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چکیده
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کشورهای  گروه از  مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در هر دو 

کنترلی جهانی شدن سیاسی و نوآوری بر  منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای 

بر  واقعی  ارز  نرخ  تأثیر  و  و معنادار  کشورهای منتخب مثبت  از  گروه  آزادسازی تجاری در هر دو 

کشورهای منتخب منفی و معنادار است. گروه از  آزادسازی تجاری در هر دو 

F14 ،M15 ،C33:JEL طبقه بندی
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مقدمه 

بهتری  عملکرد  بسته2  اقتصادهای  به  نسبت  باز1  اقتصادهای  که  داده  نشان  تاریخی  واقعیت 
و  اقتصادی  رشد  تضعیف  جزء  نتیجه ای  حمایتی  سیاست های  و  اقتصاد  بسته بودن  و  دارند 
درهم   ، اخیر دهه های  طی  اقتصادی  مهم  پدیدهای  از  یکی  لذا،  ندارد.  بیکاری  و  فقر  تداوم 
آمیزی و ادغام3 متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی بوده و افزایش بازرگانی بین المللی4، 
در  است.  آن  شواهد  از  خارجی6  مستقیم  سرمایه گذاری  جریان  تشدید  و  تولید5  شدن  جهانی 
دهه  دوم  نیمه  از  توسعه-  درحال  کشورهای  -خاصه  جهان  کشورهای  از  بسیاری  راستا،  این 
بر  1980 میالدی به بعد با حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای )سهمیه های وارداتی و مالیات 
بازارهای  در  خدمات  و  کاالها  تبادل  گسترش  و  خارجی  تجارت  توسعه  سمت  به  صادرات( 
کنند و  اقتصادی باالیی دست پیدا  توانسته اند به رشد  این رهگذر  از  و  جهانی حرکت نموده 

رفاه اجتماعی خود را افزایش دهند. 
فناوری  نقش  ارتباطات،  و  اطالعات  انفجار  عصر  به  موسوم  حاضر  عصر  در  سویی،  از 
جدید  فرصت های  خلق  و  مکانی  و  زمانی  محدودیت های  رفع  در  ارتباطات7  و  اطالعات 
و  اطالعات  فناوری  زیرا،  است.  تعیین کننده  بسیار  سابق  تجاری  روابط  بسط  و  تجاری 
الگوهای  ارائه  با  و  کاهش  را  ملی  مرزهای  ورای  در  خدمات  و  کاالها  تبادل  هزینه  ارتباطات، 
است.  ساخته  دگرگون  را  فروشندگان  و  خریداران  بین  سنتی  روابط  فروش،  و  خرید  جدید 
، ارتباطات و تبلیغات را با هزینۀ بسیار اندک فراهم  مضافًا، رشد سریع اینترنت امکان جستجو

و فرایند ورود بنگاه های اقتصادی به بازارهای جهانی را تسریع و تسهیل نموده است. 
بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری 
اسالمی8  همکاری  سازمان  عضو  آسیایی  توسعۀ  درحال  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  در  را 
و  اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو  اروپایی  توسعه یافتۀ  منتخب  کشورهای  و  نمونه(  گروه  (

1. Open Economies 
2. Closed Economies 
3. Integration
4. International Trade
5. Production Globalization
6. Foreign Direct Investment
7. Information and Communication Technology 

کشور عضو در چهار قاره جهان.  8. سازمانی بین المللی با 57 
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جمع  حاصل   از   ، منظور به همین  نماید.  بررسی   2009-2017 دوره  طی  کنترل(  گروه  ( توسعه1 
تجاری  آزادسازی  جایگزین  به عنوان  داخلی  ناخالص  تولید  بر  تقسیم  صادرات  و  واردات 
بین المللی  اتحادیه  توسط  منتشره  ارتباطات2  و  اطالعات  فناوری  توسعه  شاخص های  از  و 

مخابرات3 به عنوان جایگزین فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده شده است.
به طور عام  ابتدا جهانی شدن  که  این صورت ساماندهی شده  به  ادامه، مطالعه حاضر  در 
آمده  میان  به  سخن  آن  اهمیت  باب  در  و  شده  تعریف  خاص  به طور  اقتصاد  جهانی شدن  و 
اندازه گیری  و شاخص های  تعریف  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  مفهوم  است. سپس، 
بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  تأثیر  سازوکار  آن،  دنبال  به  است.  شده  معرفی  آن 
با  مرتبط  تجربی  مطالعات  پیشینه  ادامه،  در  است.  شده  تشریح  و  تببین  تجاری  آزادسازی 
از  استفاده  با  تحقیق  مدل  سپس،  است.  گردیده  بیان  تحقیق  جنبه  نوآوری  و  مرور  موضوع 
گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. در پایان، نتایج حاصله  داده های تابلویی و به روش  

