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 چکیده 
است.  ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه  از مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی  امروزه  

توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.  توان  می یکی از منابعی که  
طات است. هدف از پژوهش حاضر،  عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی کشورهاست، فناوری اطالعات و ارتبا 

اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه   الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد  ارائه 
کشور( در دوره زمانی    27انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه ) 

هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش  هستند. روشی که برای بررسی    2018-2000
است. نتایج نشان داد   Smart PLS( و توسط نرم افزار  PLSمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ) 

تاثیر سرما  ارتباطات در  و  اطالعات  انسانی و فناوری  باال، متغیرهای سرمایه  با درآمد  برای کشورهای  تنها  یه  که 
گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد باال، سرمایه  

بر رشد    0/ 428بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان    0/ 609گذاری مستقیم خارجی به میزان  
  0/ 482خارجی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به میزان  گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم  اقتصادی تاثیر می 

های  گذارد. در سایر گروه بر رشد اقتصادی تاثیر می  0/ 348تاثیرگذار است و فناوری اطالعات و ارتباطات به میزان 
  اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته 

وری به دلیل  خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. بنابراین، کشورهای با درآمد باال دریافتند که امکان افزایش بهره 
های تکنولوژی و همچنین  های جدید و سرریز سطح باالی سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی 

 کند. این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می بهبود فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد و  
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 مقدمه   -1
ترین اهداف هر کشور، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان،  امروزه از مهم 

دستیابی به رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به دلیل سطح پایین توسعه یافتگی  
اهمیت بیشتری دارد. یکی از مشکالت عمده در کشورهای در حال توسعه کمبود منابع برای  

زیرساخت  اشتغال،  ایجاد  جهت  در  گذاری  توسعه  سرمایه  و  رشد  بهبود  و  اقتصادی  های 
زمه تقویت و توانمند ساختن اقتصاد ال   (.Abzari & Teymoori, 2007)  اقتصادی است

توس اهداف  به  رسیدن  جهت  گذاریکشورها  سرمایه  انجام  در  عه،  کافی  و  مناسب   های 
توان از طریق آن کمبود  های مختلف اقتصاد است. در این میان یکی از منابعی که میبخش

( از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی  استفاده  نمود،  را جبران  ( است.  1FDIسرمایه 
کشور میزبان، به طور مستقیم    سرمایه گذاری مستقیم خارجی عالوه بر رفع نیازهای مادی در

گردد.  ها نیز می منجر به افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات و کاهش قیمت
ها در  همچنین پیامدهای غیرمستقیم آن شامل ارتقای دانش فنی، ایجاد رقابت میان بنگاه

اری مستقیم  وری در زنجیره فعالیت اقتصادی است. سرمایه گذکشور میزبان و بهبود بهره 
)بنگاه برای کشور میزبان، هم در سطح کالن )کشوری( و هم در سطح خرد  ها و  خارجی 

است؛  شرکت بسیار  فواید  دارای  تولیدی(    (.Chen, Yao, & Malizard, 2017)های 
از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی،   همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای فوایدی 

افزایش اشتغال و قدرت رقابت است.  دانش روز، بهبود تراز پرداخت به همین دلیل  ها و 
به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی    کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه

 (.  Moshiri & Kian Poor, 2012) هستند
انسانی  سرمایه  یا  متخصص  و  ماهر  انسانی  رقابت  2نیروی  نوآوری،  اصلی  عامل   ،

( است  اقتصادی  رشد  و  -Hosseini Yazdi, Emadzadeh, & Daeiپذیری 
Karimzadeh, 2022  .) تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری  سرمایه انسانی می

مستقیم   گذاری  سرمایه  به  باشد مرتبط   & ,Leylian, Ebrahimi, Zare)  خارجی 
Haghighat, 2021)دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی  . عالوه بر این، شواهد نشان می

لیو   به طوری که سو و  اقتصادی دارد.  بر رشد  تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی  برای 

 
1 Foreign Direct Investment 
2 Human Capital 
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دهند که نقش سرمایه انسانی در تاثیر سرمایه گذاری اقتصادی بر رشد،  ( نشان می2016)

(  1997لو )م. دی( Su & Liu, 2016بیشتر است )از نقش تکنولوژی در شهرهای کشور چین  
و   تکنولوژی  از موجودی سرمایه،  خارجی مرکب  گذاری مستقیم  که سرمایه  است  معتقد 
دانش فنی است و بنابراین اثرات آن بر روی رشد اقتصادی بسیار زیاد است. همچنین وی  

می  سرمایه  ابراز  سطح  بهبود  و  افزایش  طریق  از  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  که  کند 
 ,De Melloباشد )  تواند در رشد اقتصادی آن کشور تاثیر داشتهان میانسانی در کشور میزب

های  )فاوا( به جنبه  3های اخیر، فناوری اطالعات و ارتباطات از سوی دیگر، طی دهه (. 1997
ای ورود پیدا کرده است. این پدیده  مختلف زندگی انسان از جمله اقتصاد در سطح گسترده

اقتصادی تاثیر گذاشته که حتی ساختار اقتصادهای ملی    به حدی در روابط و ابعاد مختلف
 ,Asonguشود )ه عنوان انقالب فاوا یاد می و جهانی را تغییر داده است؛ به طوری که از آن ب

& Odhiambo, 2019.)    فناوری اطالعات و ارتباطات در رونق اقتصادی یک کشور دارای
ب در  کشور  تولید  ظرفیت  تقویت  به  زیرا  است،  کمک  شخ اهمیت  اقتصادی  مختلف  های 

تواند در رشد اقتصادی  فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین می(.  Hong, 2016کند )می
و   اطالعات  فناوری  است  داده  نشان  تحقیقات  که  طوری  به  باشد؛  داشته  میانجی  نقش 

نقش تعدیل کننده یا  ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی  
 (. Asongu, & Odhiambo, 2019; Dunne, & Masiyandima, 2017انجی دارد )می

در بیشتر مطالعات انجام شده تاکنون، تاثیر متغیرهای گفته شده بر رشد اقتصادی  
به صورت خطی و توسط الگوهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است که در این الگوها  

های میان  چنین در کمتر پژوهشی به تفاوتنقش میانجی متغیرها قابل تفسیر نیست. هم
سطح درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه توجه شده است. بنابراین الگویی که برای  

