و نقطه عطف 

 یها اسدتان ییدر درجده کدارآ CCRنسبت به مددل  یشتریموجب کاهش ب BCCدر مدل نهاده فضای مجازی حذف ، 11

نهداده فضدای مجدازی کشدور در زمدان قبدل از حدذف  یها استان ییکارآکه در مجموع، متوس  یکشور شده است؛ بطور

ن بدر یده اسدت. بندابرایرسنهاده فضای مجازی درصد در زمان حذف  54درصد کاهش به  33درصد است که با  85معادل 

 .فا کرده استیکشور ا یها استان ییرا در کارآ یترنقش مهمفضای مجازی ، عامل BCCاساس مدل 

 
 )درصد(-کشور  یها استاند در یهای تول ک از نهادهیمتوسط وزن هر  .6 نمودار

 BCCط قبل و پس از حذف نهاده مزبور در مدل یدر شرا ییمتوسط کارآ یبر رو فضای مجازیت حذف نهاده یل حساسیتحل .11 جدول

 ICTتغییر کارآیی در اثر حذف  ICTکارآیی با حذف  ICTکارآیی بدون حذف  استان

 -35/9 32/9 88/9 اردبیل

 -38/9 92/9 91/9 اصفهان

 99/9 1 1 و تهران البرز

 99/9 1 1 ایال 

 -22/9 93/9 95/9 شرقی بایجانآذر

 -92/9 29/9 89/9 غربی بایجانآذر

 -13/9 93/9 84/9 بوشهر

 13/9 89/9 44/9 ههارم ال و بوتیاری

 -95/9 91/9 83/9 خراسان

 9/99 1 1 خوزستان

 -32/9 33/9 84/9 زنجان

 -91/9 42/9 49/9 سمنان

 -91/9 54/9 1 سیستان و بلوهستان

 -22/9 99/9 92/9 فارس

 -21/9 99/9 98/9 قزوین

 -22/9 98/9 81/9 قم

 -23/9 59/9 83/9 کردستان

 -91/9 92/9 89/9 کرمان

 -24/9 91/9 89/9 کرمانشاه

موجودی 

 %27سرمایه؛ 

نیروی کار ؛  

17% 

فضای مجازی ؛ 

56% 
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 ICTتغییر کارآیی در اثر حذف  ICTکارآیی با حذف  ICTکارآیی بدون حذف  استان

 99/9 1 1 کهگیلویه و بویراحمد

 -21/9 98/9 94/9 گلستان

 -99/9 29/9 99/9 گیالن

 -23/9 94/9 81/9 لرستان

 -34/9 99/9 38/9 مازندران

 -29/9 94/9 94/9 مرکزی

 -95/9 93/9 41/9 هرمزگان

 -23/9 92/9 93/9 همدان

 -39/9 52/9 98/9 یزد

 -33/9 54/9 85/9 موتلف یها سالدر  ها استانمتوس  کارایی 

 منبع: م اسبات ت قیق

نیز اثر نهاده فضای مجازی بر سازوکار تولید غیر قابل انکار و تا حد زیدادی نسدبت   BCCشود در مدل  همانگونه که مالحظه می

در  دین صدورت خالصده نمدود.تدوان بد می را نتای  حاصل از الگوی ناپارامتری ،یبند جمعدر . استتر  قابل توجه CCRبه مدل 

. همچندین تعدداد اسدت بدوده درصدد 85معدادل  BCCدرصدد و در مددل  53معدادل  ها اسدتانمتوس  کدارایی کلیده  CCRمدل 

. ه اسدتاسدتان بدود 5، شامل BCCاستان و در مدل  2( ها سال)یعنی متوس  همه  ها سالو در همه  CCRی کارآ در مدل ها استان

. در گدردد مدی ها اسدتانموجب کاهش کارایی  فضای مجازی نهاده متغیر مربوط به در هر دو مدل مورد بررسی، حذف همچنین

درصدد( و  9/92درصدد بده  3/51از درصدد ) 3/8به میزان  ها استانموجب کاهش متوس  کارآیی  نهادهاین ، حذف CCRمدل 

فضدای . بنابراین نقش گردد میدرصد(  54درصد به  85درصد )از  33این مسئله موجب کاهش کارآیی به میزان  BCCدر مدل 

قدرار  دییدتثمدورد )رویکدرد ناپدارامتری( هدا  ای روش ت لیدل پوششدی داده دل پایدهدر دو م ها استاندر باال رفتن کارآیی مجازی 

تلفیقی( است و حکایدت از اسدت کا  یافتده اصدلی ایدن  یها دادهراستا با رویکرد پارامتری )الگوی اقتصادسنجی  گیرد که هم می