گرفته و چند توصیه سیاستی پیشنهاد شده است.  مورد بحث و بررسی قرار 

1. ادبیات موضوع 

1-1. آزادسازی تجاری

کمرنگ  که در آن، مرزهای سیاسی و اقتصادی  جهانی شدن4، مرحله ای از فرایند تحول است 
چند  پدیده ای  جهانی شدن  درنتیجه،  می یابد.  گسترش  فرهنگ ها  تعامالت  و  ارتباطات  و 
و  نظامی  فرهنگی،  حقوقی،  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  امور  به  آن  آثار  که  است  وجهی 

فناوری قابل تسری است5. 
برداشت های  با  که  است  جهانی شدن  وجوه  از  یکی  اقتصاد  جهانی شدن  بین،  این  در 
»بین المللی  با  مترادف  اقتصاد  جهانی شدن  برداشت،  اولین  در  است.  بوده  همراه  گونی  گونا

به طور  ترکیه  کشور  البته،  هستند.  متعهد  آزاد  اقتصاد  و  دموکراسی  اصول  به  متعهد  عضو  کشور   35 با  بین المللی  سازمانی   .1
همزمان در هر دو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان همکاری اسالمی عضویت دارد. اما به لحاظ شاخص های 
در عداد  این تحقیق  در  لذا  دارد،  بیشتری  قرابت  اسالمی  کشورهای  با  اجتماعی  و  فناوری، سیاسی  اقتصادی،  مختلف 

کشورهای در حال توسعه اسالمی منظور شده است. 
2. Information and Communication Technology Development Index (IDI) 
3. International Telecommunication Union (ITU)
4. Globalization
5. Perraton, (1999).
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شدن1« و رشد مبادالت و تعامالت بین المللی است. دومین برداشت، آن را معادل »آزادسازی2« 
می داند. در این نگرش، جهانی شدن اقتصاد به معنای حذف محدودیت های تحمیلی دولت 
بر روابط خارجی به منظور دستیابی به یک اقتصاد باز و بدون مرز است. صندوق بین المللی 
اقتصادی  متقابل  وابستگی  رشد  صورت  به  را  اقتصاد  جهانی شدن   ، دیگر برداشت  در  پول3 
ماوراء  در  سرمایه  جریان  و  خدمات  و  کاالها  مبادالت  تنوع  و  حجم  افزایش  طریق  از  کشورها 

کرده است4. گسترده و سریع فناوری تعریف  مرزها و پخش 
ادغام  فرایند  به  اقتصاد  جهانی شدن  گفت  می توان  جامع تر  بالنسبه  تعریف  یک  در 
)نیروی  تولید  عوامل  آن،  در  که  دارد  اشاره  جهانی  گیر  فرا اقنصاد  یک  در  ملی  اقتصادهای 
محصوالت  و  نموده  عبور  جغرافیایی  مرزهای  از  آزادانه  اطالعات،  و  فناوری  سرمایه(،  و  کار 
و  می شود  وارد  مختلف  کشورهای  بازارهای  به  آزادانه  نیز  خدمات(  و  کاالها  از  )اعم  تولیدی 
، خصوصی سازی5 و آزادسازی در ابعاد مختلف آن شامل آزادسازی  اتکای بیشتر به نظام بازار
آزادسازی سرمایه گذاری خارجی8 نیز از مشخصه های اصلی این  آزادسازی مالی7 و  تجاری6، 

فرایند است9. 
آزادسازی تجاری به عنوان یکی از وجوه جهانی شدن اقتصاد به عنوان متغیر  این تحقیق بر 
آزادسازی  اول،  نگرش  در  دارد.  وجود  متفاوت  نگرش  سه  آن  باره  در  که  دارد  تمرکز  وابسته 
، منابع طبیعی و زمین  کار کشورها شامل نیروی  تجاری سبب استفاده از منابع معطل مانده این 
شده و به رشد تولیدات و راهیابی مازاد آن به بازارهای جهانی منجر می گردد. در نگرش دوم، 
آزادسازی تجاری به افزایش ظرفیت های تولیدی در بخش های معطل مانده و صادرات مازاد 
کاالهای  آن،  ازای  کاهش مصرف داخلی منجر می گردد و در  بازارهای جهانی بدون  تولید به 
همان  واقع  در  نگرش  این  می گردد.  وارد  نیاز  مورد  فراورده های  دیگر  و  واسطه ای  و  صنعتی 
فناوری  بهبود  اثر  بر  کار  تقسیم  تعمیم  و  بازار  گسترش  بر  که  است  آدام  مطلق  مزیت  نظریه 