های مختلف  است که گروه   4سازی چند گروهی الگو یق در نظر گرفته شده، رهیافت  این تحق
همچنین به علت استفاده از  گیرد و  درآمدی را برای کشورهای در حال توسعه در نظر می 

(، نقش متغیرهای میانجی  PLS5روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی )

 
3 Information and Communication Technology (ICT) 
4 Multi Group Model 
5 Partial Least Square (PLS) 
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تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی  )سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات( را در  
 دهد.  به خوبی نشان می بر رشد اقتصادی

بخش اول مقدمه، بخش  در  ه است.  بخش تهیه و تدوین شد  ششاین مقاله در  
.  مورد بررسی قرار گرفته است   روش شناسی تحقیقدوم مبانی نظری و پیشینه و بخش سوم  

همچنین    اند.، نتایج و بحث ارزیابی شدهمتغیرهای تحقیق و در بخش پنجمدر بخش چهارم  
 در بخش ششم و پایانی، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.  

 و پیشینه مبانی نظری   -2
پدیده اقتصاد نوین که از آن با عناوینی از قبیل اقتصاد دانش، اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد  

شود، اقتصادی متکی بر فناوری اطالعات و ارتباطات و  الکترونیکی و اقتصاد مجازی یاد می
گذاری مستقیم خارجی   است. سرمایه  انسانی  تکنولوژی  با  همراه    به طور معمولسرمایه 

( معتقدند هر  2016( و سو و لیو )1990شود. ونگ )مدیریت برتر، وارد کشور می و    هپیشرفت
های آموزشی یا سرمایه انسانی در کشور میزبان باالتر باشد، انتقال تکنولوژی  چه فعالیت

انجام  سریعو  بیشتر   به  شودمی تر  تکنولوژی  انتقال  میزان  بنابراین  سطح    طور.  با  مثبت 
از کانال بهبود  انسانی  . پس افزایش سطح سرمایه  ارتباط داردسرمایه انسانی کشور میزبان  

 ,Wang, 1990; Su & Liu)  نجر به افزایش رشد اقتصادی گرددتواند م انتقال تکنولوژی می
2016, Morrissey, & Udomkerdmongkol, 2016.)  ( پوجوال  نظر  اقتصاد  2002از   )

گوردن  (.  Pohjola, 2002)ن تجارت و انقالب فاوا بوده است  نوین پیامد دو عامل جهانی شد
(2000( نوردهاس   ،)2000( آرک  وان  و  رش2000(  منبع  عنوان  به  فاوا  نقش  بر  و  (  تولید   د 

تچامیو    (.Gordon, 2000; Nordhaus, 2000, Van Ark, 2000)وری تاکید دارند  بهره
آبور و همکاران )2017) نواچوکو )2018(،  ایساهاکو و همکاران )2018(، آسونگو و   ،)2018)،  

توان از فناوری اطالعات و  ( معتقدند که می2019( و آسونگو و اودهیامبو )2018گوساوی )
ارتباطات به عنوان یک اهرم در جهت تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد  

نمود    یاقتصاد  ;Tchamyou, 2017; Abor, Amidu, & Issahaku, 2018)استفاده 
Asongu, & Nwachukwu, 2018; Issahaku, Abu, & Nkegbe, 2018; Gosavi, 

2018; Asongu, & Odhiambo, 2019) . 
، فناوری اطالعات  ن سرمایه گذاری مستقیم خارجی( نشان داد که میا 2005حسن )

. بر اساس مطالعات  ( Hassan, 2005)اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد  و ارتباطات و رشد  
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تاثیر    سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه انسانی در حضور  (  2010کوتاریدی و استنگوس )

  (. Kottaridi, & Stengos, 2010)دارد    OECDمثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو  
کشور آفریقایی نشان داد که سرمایه   50برای    لپنهای  ( با استفاده از داده2014گوی دیبی )

سرمایه    اندکدارد. همچنین سهم    زیادیگذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی تاثیر  
تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ، منجر به محدود شدن  انسانی

  پنلهای  ( با استفاده از داده2015. ایمسیراروج و اولوباسوغلو )(Gui-Diby, 2014)  شود نمی
ک   140برای   دادند  نشان  خارجیکشور  مستقیم  گذاری  سرمایه  رشد    ه  بر  مثبت  طور  به 

( نشان  2016سو و لو )(.  Iamsiraroj, & Ulubaşoğlu, 2015)  رگذار استاقتصادی تاثی
نرخ رشد اقتصادی در شهرهای    بر مثبت    تاثیر دهند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی  می

.  ( Su & Liu, 2016)   شودوسط سرمایه انسانی تشدید می چین دارد که این تاثیر مثبت ت
( کولتونیاک  و  مدت  2017کیسیلسکا  کوتاه  گرنجر  علیت  آزمون  توسط  نمودند(  که    اظهار 

اقتصادی کش بر  سرمایه گذاری مستقیم خارجی   تاثیر مثبت داشته است  رشد  ور لهستان 
(Ciesielska, & Kołtuniak, 2017  .)( توسط داده2018لطیف و همکاران )  برای    پنل های

پذیری  نشان دادند که انعطافو چین  آفریقای جنوبی    ،برزیل، هندوستان،  کشورهای روسیه 
فناوری اطالعات و رشد اقتصادی وجود دارد که نشان دهنده آن است فناوری    میانبلندمدت  

اقتصادی و رشد  دارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم    اطالعات  یکدیگر  با  رابطه مثبت 
خارجی و جهانی شدن تاثیر بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. عالوه بر این، علیت دوطرفه  

تجارت    ، جهانی شدن و رشد اقتصادی وسرمایه گذاری مستقیم خارجی میان رشد اقتصادی و  
آسونگو  (.  Latif, Danish, Latif, Ximei, & Pathan, 2018)و رشد اقتصادی وجود دارد  

( در پژوهش خود در کشورهای آفریقایی، فناوری اطالعات و ارتباطات را  2019و اودهیامبو )
به دو صورت اینترنت و تلفن همراه در نظر گرفتند و نشان دادند که هر دو جنبه فناوری  

کند تا  ذاری مستقیم خارجی را تعدیل می اطالعات و ارتباطات به طور چشمگیر سرمایه گ
یابدسرمایه گذاری مستقیم خارجی  تاثیر مثبت    & ,Asongu)  بر رشد اقتصادی افزایش 

Odhiambo, 2019)  با تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد    ارتباط. همچنین در
)  مطالعهمانند    ؛وجود داردنیز  اقتصادی نظرات منفی   که نشان    (2019حنیف و همکاران 

در کشورهای در حال  دادند هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب رشد اقتصادی  
ای  گردد، اما افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب تولید گازهای گلخانهمی توسعه 
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-Hanif, Raza, Gago)ریب محیط زیست را به دنبال دارد  تخو  در نهایت آلودگی    کهشده  
de-Santos, & Abbas, 2019 ) . 