 .  داردوری وکارآیی تولید  دار بکارگیری فضای مجازی بر بهره ت قیق مبنی بر اثر معنی

 یریگ جهینتو  یبند جمع

هدر دو روش پدارامتری )در قالدب روش  فرایندد تولیددبدر فضای مجازی  یبکارگیردر مطالعه حاضر جهت آگاهی از اثر 

( در دستور کار قرار گرفت. این کار با دو هدف انجا  DEAهای تلفیقی( و ناپارامتری )در قالب روش  اقتصادسنجی داده

هدای  بدر تولیدد بدا اسدتفاده از دادهفضای مجازی شد. ابتدا اینکه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تصویری از متوس  اثر 

در اقتصاد ملدی فضای مجازی وری  آید. در این حالت نتیجه کار به نوعی تصویری از بهره دست بهاستانی در اقتصاد ایران 

ملدی  تولیددهه تاثیری بدر فضای مجازی های )ضریب نفوذ(  دهد. بدین معنا که بطور متوس  توسعه زیرساخت را ارا ه می

ی کشور بسته به شدرای  خدود بدا یکددیگر متفداوت باشدند. دیگدر اینکده ها استانداشته است. هرهند که در این خصوص 

کده از روش  زمینده کدارایی نسدبی تولیدددر  ها استانسبی عملکرد هریک از جهت در اختیار داشتن تصویری از وضعیت ن

 استفاده شد. DEA، از روش )ناپارامتری( نیستاقتصادسنجی قابل برداشت 

، ها اسدتاندر فضدای مجدازی  توسدعه بدا مشداهده گردیدد کدهتلفیقی(  یها داده)روش اقتصادسنجی بر اساس رویکرد اول 

نسدبت بده مطلدق  مقدداراین ضریب هرهند از نظدر  .یابد میبهبود ، 23/9با ضریب  زیشور نک یها استان تولید در یور بهره
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هدای نسدبی  ی کشدور( تعمدیم داده و بدا هزیندهها اسدتانرسد. اما وقتی آن را به سطب ملی )کلیده  بنظر می کمتر دیگرنهاده 

تولیدد وری  در ارتقداء بهدرهفضای مجازی در اقتصاد ایران مقایسه نماییم، اهمیت  دو نهاده دیگرو بهبود مترتب بر تدارک 

بدا اسدتفاده از  هکدشدور ک یها اسدتاندر سدطب  یبدر کدارا  یمجاز یاثر فضا یابیارز  ینتا شود. هر هه بیشتر مشوص می

 یها قابلیتاثر  ،یمورد بررسنشان داد که در هر دو مدل  نیز انجا  شد BCCو  CCRدو مدل و  DEAرویکرد ناپارامتری 

فضدای حذف . ضمن اینکه استدر سطوح استانی حتی از اثر نیروی انسانی نیز بیشتر تولید بر کارایی نسبی  یمجاز یفضا

وری وکدارآیی تولیدد  بنابراین اثر بکارگیری فضای مجازی در باال رفتن بهدره .شود می ها استان ییموجب کاهش کارامجازی 

 قرار گرفت. دییتثبا دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری( مورد ) ها استاندر 

تولیدد ملدی و رشدد  را بدر اثدر معندی داری تواندد یمدهدای فضدای مجدازی  توسعه زیرسداختنتای  فوق حکایت از آن دارند که 

بودش خددمات شدود کده  مالحظه مدی شود که می احساساهمیت این موضع زمانی بیشتر داشته باشد.  یدر پ کشوراقتصادی در 

و ایران هم اینک در فازهدای اولیده صاص داده تبه خود اخدر تولید ملی بیشترین سهم را  یک بوش فاوابر در اقتصاد ایران بعنوان

در کشدور کده توسعه فضای مجازی و دستیابی به سدطوح بداالی جامعده اطالعداتی این بدین معناست که است. جامعه اطالعاتی 

در ایدن راسدتا از خدود بجدای بگدذارد.  قابل توجهی بر تولید ریتثثتواند  می استبه بوش خدمات وابسته  عمدتاًتولید ملی در آن 

 های کاربردی زیر را مطرح نمود: توان توصیه می

وری و کدارایی  کنندده بهدره افزایش ضریب نفوذ فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بعندوان یکدی از بسدترهای ت ریدک -

 ها( )در سطب بنگاه اقتصادی

در قالددب مصددادیقی هددون تجددارت  هددای اقتصددادی ی فضددای مجددازی در فعالیددتهددا قابلیتگیددری از  توسددعه بهددره -

 الکترونیک، دولت الکترونیک و ...