1. Internationlization
2. Liberalization
3. International Monetary Fund
4. Guillen, (1380).
5. Privatization
6. Liberalization Trade
7. Financial Liberalization
8. Liberalization of Foreign Investment

9. دادگر و ناجی میدانی، )1382(.
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بر  سوم  نگرش  اما،  می نماید.  مرتفع  را  داخلی  بازار  نواقص  که  دارد  کید  تأ تخصص  کسب  و 
تقسیم  و  بازار  توسعه  طریق  از  تجاری  آزادسازی  اساس،  این  بر  دارد.  کید  تأ پویا  بهره وری 
و موجبات  و ماشین آالت موجود منجر شده  تولیدی  از ظرفیت های  کثری  استفاده حدا به  کار 

کار را فراهم می نماید1.  افزایش نوآوری در تولید و رشد بهره وری نیروی 
با  داخلی  تولیدات  رقابت پذیری  عدم  نظیر  نگرانی هایی  بروز  به  تجاری  آزادسازی  البته، 
خارجی،  بحران های  انتقال  از  جلوگیری  چگونگی  داخلی،  بازارهای  در  خارجی  محصوالت 
کشورهای  چگونگی پاسخگویی به نیازهای ایجاد شده، نحوه هماوردی با پیشرفت های فنی 
شواهد  اما،  است2.  انجامیده  مصرف کنندگان  سلیقه  تغییر  با  سازگاری  توان  باالخره  و  رقیب 
تجربی نشان داده منافع آزادسازی تجاری در عمل بیش از مشکالت و مضار آن است. به طور 
به  ، دست یابی  وسیع تر و  بهتر  اشتغال  اثر  در  باال  درآمد  کسب  به  گسترش صادرات  مشخص، 
رقابت   و  تولید  سطح  افزایش  به واسطه  تولید  هزینه های  بهینه سازی   ، کارا تر و  بزرگتر  بازارهای 
منجر می شود. افزایش واردات نیز در ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی نقش بسزایی 
کاالهای تولید داخلی  کیفیت  دارد. زیرا، واردات انگیزۀ انجام نوآوری و اختراع را باال برده و 
صنایع  می تواند  اولیه  مواد  و  سرمایه ای  کاالهای  واردات  افزایش  به عالوه،  می دهد.  افزایش  را 
انتخاب  قدرت  افزایش  و  تورم  کاهش  در  واردات  نهایت،  در  نماید.  رقابتی تر  را  داخلی 

دارد3.  تأثیر  مصرف کنندگان 
ارتباط تجاری  گفت، این شاخص سطح  باید  نیز  آزادسازی تجاری  بر  درباره عوامل موثر 
کل  تقاضای  و  بین عرضه  و خود حاصل شکاف  نشان می دهد  را  دنیای خارج  با  کشور  یک 
کل به شرح چهار دسته  بر عرضه و تقاضای  از متغیرهای مؤثر  بنابراین، طیف وسیعی  است4. 

آن تأثیر می گذارد:  کلی زیر بر 
سبب . 1 مناسب  اجتماعی  زیرساخت های  از  برخورداری  اجتماعی:  زیرساخت های 

کسب  و به  کسب وکار شده  و بهبود فضای طبیعی  و اطالعات  توزیع منابع  تسهیل جریان 
 ، کسب وکار محیط  طبیعی،  منابع  می کند.  کمک  جهانی  بازارهای  در  رقابتی  مزیت 

)1392( ، 1. رضوی و سلیمی فر
2. بهکیش، )1389(

3 .World Trade Organization, (1999).