های بسیاری بر مبنای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر  در ایران نیز پژوهش
های کمتری در رابطه با تاثیر سرمایه انسانی یا فناوری اطالعات و  رشد اقتصادی، و پژوهش

ارتباطات بر رشد اقتصادی انجام شده؛ اما در مطالعات داخلی، نقش میانجی سرمایه انسانی  
ری اطالعات و ارتباطات در رابطه میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی  و فناو 

نشان دادند که سرمایه    ARDL( توسط رگرسیون  2017دیده نشده است. آزرم و همکاران )
  گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت 

.  (Azarm, Liani sang neyeshti, & Tarazkar, 2017)  تاثیر مثبت و بسیار زیادی دارد
  نشان داد که (DSGEپویای تصادفی )( با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 2017نجاتی )

چنانچه    به عالوهسرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بر رشد اقتصادی اثرات منفی دارد.  
سرمایه  بهرهورود  خارجی  بههای  دهد،  افزایش  را  بود  رهوری  خواهد  بیشتر  اقتصاد  مندی 

(Nejati, 2017)( و همکاران  داده2014. خسروی  )  پنلهای  ( توسط رهیافت  (  GMMپویا 
در  ی توسعه یافته و  مایه گذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورهاکنند که سر بیان می

؛ اما در کشورهای در حال  شده تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی    ، منجر به حال توسعه
رابطه ضعیف این  .  ( Khosravi, Mehrjoo, & Mohseni, 2014)  بوده استتر  توسعه 

ابطه مثبت میان سرمایه گذاری مستقیم  ر   پنل نشان داد کههای ( توسط داده2014علیزاده )
 & ,Alizadeh, Babaei, Jafari)  وجود دارد  D8خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای  

Khodaei, 2014) . 

 6الگوهای رشد اقتصادی  -1-2
افزایش تولید ناخالص ملی یک کشور طی یک دوره معین است.  عبارت از  رشد اقتصادی،  

داند که در اثر آن، ظرفیت تولید اقتصادی طی رشد اقتصادی را فرآیندی پایدار می  7تودارو 
رشد اقتصادی را به    کوزنتسشود.  یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی میزمان افزایش می

می  تعریف  زیر  چه  صورت  هر  عرضه  منظور  به  تولیدی  ظرفیت  بلندمدت  افزایش   کند: 
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  های دور زمانمردم رشد اقتصادی نام دارد. رشد اقتصادی از  تر کاالهای اقتصادی به  متنوع

توان آدام اسمیت را نظریه پرداز  بطوری که می؛  مورد توجه علمای اقتصادی قرار داشته است
ایاالت   و  ژاپن  غربی،  اروپای  کشورهای  در  سرمایه  انباشت  داستان  نامید.  اقتصادی  رشد 

سوی الگوی رشد اقتصادی رهنمون ساخت. بر  متحده برخی از نظریه پردازان را به سمت و  
این اساس، انباشت سرمایه به همراه نیروی کار مرهم هر مشکل و سبب ساز توسعه و ترقی  

گشت. به همین علت نیز، الگوی مذکور که ترکیبی از نیروی کار و سرمایه بود به تلقی می 
نیروی کار و سرمایه به    الگوهای رشد اقتصادی منجر گردید. به تدریج روابط میان تولید،

طرح شد. بر اساس الگوی    8دومار -ابزار ریاضی مسلط گردید و بدین ترتیب الگوی رشد هارود
نرخ  -هارود و  تولید  به  سرمایه  نسبت  انداز،  پس  نرخ  عامل  سه  به  اقتصادی  رشد  دومار 

استهالک بستگی دارد. مطالعات اولیه رشد اقتصادی بیشتر به نقش سرمایه فیزیکی تاکید  
های  داشتند. اما اقتصاددانان با طرح مباحث جدید از قبیل تحقیق و توسعه، دانش و فناوری

 . ( Mohamandzadeh Asl, 2002) ت جدیدی را در این زمینه گشودندجدید، ادبیا 
به الگوی رشد نئوکالسیک    شد، مطرح    9رابرت سولو که توسط  الگوی رشد اقتصادی  

معروف است. در الگوی سولو چهار متغیر تولید، سرمایه، نیروی کار و دانش فنی، اساس  
ها سرمایه گذاری خارجی را به واسطه خصوصی کردن نئوکالسیکد.  ندهالگو را تشکیل می

و  بنگاه دولتی  گیر  پا  و  مقررات دست  و صادرات، حذف  آزاد  تجارت  تشویق  دولتی،  های 
کنند و  انحرافات قیمتی به عنوان یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور میزبان تلقی می

انتق جهت  در  عاملی  را  خارجی  مستقیم  گذاری  و  سرمایه  پیشرفته  تکنولوژی  سرمایه،  ال 
می کارآمد  می مدیریت  اقتصادی  رشد  و  اجتماعی  رفاه  افزایش  به  منجر  که  د گرددانند 

(Alvarado, Iñiguez, & Ponce, 2017 .) 
الگوی سولو،   و  تحقیقات  از  نقش سرمایه  پژوهشپس  زمینه  در  انجام شده  های 

شود که وجه  به دو گروه اصلی تفکیک می   انسانی در رشد اقتصادی با استفاده از تابع تولید
است. آنچه محور اساسی    آنیا روش درج  نماینده سرمایه انسانی    تمایز آنها یا نوع متغیر

در رشد    بسیار دهد، این است که سرمایه انسانی، اهمیت  را تشکیل می   مطالعاتاین نوع  
پژوهشگران نتایج متفاوتی  توصیف این متغیر و اندازه گیری آن،    بر اساس اقتصادی دارد. اما  
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اند و نتایج به دست آمده تا حد زیادی به روش مورد استفاده از اهمیت آن به دست آورده
(، میزان  1961بستگی دارد. به عنوان مثال، شولتز )برای اندازه گیری سرمایه انسانی  آنان  