از طریق کاهش هزینده دسترسدی، ارتقداء کیفیدت  ها در فضای مجازی )مثالً اقتصادی نمودن فعالیتبسترسازی جهت  -

 دسترسی و ...(

   بین المللی م ی  بین المللی در قالب تعامالتبوش خصوص و های موجود در  گیری از پتانسیل بهره  -
وری در  ی فضدای مجدازی در ارتقداء بهدرههدا قابلیتگیدری از  ارزیابی اثر بهدره»*پی نوشت: مقاله حاضر مستورج از طرح ت قیقاتی 

کده در  اسدتخاتمه یافته  1245که در سال  است وزارت امور اقتصادی و داراییهای معاونت امور اقتصادی  از مجموعه طرح «اقتصاد ایران

 .گردد قدردانی می م مود نادری این راستا از همکاری آقایان دکتر سعید شفیعی و

 ها یادداشت
1. Enabler  

وری در کشور مورد تاکید قرار گرفته است. اما اقدامات صورت  موتلف توسعه ب ث ارتقاء بهره یها برنامهی اخیر در قالب اسناد باالدستی و ها سال. طی 3

به  توان یمنمونه  صورت بهوری را در اکثر اسناد باال دستی کشور مشاهده نمود که  تاکید بر مقوله بهره توان یم. اند نبودهگرفته تا کنون هندان قرین توفیق 

 موارد زیر اشاره نمود:

کلی  یها استیس(، 18/91/1242ی سالمت )ابالغی کل یها استیس(، 34/93/1242ی )ابالغی و فناور معلی کل یها استیس، ساله ستیهشم انداز ب سند

 ،یلم یدتولکلی  یها استیس(، 19/93/1243موزش و پرورش )ابالغی ت ول در نظا  آ جادیا کلی یها استیس(، 29/11/1243اقتصاد مقاومتی )ابالغی 

کلی نظا  در امور تشویق  یها استیس(، 38/99/1249کلی اشتغال )ابالغی  یها استیس(، 39/11/1241ی )ابالغی انیرا هیارمکار و س زا تیامح

 یاقتصاد تینما یها بوشنظا  در  کلی یها استیس(، 15/99/1284کلی اصالح الگوی مصرف )ابالغی  یها استیس(، 34/11/1284)ابالغی  یگذار هیسرما
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 (.39/13/1294)ابالغی  و نقل لمح و یعینابع طبم، دنعمنابع آب، بوش م، یژران، 

الی  5 حدوداًی اخیر بطور متوس  سهم بوش کشاورزی در تولید ملی ها سالکه طی  گردد یمهای ملی بانک مرکزی ج.ا. ایران مشاهده  . باتوجه به حساب2

درصد و سهم بوش خدمات  35الی   39 حدوداًدرصد، سهم بوش صنعت و معدن در تولید ملی  39الی   19 حدوداًدرصد، سهم بوش نفت در تولید ملی  8

 .استدرصد  55در تولید ملی باالی 
4. ICT Intensive 

نسبی  ورتص بهفرایند تولید، بوش خدمات  (Capital Intensive)و سرمایه بری  (Labor Intensive). الز  بذکر است در قالب مباحث کاربری 5

 که پ  از آن بوش صنعت قرار دارد و بوش کشاورزی دارای کمترین فاوابری است. شود یمم سوب   (ICT Intensive)بوشی فاوا بر 

6. Tacit Knowledge       7. Hicks-Neutral Technology 

8. Output Augmenting      9. Dicision Making Units (DMU) 

10. Data Envelop Analysis(DEA)  

 . انواع کارا ی عبارتند از:11

 های ثابت آوردن حداکثر خروجی از ورودی دست بهکارایی فنی یا تکنیکی: عبارت است از توانایی یک واحد در  -

 ها برای تولید با توجه به قیمت و تکنولوژی نهاده کارایی توصیصی: عبارت است از توانایی یک واحد در استفاده بهینه از -

 گویند. تو امان که به آن کارایی هزینه نیز می صورت بهایی اقتصادی: این کارایی ترکیبی است از کارایی فنی و توصیصی کار -

 کارایی مقیاس: بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی است. -

12. Robustness 

 .1248مزینی، . مراجعه شود به: 12

اسدتانی  یا هیسدرماهدای  اعتبارات تملک دارا ی -شامل الف (Proxy)مجزا از دو متغیر جایگزین  صورت به. الز  بذکر است برای متغیر موجودی سرمایه 19

دلیدل مشدکالت آمداری موجدود در  ه، نیز استفاده شدد کده بدها استانه اعتباری کشور ب مؤسسات ها بانکمانده تسهیالت اعطا ی توس   -بدر قالب بودجه عمرانی دولت و 

 این دو متغیر نتای  از قابلیت اعتماد هندانی برخوردار نبودند.

15. ICT Development Index   16. International Telecommunication Union 

، خراسدان یه سه استان خراسدان شدمالکنی. ضمن ااند شدهع یگر تجمیدیکمربوط به دو استان البرز و تهران با  یها داده  ،تر مناسب  یبه نتا یابیبه منظور دست .19
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