4. زیرا مازاد عرضه در افزایش صادرات و مازاد تقاضا در افزایش واردات تبلور می یابد. 
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مهم ترین  از  بهداشتی  سازمان های  آموزش،  ارتباطات،  و  نقل  و  حمل  اطالعات،  فناوری 
اجتماعی محسوب می گردند1. زیرساخت های 

و . 2 ابداعات  افزایش  با  پایه ای  تحقیقات  در  بلندمدت  سرمایه گذاری  توسعه:  و  تحقیق 

کسب مزیت رقابتی در بازارهای جهانی به آزادسازی  نوآوری و خلق فناوری های جدید و 
کمک می نماید. هزینه های تحقیق و توسعه، تعداد افراد شاغل در بخش تحقیق  تجاری 

و توسعه از سری عوامل این بخش هستند2.
بهره، . 3 نرخ   ، ارز نرخ  تورم،  نرخ  پنج شاخص  با  کالن  اقتصاد  کالن: محیط  اقتصاد  محیط 

معقول  بودجه  کسری  می شود.  تعریف  پرداخت ها  تراز  وضعیت  و  دولت  مالی  وضعیت 
نرخ  پیش بینی،  قابل  و  پایین  تورم  نرخ  داخلی(،  ناخالص  تولید  از  نسبتی  صورت  )به 
واقعی ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و نرخ بهره و تراز پرداخت ها متناسب با رشد 
آزادسازی  و  کالن، رشد تجارت خارجی  اقتصاد  ثبات  افزایش  اقتصادی سبب  توسعه  و 
عمومی  سطح  زیاد  نوسان  مانند  کالن  اقتصاد  بی ثباتی  بالعکس،  می شود.  تجاری 
به  بودجه می تواند  کسری  و  تراز پرداخت ها  ، بی ثباتی  ارز نرخ  نوسانات شدید  قیمت ها، 

کاهش حجم تجارت خارجی منجر شود3.
کیفیت نهادها: نهادهای فعال در سطح یک جامعه و در رأس آنها نهاد دولت می تواند با . 4

طراحی و اجرای سیاست های متوازن تر به بین المللی شدن بازارها و آزادسازی تجاری کمک 
که به هر دلیل نمی خواهند یا نمی توانند   نماید. همچنین، دولت با حمایت اجتماعی از آنان 
کاهش می دهد4. با آزادسازی تجاری هماهنگ باشند، عوارض منفی ناشی از این فرایند را 
از بین عوامل فوق، تحقیق حاضر بر بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر آزادسازی 

که از عوامل زیرمجموعه زیرساخت های اجتماعی محسوب می شود. تجاری تمرکز نموده 
 

1-2. فناوری اطالعات و ارتباطات 

در  یاد می شد.  تولید  عوامل  به عنوان  اولیه  مواد  و  کار  نیروی  از سرمایه،  کالسیک،  اقتصاد  در 

1. بهکیش، )1389(.
2. Sharma et al, (2016).

3. بهکیش، )1389(.
4. Dollar & Kraay, (2002).
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دهه  دو  طی  اما،  شد.  افزوده  جمع  این  به  نیز  ماشین آالت  و  مدیریت  صنعتی،  انقالب  عصر 
اولیه  ماده  حکم  در  البته  که  می شود  یاد  تولید  رشد  اصلی  عامل  به عنوان  اطالعات  از   ، اخیر

کاربرد آن مستلزم توسعۀ فناورِی اطالعات و ارتباطات است.  است و 
شامل  اطالعات  که  است  اطالعات2  و  فناوری1  واژۀ  دو  ترکیب  حاصل  اطالعات  فناوری 
بر  که  بامعناست  پردازش شدۀ  ارقام  و  موضوعات  مسائل،  حوادث،  حقایق،  از  مجموعه ای 
و  دانش  از  مجموعه ای  به  اطالعات  فناوری  بنابراین،  نمود3.  برنامه ریزی  می توان  آن  اساس 
کاربرد فناوری های نوین مانند رایانه، اینترنت و سیستم ارتباط از راه دور برای ضبط،  مهارت 
ارائه  برای  اما،  می شود.  اطالق  اطالعات  دریافت  و  انتقال  بازیابی،  پردازش،  ذخیره سازی، 
خدمات توسط فناوری اطالعات، وجود ارتباطات نیز ضروریست. درنتیجه، فناوری اطالعات 
تصویری  و  صوتی  اطالعاتی،  رادیوئی  سیستم های  مخابراتی،  شبکه های  شامل  ارتباطات  و 
سیستم های  داده ها،  شبکه  و  اینترنت  ماهواره ای،  سیستم های  و  کابلی  شبکه های   ، سیار
مرتبط  و مدیریتی  فعالیتی  و مفاهیم  تعیین موقعیت جهانی  اطالعات جغرافیایی، سیستم های 
و  تبعیض  رفع  تنوع،  شفافیت،  سهولت،  کیفیت،  دقت،  سرعت،  افزایش  با  که  است4  آنها  با 
زندگی  شئون  کلیه  و  نموده  توجهی  شایان  کمک  دانایی محور  جامعۀ  تحقق  به  عدالت گرایی 