ن را در  رفته و آسرمایه اختصاص یافته به آموزش را متغیر نماینده سرمایه انسانی در نظر گ
بار، آموزش را به    اولین( برای  1964. گریلیخز )(Schultz, 1961)تابع تولید گنجانده است  

در تابع تولید وارد کرده و با سنجش سهم آن  تحت عنوان سرمایه انسانی صورت یک متغیر 
تولی متغیر  در  یک  این  که  گرفت  نتیجه  برای  د  و  بااهمیت  اقتصادیتولید   است  رشد 

(Griliches, 1964  .)( با الگو گرفتن از گریلیخز، تابع تولیدی از  1983والترز و رابینسون ،)
داگالس تشکیل دادند که فقط سه متغیر سرمایه، نیروی کار و آموزش  -نوع تابع تولید کاب

استفاده کردند که  برای آموزش  از چندین شاخص    آنان گرفت؛ با این تفاوت که  را در بر می
تعداد مدارک اخذ شده به عنوان معیاری از توسعه سطوح آموزشی باالتر از  عبارت بود از:  

متوسطه و مخارج آموزشی. نتایج حاکی از آن بود که گسترش آموزش تاثیر مهمی بر تولید  
مطال با  مقایسه  در  اما  است  داشته،  بوده  کمتر  آن  مقدار  قبل   & ,Walters)عات 

Rubinson, 1983 .) 
طریق   از  دانش  فعالیتخلق  و  توسعهتحقیقات  رشد  های  فرآیند  بسط  در  نیز  ای 

به عنوان سرمایه گذاری در دانش جدید تعریف    10گردد. تحقیق و توسعه اقتصادی مطرح می 
توان سرمایه گذاری همانند  بخشد. تحقیق و توسعه را می شده که فرآیند تولید را بهبود می

ند  ( معتقد1995)  و مایرس  فت. گریلیخزهای محسوس در نظر گر سرمایه گذاری در دارایی
ود بخشیده  کنند تا فرآیند تولید را بهبها اقدام به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می بنگاه

برخی معتقدند تحقیق و توسعه    (.Griliches & Mairesse, 1995)   و سود را افزایش دهند
تی است؛ زیرا در یک زمان،  ها متفاوت است و دانایی یک سرمایه غیررقاببا دیگر سرمایه

توانند از آن استفاده کنند و لذا به دلیل وجود اثرات سرریز  تعداد زیادی تولید کننده می 
نمی  توزیع  متناسب  بطور  کنندگان  تولید  بین  بازدهی  نقش  بالقوه  دلیل  همین  به  و  شود 

 . شود رشد درونزا در نظر گرفته می زیادی برای آن در الگوهای 
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 12( و لوکاس1986)  11، مطالعات بر روی رشد اقتصادی توسط رومر 1980از اواسط دهه  

برای درک بیشتر رشد بلندمدت اقتصادی   ، مطالعاتاین  ای شد. در ( وارد مرحله تازه1988)
ی بلندمدت توسط نرخ رشد  های نئوکالسیک که در آنها، نرخ رشد سرانه باید از محدودیت

شد. چون در این مطالعات نرخ رشد  ماند، دوری می میزا تعیین شده و ثابت  تکنولوژی برون
گویند. الگوهای رشد  زا می گردد، به آنها الگوهای رشد درونبلندمدت در درون الگو تعیین می

شود،  زا تغییرات تکنولوژی را به عنوان تابعی از تصمیماتی که درون اقتصاد گرفته می درون
تواند اثرات  بودن نرخ رشد تکنولوژی این است که نمیزا  . مشکل اصلی برونگیرنددر نظر می

انباشت سرمایه و تصمیمات اقتصادی را بر روی نرخ رشد تکنولوژی نشان دهد. در الگوی  
گردد نیز  یزا، عواملی که سبب رشد و توسعه تکنولوژی مزا، بر خالف الگوی برونرشد درون

 (. Ghafari, Jalooli, & Changi Ashtiani, 2015)شود در نظر گرفته می
در انتها، رشد اقتصادی توسط فناوری اطالعات و ارتباطات توضیح داده شده است.  
فناوری   در  این زمینه است، رشد سرمایه گذاری  در  پیشگامان  از  الگوها که سولو  این  در 

های نسبی  شود. با کاهش قیمت ای میاطالعات و ارتباطات باعث رشد سریع خدمات سرمایه
سرمایهتجیهزا  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بنگاهت  نهادهگذاری  سهم  فناوری  ها،  های 

شود. این موضوع در انطباق با وری میاطالعات و ارتباطات افزایش یافته و باعث رشد بهره 
الگوهای نئوکالسیکی است؛ زیرا رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات و کاهش قیمت آنها  

ها در توابع تولید و انباشت زیاد سرمایه توسط آنها و به وجود  یگر نهادهو جانشینی به جای د
های  وری در هماهنگی کامل با الگوهای رشد نئوکالسیکی است. در دوره آوردن رشد زیاد بهره 

قبل، به دلیل حجم اندک فناوری اطالعات و ارتباطات، روابط فوق برقرار نبود؛ ولی در اواخر  
شد سرمایه گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن  همراه با ر   1990دهه  

وری مشاهده گردیده است. در رابطه با تاثیر فناوری  حجم زیاد نهاده آن، اثر زیاد آن بر بهره 
وری در صنایع مختلف، اثرات مختلف )مثبت یا منفی( حاصل  اطالعات و ارتباطات بر بهره
ز دیگر  نگاه اثر مثبت حاصل شده و بازدهی برآورد شده فراتر اشده است؛ اما در رابطه با ب

 . (Asongu, & Odhiambo, 2019)ها بوده است سرمایه
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شود که در  با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه رشد اقتصادی، مالحظه می
ت  های بسیار اندکی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فناوری اطالعات و ارتباطا پژوهش

بر رشد اقتصادی به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته است؛ به خصوص آن که در  
های داخلی، تاکنون تاثیر این دو متغیر به طور همزمان بر رشد اقتصادی بررسی  پژوهش

های پیشین، بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی به برآورد  نشده است. همچنین در پژوهش
سازی چندگروهی و معادالت  الگو ده و پژوهشی بر اساس  رداخته ش الگوی رشد اقتصادی پ

ساختاری به تببین رابطه میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فناوری اطالعات و ارتباطات  
 و رشد اقتصادی نپرداخته است.  

 تحقیق روش شناسی   -3
در این پژوهش، به ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای  

سازی  الگو ال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطالعات توسط رهیافت در ح
های آماری مربوط به کشورهای  جامعه آماری پژوهش، دادهچندگروهی پرداخته شده است.  

های  آوری دادهاست. اطالعات مورد نیاز جهت جمع   2000-2018در حال توسعه در دوره زمانی  
استخراج شده است. جهت انجام تحقیق، کشورهای    13بانک جهانی  آماری از سایت اینترنتی

در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای  
سازی چندگروهی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد  الگو رد مطالعه جهت برآورد به روش  مو 

بندی شده و مورد ارزیابی قرار  درآمد باال تقسیمکمتر از متوسط، درآمد باالتر از متوسط و  
  9کشور آفریقایی و    9کشور آسیایی،    9گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر،  

بودن   کامل  و  بودن  دسترس  در  کشورها  این  انتخاب  دلیل  است.  جنوبی  آمریکای  کشور 
متغیر سرمایه انسانی، که    های آماری آنها در سایت بانک جهانی بود؛ به ویژه در مورد داده

  27های این متغیر را به صورت کامل در اختیار داشت. بنابراین در نهایت  کمتر کشوری داده
کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از انتخاب کشورها،  

جهانی،    مرحله بعد تقسیم کشورها به لحاظ میزان درآمد سرانه است. طبق تعریف بانک
اطالق می  به کشورهایی  باال  درآمد سرانه  با  از  کشورهای  آن  درآمد سرانه ساالنه  شود که 

دالر جز کشورهای با درآمد سرانه    995دالر بیشتر باشد. کشورهایی با درآمد کمتر از    12055

 
13 www.worldbank.org 
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دالر    3895دالر جز کشورهای کمتر از متوسط و بیشتر از    3895پایین، کشورهای تا سرانه  

 .کشورهای باالتر از متوسط طبقه بندی می شوند جز 
میانگین    2000-2018جهت تقسیم بندی کشورها از درآمد سرانه آنها در دوره زمانی  

 است.  1جدول گرفته شده است. نتایج به صورت  
 
 2000-2018بندی کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی متوسط درآمد سرانه و تقسیم.  1جدول  

 خذ: بانک جهانیأم
Tabel 1. Average of income per capita and division of selected developing countries in 
2000-2018 
Source: World bank 

 بندی درآمد سرانه تقسیم متوسط درآمد سرانه  نام کشور  نام قاره ردیف
 باالتر از متوسط  48/4334 ایران  آسیا 1
 کمتر از متوسط  47/2631 ارمنستان  آسیا 2
 باال 4/16849 بحرین  آسیا 3
 باال 18/43388 امارات متحده عربی  آسیا 4
 کمتر از متوسط  47/1033 هندوستان آسیا 5
 پایین  16/722 بنگالدش  آسیا 6
 باالتر از متوسط  69/6516 مالزی آسیا 7
 باال 5/14180 عربستان سعودی  آسیا 8
 باالتر از متوسط  81/8833 ترکیه  آسیا 9
 پایین  65/561 زیمبابوه  آفریقا  10
 پایین  29/405 اوگاندا  آفریقا  11
 باالتر از متوسط  63/5440 آفریقای جنوبی  آفریقا  12
 پایین  52/576 تانزانیا آفریقا  13
 پایین  24/620 چاد آفریقا  14
 پایین  16/859 سنگال آفریقا  15
 کمتر از متوسط  3/1565 سودان  آفریقا  16
 کمتر از متوسط  75/1465 نیجریه آفریقا  17
 پایین  57/319 ماالوی  آفریقا  18
 باالتر از متوسط  29/7765 آرژانتین جنوبی آمریکای   19
 کمتر از متوسط  43/1492 بولیوی آمریکای جنوبی  20
 باالتر از متوسط  66/8380 شیلی آمریکای جنوبی  21
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 باالتر از متوسط  21/4658 کلمبیا  آمریکای جنوبی  22
 کمتر از متوسط  78/3475 اکوادور  آمریکای جنوبی  23
 باالتر از متوسط  87/7547 مکزیک  آمریکای جنوبی  24
 کمتر از متوسط  05/2431 پاراگوئه  آمریکای جنوبی  25
 باالتر از متوسط  49/9189 اروگوئه  آمریکای جنوبی  26
 باالتر از متوسط  43/9956 ونزوئال  آمریکای جنوبی  27

 

 است: مطابق با جدول فوق چهار گروه درآمدی برای کشورهای در حال توسعه بررسی شده 
کشورهای با درآمد سرانه باال؛ که شامل امارات متحده عربی، بحرین و عربستان   -1

 سعودی هستند. 
ترکیه،   -2 مالزی،  ایران،  شامل  که  متوسط؛  از  باالتر  سرانه  درآمد  با  کشورهای 

 آفریقای جنوبی، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، مکزیک، اروگوئه و ونزوئال هستند.  
کم -3 سرانه  درآمد  با  هندوستان،  کشورهای  ارمنستان،  شامل  که  متوسط؛  از  تر 

 سودان، نیجریه، بولیوی، اکوادور و پاراگوئه هستند. 
کشورهای با درآمد سرانه پایین؛ که شامل بنگالدش، زیمبابوه، اوگاندا، تانزانیا،   -4

 چاد، سنگال و ماالوی هستند.  
هر گروه    ایهای آماری بر بندی کشورها به لحاظ درآمد سرانه، دادهپس از تقسیم

سازی چند گروهی و به روش معادالت ساختاری با رویکرد الگو درآمدی توسط رهیافت  
 مورد تحلیل قرار گرفت.    Smart PLS( و توسط نرم افزار PLSحداقل مربعات جزئی ) 

 متغیرهای تحقیق  -4
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل و متغیرهای  

 اند. هستند. در ادامه این متغیرها شرح داده شدهمیانجی 
 متغیر وابسته: رشد اقتصادی

 متغیر مستقل: سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
 متغیرهای میانجی:  

سرمایه انسانی، که به صورت تعداد نیروی کار دارای تحصیالت عالیه محاسبه   -1
 شده است. 
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فناوری اطالعات و ارتباطات که به دو صورت درصد نفوذ اینترنت و درصد نفوذ   -2

است  تلفن همراه در تولید محاسبه شده و در نهایت از این دو میانگین گرفته شده  
(Asongu, & Odhiambo, 2019 ) . 