بشر از جمله امور اقتصادی و تجاری او را متحول ساخته است. 
پیشرفته  کشورهای  تا  شده  سبب  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در  فراوان  مزایای  وجود 
کشورهای  آنها و  که امروزه، بین  برای توسعه این فناوری اهتمام جدی داشته باشند. به نحوی 
کشورهای درحال توسعه در  گر  که ا درحال توسعه یک شکاف جدی از این لحاظ وجود دارد 
کثری منافع حاصل از فناوری  کاهش و رفع آن نکوشند، ضمن محرومیت از جذب حدا جهت 
نیز  حوزه ها  سایر  به  عقب ماندگی  این  که  مواجه اند  تهدید  این  با  ارتباطات،  و  اطالعات 
کلیه بخش های  و  است  گیر5  فرا فناوری  ارتباطات یک  و  اطالعات  فناوری  زیرا،  یابد.  تسری 

اقتصادی را عمیقًا و همزمان متأثر می سازد6.

1. Technology 
2. Information

3. بین اطالعات )Information( و داده  )Data( تفاوت وجود دارد. زیرا، داده شامل حقایق و ارقام خام و پردازش نشده 
کاربر بی معناست. که برای  است 

4. Pahjola, (2002).
5. General Purpose Technology 
6. Grossman & Helpman, (1991).
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8

 
 : مزایاي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات1نمودار 

 1394، مأخذ: سلمانی و همکاران

  
توسعه این  برايپیشرفته کشورهاي  فناوري اطالعات و ارتباطات سبب شده تا درمزایاي فراوان وجود 

شکاف یک  درحال توسعهکشورهاي و  آنهابین ، امروزه نحوي کهداشته باشند. بهاهتمام جدي فناوري 
، نکوشند آنرفع کاهش و در جهت  درحال توسعهکشورهاي اگر  کهوجود دارد از این لحاظ  جدي
تهدید مواجه با این، جذب حداکثري منافع حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات محرومیت ازضمن 

فناوري اطالعات و ارتباطات یک فناوري ، ها نیز تسري یابد. زیراماندگی به سایر حوزهعقباین که اند 
 ).1991، 2(گروسمن و هلپمن سازدمیأثر متو همزمان  اًهاي اقتصادي را عمیقکلیه بخش واست  1فراگیر
از شاخصبا استفاده لحاظ فناوري اطالعات و ارتباطات کشورها به یافتگیۀسطح توسع ارزیابیضمناَ، 

 3المللی مخابراتمنتشره توسط اتحادیه بین شاخصاز در این تحقیق  شود کهمی انجامهاي مختلف 

1. General Purpose Technology
2. Grossman & Helpman
3. International Telecommunication Union (ITU)

نمودار 1- مزایای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

مأخذ: سلمانی و همکاران، 1394

با استفاده  ارتباطات  و  کشورها به لحاظ فناوری اطالعات  ارزیابی سطح توسعۀ یافتگی  ضمنَا، 
اتحادیه  توسط  منتشره  شاخص  از  تحقیق  این  در  که  می شود  انجام  مختلف  شاخص های  از 
که  بین المللی مخابرات1 متشکل از سه زیرشاخص دسترسی2، مصرف3 و مهارت4  استفاده شده 
آن موجود بوده و به سهولت قابل دسترس است.  از سایر شاخص ها جامع تر بوده و داده های 
فناوری  زیرساختی  آمادگی  سطح  دسترسی،  زیرشاخص  شاخص،  این  روش شناسی  اساس  بر 
را با پنج معیار تلفن ثابت، تلفن همراه، پهنای باند بین المللی،  کشورها  ارتباطات  اطالعات و 
خانوارهای دارای رایانه و خانوارهای دارای اینترنت اندازه گیری می کند. زیرشاخص مصرف، 
کاربران اینترنت، پهنای باند  کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات را با استفاده از سه معیار  میزان 
تلفن ثابت و پهنای باند تلفن همراه اندازه گیری می کند. زیرشاخص مهارت نیز توانمندی های 
سواد،  با  بزرگساالن  میزان  معیار  سه  با  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  برای  الزم 

1. International Telecommunication Union (ITU)
2. Access 
3. Use 
4. Skills
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اندازه گیری  تحصیلی  سوم  مقطع  در  نام  ثبت  میزان  و  تحصیلی  دوم  مقطع  در  نام  ثبت  میزان 
فناوری  توسعه  شاخص  محاسبه  در  کمتری  وزن   ، دیگر شاخص  زیر  دو  به  نسبت  که  می کند 

اطالعات و ارتباطات به آن اختصاص یافته است. 