 نتایج و بحث  -5
در این بخش در ابتدا جهت بررسی روند متغیرها، از آمار توصیفی استفاده گردید. نتایج  

ارجی و  دهد که نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خنشان می 2جدول  توصیفی در 
های درآمدی مختلف تفاوت چندانی باهم ندارند؛ بدین صورت که  سرمایه انسانی در گروه

میانگین نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد باال، درآمد باالتر از متوسط، درآمد کمتر  
است. میانگین سرمایه    76/4و    27/5،  55/3،  633/5از متوسط و درآمد پایین به ترتیب برابر  

اری مستقیم خارجی برای کشورهای با درآمد باال، درآمد باالتر از متوسط، درآمد کمتر از  گذ
و میانگین سرمایه انسانی    89/3و    65/2،  93/2،  039/3متوسط و درآمد پایین به ترتیب برابر  

برای کشورهای با درآمد باال، درآمد باالتر از متوسط، درآمد کمتر از متوسط و درآمد پایین به  
است. اما فناوری اطالعات و ارتباطات برای    39/77و    24/61،  02/72،  332/61تیب برابر  تر 

های  کشورهای با درآمد باال بسیار متفاوت از کشورهای با درآمد پایین است و هر چه گروه
یابد. به طوری  رود، فناوری اطالعات و ارتباطات نیز کاهش می درآمدی به سمت پایین می

ری اطالعات و ارتباطات برای کشورهای با درآمد باال، درآمد باالتر از متوسط،  که میانگین فناو 
 است.    26/5و   95/15، 07/33، 85/49درآمد کمتر از متوسط و درآمد پایین به ترتیب برابر  

 

 نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق. 2جدول  
 تحقیق  محاسباتخذ: أم

Tabel 2. Descriptive results of research variables 

Source: Research calculations 

های  گروه
ضریب  انحراف معیار میانگین متغیرها درآمدی 

 ضریب کشیدگی  چولگی 

کشورهای  
 درآمد باال 

 438/6 520/1 208/5 633/5 رشد اقتصادی 
سرمایه گذاری مستقیم 

 خارجی
039/3 053/3 456/1 986/5 

 637/2 317/0 422/6 332/61 سرمایه انسانی
فناوری اطالعات و  

 - 32/1 12/0 14/30 85/49 ارتباطات
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کشورهای  
درآمد باالتر  

 از متوسط 

 71/4 -55/0 18/4 55/3 رشد اقتصادی 
سرمایه گذاری مستقیم 

 70/4 27/1 34/2 93/2 خارجی

 89/4 - 19/1 02/13 02/72 سرمایه انسانی
فناوری اطالعات و  

 - 24/1 17/0 38/20 07/33 ارتباطات

کشورهای  
درآمد کمتر  

 از متوسط 

 79/14 36/1 66/4 27/5 رشد اقتصادی 
سرمایه گذاری مستقیم 

 03/4 09/1 15/2 65/2 خارجی

 94/1 - 33/0 99/16 24/61 سرمایه انسانی
فناوری اطالعات و  

 57/0 12/1 00/16 95/15 ارتباطات

کشورهای  
 درآمد پایین

 40/9 02/0 08/6 76/4 رشد اقتصادی 
سرمایه گذاری مستقیم 

 49/32 83/4 79/5 89/3 خارجی

 67/3 - 11/1 28/13 39/77 سرمایه انسانی
فناوری اطالعات و  

 23/0 51/1 23/6 26/5 ارتباطات

 

 بررسی الگوی اندازه گیری  -1-5
کیفیت   بررسی  شاخص برای  الگو،  می برازش  محاسبه  متعددی  این  های  ادامه  در  شوند. 

اند. میزان آلفای کرونباخ و معیار  نمایش داده شده  3ها محاسبه گردیده و در جدول  شاخص 
ρ 7/0های آماری است. از آنجا که این مقادیر باالتر از بیانگر پایایی دادهگلداشتاین  -دیلون  

  CRها وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه میزان  در داده  هستند، لذا پایایی قابل قبولی
 ها وجود دارد. است، روایی همگرا نیز در داده  5/0باالتر از  AVEو   7/0باالتر از 
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 بررسی کیفیت برازش .  3جدول  

 تحقیق  محاسباتخذ: أم
Tabel 3. Evaluation of fit quality 
Source: Research calculations 

آلفای   روابط  های درآمدی گروه
 کرونباخ 

  - دیلون  ρمعیار 
 CR AVE گلداشتاین

کشورهای درآمد  
 باال

 571/0 895/0 912/0 878/0 بر سرمایه انسانی FDIتاثیر 
 ICT 841/0 912/0 894/0 573/0بر  FDIتاثیر 

 568/0 857/0 912/0 882/0 سرمایه انسانی بر رشد تاثیر 
 571/0 888/0 914/0 879/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای درآمد  
 باالتر از متوسط 

 564/0 885/0 901/0 852/0 بر سرمایه انسانی FDIتاثیر 
 ICT 842/0 912/0 841/0 566/0بر  FDIتاثیر 

 575/0 844/0 902/0 847/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 563/0 884/0 901/0 851/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای درآمد  
 کمتر از متوسط 

 570/0 868/0 907/0 837/0 بر سرمایه انسانی FDIتاثیر 
 ICT 849/0 904/0 843/0 538/0بر  FDIتاثیر 

 521/0 836/0 852/0 821/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 502/0 812/0 809/0 704/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای درآمد  
 پایین 

 512/0 820/0 815/0 712/0 بر سرمایه انسانی FDIتاثیر 
 ICT 780/0 845/0 847/0 540/0بر  FDIتاثیر 

 557/0 831/0 825/0 748/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 560/0 837/0 836/0 765/0 بر رشد  ICTتاثیر 

در مرحله بعد، روایی تشخیصی متغیرهای پنهان بدست آمده است. برای این منظور، ابتدا  
فایل   در  مقادیر  این  است. سپس  آمده  بدست  پنهان  متغیرهای  میان  مقادیر همبستگی 

از مقادیر   و  این مقادیر جذر    3در جدول    AVEاکسل کپی شده  جذر گرفته شده است. 
اند. از نظر فورنل و الرکر  شده  1یس همبستگی یا مقادیر  گرفته شده جایگزین قطر اصلی ماتر

-همبستگی یک سازه با سازهمقادیر  ( جذرهای بدست آمده قابل قبول باید بیشتر از  1981)
ارائه شده    4جدول  مقادیر به صورت  (.  Fornell, C., & Larcker, 1981)  ای دیگر باشده

است. برای وجود روایی تشخیصی متغیرهای پنهان، باید مقادیر بدست آمده که در قطر  
سازه با  یک سازه  از همبستگی  جایگزین شده  که  اصلی  همانطور  باشد.  بیشتر  دیگر  های 
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وجود دارد؛ لذا روایی تشخیصی متغیرهای پنهان تایید    4جدول  شود این شرط در  مالحظه می 
 د. نشو های برازش گفته شده مناسب ارزیابی می شود. بنابراین الگوها از لحاظ شاخص می

 

 بررسی روایی تشخیصی متغیرهای پنهان .  4جدول  
 تحقیق  محاسباتخذ: أم

Tabel 4. Evaluation of diagnostic validity of latent variables 

Source: Research calculations 

های  گروه
 روابط  درآمدی 

بر   FDIتاثیر 
سرمایه  
 انسانی 

بر   FDIتاثیر 
ICT 

تاثیر سرمایه  
انسانی بر  

 رشد

  ICTتاثیر 
 بر رشد

کشورهای  
 درآمد باال 

    76/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
   ICT 445/0 76/0بر   FDIتاثیر 

  75/0 478/0 452/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 76/0 478/0 447/0 458/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای  
درآمد  

باالتر از  
 متوسط

    75/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
   ICT 412/0 75/0بر   FDIتاثیر 

  76/0 452/0 442/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 75/0 455/0 448/0 446/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای  
درآمد  

کمتر از  
 متوسط

    75/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
   ICT 412/0 73/0بر   FDIتاثیر 

  72/0 395/0 411/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 71/0 501/0 428/0 358/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای  
درآمد  
 پایین 

    72/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
   ICT 458/0 73/0بر   FDIتاثیر 

  75/0 399/0 495/0 انسانی بر رشد تاثیر سرمایه  
 75/0 497/0 422/0 447/0 بر رشد  ICTتاثیر 

 برآورد الگوی معادالت ساختاری  -2-5
، ضرایب مسیر یا بار عاملی متغیرهای مشاهده  Smart PLSدر این بخش توسط نرم افزار  

ضرایب مسیر  ،  4شکل  تا    1شکل  محاسبه گردیده است. در پیوست و  و معناداری آنها  شده  
گروه از  یک  و  برای هر  مسیر  نتایج ضرایب  است.  داده شده  نشان  درآمدی کشورها  های 

 خالصه شده است.   5معناداری ضرایب به صورت جدول 
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شود، در کشورهای با درآمد باال، کلیه ضرایب  مالحظه می  5همانطور که در جدول  

بر سرمایه    609/0اند. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان  مسیر معنادار شده 
گذارد. از  بر رشد اقتصادی تاثیر می   428/0انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان  

آنجا که ضریب مسیر تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی و همچنین  
و مقدار آنها نیز باالی    بر رشد اقتصادی معنادار است  ضریب مسیر تاثیر سرمایه انسانی

تاثیر سرمایه  ، می است   3/0 بر  انسانی  باال، سرمایه  درآمد  با  در کشورهای  توان گفت که 
گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نقش میانجی داشته است؛ بدین صورت که ابتدا  

گذارد و سپس سرمایه انسانی به ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی تاثیر م
دهد. همچنین در این کشورها، سرمایه گذاری  عنوان میانجی رشد اقتصادی را افزایش می

تاثیرگذار است و فناوری    482/0مستقیم خارجی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به میزان  
این بخش نیز از    گذارد. دربر رشد اقتصادی تاثیر می   348/0اطالعات و ارتباطات به میزان  

آنجا که ضریب مسیر تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  
  و همچنین ضریب مسیر تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی معنادار است

توان گفت در کشورهای با درآمد باال، فناوری اطالعات و  ، میاست   3/0و مقدار آنها باالی  
ارتباطات نیز بر تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نقش میانجی داشته  
است. بدین صورت که ابتدا سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  

می  را  تاثیر  اقتصادی  رشد  میانجی  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سپس  و  گذارد 
 دهد. افزایش می
در مورد  اما   تنها  نیستند.  معنادار  این ضرایب  برای سایر کشورهای مطالعه شده، 

کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه انسانی تاثیر  
داشته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطالعات   -883/0منفی و به میزان  

توان گفت که از میان  داشته است. لذا می  -841/0به میزان    و ارتباطات نیز تاثیر منفی و
کشورهای در حال توسعه، نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات تنها  

اند  برای کشورهای با درآمد سرانه باال حائز اهمیت است و برای سایر کشورها این دو نتوانسته
 خارجی بر رشد اقتصادی داشته باشند.  نقشی در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم 
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 پنهان متغیرهای   tضرایب مسیر و آماره  .  5جدول  
 تحقیق  محاسباتخذ: أم

Tabel 5. Path coefficients and t-statistics of latent variables 
Source: Research calculations 

 نتیجه tآماره   ضریب مسیر  روابط  درآمدی های  گروه

 کشورهای درآمد باال 

 معنادار  016/2 609/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
 معنادار  ICT 482/0 038/2بر   FDIتاثیر 

 معنادار  280/2 428/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 معنادار  216/2 348/0 بر رشد  ICTتاثیر 

باالتر از  کشورهای درآمد 
 متوسط

 معنیبی 926/0 - 758/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
 معنیبی ICT 791/0- 045/1بر   FDIتاثیر 

 معنیبی 306/0 - 511/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 معنیبی 125/0 - 191/0 بر رشد  ICTتاثیر 

کشورهای درآمد کمتر از  
 متوسط

 معنادار  557/3 -883/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
 معنادار  ICT 841/0- 336/12بر   FDIتاثیر 

 معنیبی 192/0 110/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 معنیبی 131/1 - 961/0 بر رشد  ICTتاثیر 

 کشورهای درآمد پایین

 معنیبی 007/1 843/0 بر سرمایه انسانی  FDIتاثیر 
 معنیبی ICT 765/0 121/1بر   FDIتاثیر 

 معنیبی 156/0 825/0 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد 
 معنیبی 108/0 -003/0 بر رشد  ICTتاثیر 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات  -6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از عوامل ایجاد کننده و بهبود دهنده رشد اقتصادی است،  

ای که به همراه ایجاد سرمایه گذاری عوامل دیگری مانند ورود تکنولوژی و دانش  به گونه
بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم  هدف از پژوهش حاضر،  روز را به همراه خواهد داشت.  

خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری  
هت انجام تحقیق، کشورهای منتخب در حال توسعه به چهار  اطالعات و ارتباطات است. ج

پایین(   درآمد  از متوسط و  درآمد کمتر  از متوسط،  باالتر  درآمد  باال،  )درآمد  درآمدی  گروه 
 تقسیم شدند.  
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سازی چند گروهی به روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل  الگو نتایج رهیافت  

توسعه نشان داد که تنها برای کشورهای با  ( برای کشورهای در حال  PLSمربعات جزئی )
درآمد باال، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری  

های درآمدی کشورهای  مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. در سایر گروه
نتوانسته متغیر  دو  این  توسعه،  حال  میانجدر  عنوان  به  گذاری  اند  سرمایه  تاثیر  برای  ی 

دهد کشورهای با درآمد  مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. این نتیجه نشان می
وری به دلیل سطح باالی سرمایه انسانی و نیروی کار  باال دریافتند که امکان افزایش بهره

بهبود فناوری  های تکنولوژی و همچنین  های جدید و سرریزماهر از طریق انتقال تکنولوژی
اطالعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل  

کند. بنابراین کشورهای در حال توسعه با درآمد باال امکان سرمایه گذاری باال در بخش  می
و  کنند. لذا سطح باالی سرمایه انسانی  آموزش و فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم می

فناوری اطالعات و ارتباطات در این کشورها منجر به آن شده که در کنار سرمایه گذاری  
د. از طرفی این کشورها  نتاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته باش  ،مستقیم خارجی 

های  دهند شرکتظرفیت تحقیق و توسعه باالتری دارند و سرمایه گذاران خارجی ترجیح می
تکنولوژی خود را در کشورهایی که ظرفیت تحقیق و توسعه باالتری دارند برپا  وابسته به  

کنند. از آنجا که ظرفیت تحقیق و توسعه باالتر برای کشورها با وجود سرمایه انسانی و نیروی  
شود، بنابراین تنها برای  کار آموزش دیده و همچنین فناوری اطالعات و ارتباطات محیا می

 اال این امر میسر شده است.  کشورهای با درآمد ب
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم   بر  انسانی  میانجی سرمایه  نقش  نظر  از  این تحقیق 

( که بیان  2016خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد باال، با تحقیقات سو و لیو )
دارد،  در شهرهای چین که دارای درآمد سرانه باالتری هستند این رابطه وجود  نمودند تنها  

همخوانی دارد. همچنین نتایج این تحقیق از نظر نقش میانجی فناوری اطالعات و ارتباطات  
اودهیامبو   و  آسونگو  تحقیق  با  اقتصادی  رشد  بر  خارجی  گذاری مستقیم  تاثیر سرمایه  بر 

به لحاظ درآمد    را  های کشورها( همخوانی دارد، با این تفاوت که این دو محقق، تفاوت2019)
 اند. ورد بررسی قرار ندادهسرانه م

شود که کشورهای در حال توسعه به منظور  بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می 
های انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات، این دو متغیر را در سرمایه  بهره بردن از سرمایه
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گ سرمایه  در  آنها  کارگیری  به  توسط  و  نمایند  سازی  پیاده  خارجی  مستقیم  ذاری  گذاری 
مستقیم خارجی، رشد اقتصادی را افزایش دهند. در صورتی که کشورهای در حال توسعه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صورت انتقال تکنولوژی برتر داشته باشند، با به کار  
بردن سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات، قادر خواهند بود که از تکنولوژی برتر  

شود، استفاده مطلوب داشته باشند.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد می که از طریق  
توانند از تکنولوژی نوین که از کشورهای  سرمایه انسانی به عنوان نیروی کار متخصص می 

شوند به نحو بهینه استفاده نمایند و آن را در رشد تولید به کار ببرند.  توسعه یافته وارد می 
اینترنت و  همچنین توسط فناوری اطال  نفوذ  از طریق  پژوهش  این  ارتباطات که در  عات و 

تر و کاراتر خواهد بود که  تلفن همراه در تولید محاسبه گردیده، استفاده از تکنولوژی ساده
فناوری   و  انسانی  سرمایه  از  استفاده  با  بنابراین  دارد.  بر  در  پیش  از  بیش  را  تولید  رشد 

تواند بر رشد اقتصادی کشورهای  ستقیم خارجی می اطالعات و ارتباطات، سرمایه گذاری م 
ساز توسعه اقتصادی برای این کشورها  در حال توسعه تاثیر مثبت داشته باشد؛ که زمینه 

خواهد بود. همچنین با توجه به آن که تنها برای کشورهای در حال توسعه با درآمد باال،  
رمایه گذاری مستقیم خارجی بر  سرمایه انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات بر تاثیر س

می  توصیه  داشتند،  میانجی  نقش  اقتصادی  از  رشد  توسعه  حال  در  شود سایر کشورهای 
تجربیات این کشورها برای ارتقای رشد اقتصادی خود بهره ببرند. برای تحقیقات آتی پیشنهاد  

میزان    ها، فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت شود در صورت در دسترس بودن دادهمی
های همراه هوشمند برای اتصال به اینترنت محاسبه گردیده و در الگوی  دسترسی به تلفن

 حاضر قرار داده شود.  
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 پیوست 

 
 ضرایب مسیر برای کشورهای با درآمد باال .  1شکل  

 تحقیق  محاسباتخذ: أم
Figure 1. Path coefficients for high income countries 

Source: Research calculations 
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 کشورهای با درآمد باالتر از متوسط ضرایب مسیر برای  . 2شکل  

 تحقیق  محاسباتخذ: أم
Figure 2. Path coefficients for higher than medium income countries 

Source: Research calculations 
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 کمتر از متوسط ضرایب مسیر برای کشورهای با درآمد .  3شکل  

 تحقیق  محاسباتخذ: أم
Figure 3. Path coefficients for lower than medium countries 

Source: Research calculations 
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 پایینضرایب مسیر برای کشورهای با درآمد .  4شکل  

 تحقیق  محاسباتخذ: أم
Figure 4. Path coefficients for low income countries 

Source: Research calculations 
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