1-3. سازوکار تأثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری 

و  ارقام  و  آمار  کنترل  صحت،  دقت،  سرعت،  افزایش  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
ممکن1،   زمان  کوتاه ترین  در  ثبتی  اشتباهات  تصحیح  استاندارد،  فرم های  از  صحیح  استفاده 
فروشگاه   زیادی  تعداد  از  نیاز  مورد  خدمات  و  کاال  درباره  اطالع  کسب  و  جستجو  امکان 
انتخاب مشتریان2، حذف محدودیت  افزایش قدرت  و  کم  زمان  در مدت  و مجازی  حقیقی 
و  خدمات  کاالها،  تبادل  جریان  تسریع  و  جدید  بازارهای  به  دستیابی  در  زمانی  و  مکانی 
آزادسازی تجاری  کاالها3 موجب تسهیل فرایند  از تبادل  کاهش نااطمینانی ناشی  اطالعات و 
کارایی دولت ها و  کمک به افزایش  می شود. به عالوه، توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات با 
درک بهتر آنها از فرصت های نوین تجاری و فرصت آفرینی برای بخش خصوصی، زمینه تولید 
آزادسازی  به  و  نموده  فراهم  را  خارجی  مصرف کنندگان  سلیقه  و  جهانی  معیارهای  با  منطبق 
نهاده  به عنوان یک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  کمک می کند4، ضمنًا،  تجاری 
ارتقای  و  بهره وری  افزایش  تولید،  هزینه های  کاهش  نوآوری،  افزایش  سبب  تولید  فرایند  در 
، استفاده از روش های  کار کارایی نیروی  کیفی محصوالت و خدمات می شود6،5. افزایش  سطح 
کاهش هزینه های مبادالت تجاری و تعدیل  نوین تولید، بهبود سیستم های بازاریابی و توزیع و 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  دستاوردهای  دیگر  از  آنها  کیفیت  اساس  بر  محصوالت  قیمت 
عقالیی  رفتار  زیرا،   .2014 می کند7،  تقویت  را  تجاری  آزادسازی  جریان  که  است  ارتباطات 
کاهش قیمت ها می شود.  کنش مثبت آنها در برابر  مصرف کنندگان و بنگاه های تجاری سبب وا
اطالع رسانی سریع و آسان به مخاطبان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان از دیگر مزایای توسعه 

1. Lirong et al, (2013).
2. Foroudi et al, (2018).
3. Migiro & Ocholla, 2005).
4. Asongu & Nwachukwu, (2017).
5. Grazzi & Jung, (2016).
6. Tan & Ouyang, (2004).
7. Alghamdi & Bach, (2014).
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فناوری  توسعه  همچنین،  است1.  تجاری  آزادسازی  جریان  تقویت  راستای  در  فاوا  صنعت 
مزیت  کسب  سبب  جدید  محصول  تولید  و  قدیم  محصول  توسعه  با  ارتباطات  و  اطالعات 
توسعه  که  این  نهایت  در  می شود2.  بین المللی  تجارت  افزایش  و  جهانی  بازارهای  در  رقابتی 
جامعه  در  مصرف  از  خاصی  الگوهای  شکل گیری  به  کمک  با  ارتباطات  و  اطالعاتی  فناوری 
آزادسازی تجاری  الگوهای مصرفی بومی، زمینه تسهیل فرایند  کمرنگ نمودن نقش  جهانی و 

را بیش از پیش فراهم می نماید3. 

2. پیشینه پژوهش

در  بین المللی  تجارت  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  چگونگی  چوی4  و  وانگ 
نتایج نشان  کرده اند.  بررسی   2016 تا   2000 را طی دوره  بریکس5  به  نوظهور موسوم  اقتصادهای 
دارد.  بیشتر  مثبت  تأثیر  واردات  به  نسبت  صادرات  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  داد 
و  صادرات  بر  کمتر  ارزش،  زنجیره  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تر  باال سطوح  همچنین، 
بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  اثر  به عالوه،  بوده است.  موثر  به طور همزمان  واردات 
ارتباطات  و  فناوری اطالعات  که توسعه  این  نهایتًا  یافته است.  افزایش  زمان  تجارت در طول 

کارآمدتر بریکس تأثیر مثبت بیشتری دارد. کشورهای  بر تجارت 
جریان  بر  الکترونیکی  تجارت  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر   )2018( ایکسینگ 
گروه  کمتر توسعه یافته و یک  کشور درحال توسعه و  گروه متشکل از 21  تجارت دو جانبه یک 
نتایج  است.  کرده  بررسی  را  اقتصادی6  توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشور   30 از  متشکل 
نشان داد دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات مدرن )اینترنت با سرعت باال و سرورهای 
دوجانبه  تجارت  جریان های  تحریک  موجب  الکترونیک  تجارت  برنامه های  پذیرش  و  امن( 

می شود.
)اعضای  کشور   40 بین  تجاری  جریان  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  یوشکوف7 

1. Levenburg, (2005).
2. La Rovere, (1996).
3. Bouman, (2002).
4. Wang & Choi, (2019).
5. BRICS
6. The Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)
7. Yushkova, (2014).
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آفریقای  و  روسیه  اندونزی،  هند،  چین،  برزیل،  همراه  به  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان 
هر دو  در  با جریان صادرات  اینترنت  از  استفاده  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی  را  جنوبی( 

طرف صادرکننده و واردکننده ارتباط مثبت دارد.
بر  اینترنت  که  گرفته اند  نتیجه  و  کرده  بررسی  را  بین المللی  تجارت  بر  اینترنت  تأثیر  لین1 
کاربران  درصدی   10 افزایش  اساس،  این  بر  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  بین المللی  تجارت 

اینترنت، حدود 0/2 تا 0/4 درصد بر تجارت بین المللی افزوده است.
کشورهای آسیایی  گروه از  کاریهارا و فوکوشیما2 تأثیر اینترنت بر تجارت بین المللی را در دو 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دو مقطع زمانی 2005 و 2010 بررسی  و 
کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  بین المللی  تجارت  بر  اینترنت  تأثیر  داد  نشان  نتایج  کرده اند. 
منتخب مثبت و معنادار است. البته، این تأثیر در سال 2010 بیشتر از سال 2005 است و میزان 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  از  آسیایی  کشورهای  نیز در  تأثیر  افزایش 

است. بیشتر 
لیو و ناث )2013( تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر تجارت اقتصادهای نوظهور را طی 
به  ک(  اشترا اینترنتی )حق  هزینه های  تأثیر  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی   1995-2010 دوره 
کاربران یا سایت های مورد استفاده بر واردات و صادرات در بازارهای اقتصادی  همراه تعداد 

نوظهور مثبت و معنادار است.
از مطالعات داخلی مرتبط با موضوع نیز به موارد مشروحه ذیل می توان اشاره نمود:

ساخته  کاالهای  صادرات  توسعه  بر  الکترونیک  تجارت  نقش   )1396( راعی  و  راعی 
بررسی   2002-2010 را طی دوره  و غیر خاورمیانه  کشورهای منتخب اسالمی خاورمیانه  شده در 
کاالهای ساخته شده در هر دو  الکترونیک و صادرات  نتایج نشان داد بین تجارت  کرده اند. 

کشورهای منتخب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. گروه از 
اقتصاد  جهانی شدن  بر  بین الملل  مالی  بخش  توسعه  اثر   )1395( همکاران  و  کلی  ارکا آق 
نتایج  کرده اند.  بررسی   2004-2011 را طی دوره  ایران  و  آسیا  کشورهای منطقه جنوب غرب  در 
نشان داد توسعه مالی بین الملل بر شاخص جهانی شدن اقتصاد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اربابیان و همکاران )1395( تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعه تجارت دوجانبه 

1. Lin, (2014).
2. Kurihara and Fukushima, (2013).
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کرده اند. نتایج نشان  صنعتی ایران و 18 شریک برتر تجاری آن را طی دوره 2011-2000 بررسی 
کشورها تأثیر مثبت و معناداری دارد.  داد فناوری اطالعات و ارتباطات بر الگوی تجاری این 
همچنین، تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر تجارت صنایع با فناوری باال بیشتر از تجارت 
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات اثر منفی فاصله  صنایع با فناوری پایین است. به عالوه، 

کشورها را افزایش داده است. جغرافیایی را جبران نموده و تجارت میان 
آزادسازی تجاری در ایران  محمدوند ناهیدی و سقزچی )1394( عوامل اقتصادی موثر بر 
بین  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی  بی ثباتی  و  ثبات  شرایط  در   1386 تا   1352 دوره  طی  را 
ناخالص  تولید  که  صورتی  به  دارد.  وجود  معنی داری  رابطه  ثبات  شرایط  در  مدل  متغیرهای 
بازار  ارز  نرخ  و  کننده  مصرف  بهای  شاخص  و  مثبت  تأثیر  اقتصاد  بازبودن  درجه  بر  داخلی 
بین  معنی داری  ارتباط  بی ثباتی نیز  شرایط  در  دارد.  منفی  تأثیر  اقتصاد  بازبودن  درجه  بر 
اثر  داخلی  ناخالص  تولید  که  به طوری  شد.  مشاهده  وابسته  متغیر  و  مدل  توضیحی  متغیرهای 
کننده و نرخ ارز بازار اثر منفی بر درجه بازبودن اقتصاد دارد.  مثبت و شاخص بهای مصرف 
البته، به لحاظ معادله جبری، نتایج در شرایط ثبات با نتایج در شرایط بی ثباتی متفاوت بود.
کشورهای  در  خدمات  تجارت  حجم  بر  اینترنت  اثرگذاری   )1393( گل خندان  و  علیزاده 
یک  از  منظور  این  برای  آنها  کرده اند.  بررسی   1995-2013 دوره  طی  را  هشت  دی  گروه  عضو 
تعمیم یافته  گشتاورهای  برآورد  روش  و  تابلویی  داده های  قالب  در  اصالح شده  جاذبه  مدل 
در  خدمات  تجارت  حجم  بر  اینترنت  نفوذ  تأثیر  داد  نشان  نتایج  کرده اند.  استفاده  سیستمی 
کاربران  که افزایش 10 درصدی تعداد  کشورهای مورد مطالعه مثبت و معنادار است. به گونه ای 
نسبت  بر  درصد   0/18 میزان  به  اینترنت(  نفوذ  اندازه گیری  )شاخص  نفر   100 هر  در  اینترنت 

حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی افزوده است. 
و  صادراتی  بخش  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  ارتباط   )1393( همکاران  و  معتقد 
نشان  نتایج  کرده اند.  بررسی   1389 تا   1357 دوره  طی  را  ایران  اقتصادی  رشد  و  غیرصادراتی 
داد اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بخش صادراتی و غیرصادراتی مثبت و معنادار است.
با مرور مطالعات تجربی پییشین مشاهده می شود بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
بر صادرات، تجارت خدمات، تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی در مطالعات داخلی سابقه 
آزادسازی  بر  واقعی  ارز  نرخ  و  تورم  نرخ  داخلی،  ناخالص  تولید  تأثیر  بررسی  همچنین،  دارد. 
فناوری  ابعاد  کلیه  تأثیر  بررسی  اما،  است.  سابقه  به  مسبوق  داخلی  مطالعات  در  تجاری 
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سابقه  تجاری  آزادسازی  بر  استفاده  مهارت  و  مصرف  دسترسی،  شامل  ارتباطات  و  اطالعات 
ندارد و موضوع تحقیق حاضر الاقل در بین مطالعات داخلی از فضل تقدم برخوردار است.

3. روش شناسی تحقیق و ارائه مدل 

کاربرد نتایج در جهت جهانی ترشدن  کاربردی است. زیرا، به قصد  این تحقیق از نظر هدف 
کشور   15 و  اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  آسیایی  توسعه1  درحال  کشور   15 در  اقتصاد 
نظر  از  است.  شده  انجام  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو  اروپایی  توسعه یافته2 
را بدون مداخله  متغیرها  بین  ارتباط  زیرا،  این تحقیق توصیفی است.  گردآوری داده ها،  نحوه 
تحلیل  از  اجرایی  نظر  از  است.  کرده  بررسی  استفاده  مورد  ثانویه  آمارهای  در  دست کاری  و 
تجاری  آزادسازی  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  بررسی  برای  متغیره  چند  رگرسیون 
انتخاب  تابلویی3  داده های  نوع  از  نیز  تحقیق  اقتصادسنجی  مدل  است.  نموده  استفاده 
به طور  آن  کاربرد  زمانی6،  به داده های مقطعی5 و سری  فراوان4 نسبت  مزایای  به علت  که  شده 
شامل  خود  تابلویی  داده های  البته،  است7.  یافته  افزایش  اقتصادی  تحقیقات  در  فزاینده ای 
شاه آبادی  ناث10،  و  لیو  مطالعات  از  الهام  با  تحقیق  این  مدل  که  است  پویا9  و  ایستا8  نوع  دو 
وقفه  و  انتخاب شده  پویا  تابلویی  نوع  از  گل خندان )1393(  و  و علیزاده  و همکاران )1396( 
متغّیر وابسته )آزادسازی تجاری( به صورت متغّیر توضیحی در طرف راست معادله ظاهر تا به 
کمک نماید11. زیرا، بسیاری از روابط اقتصادی به طور  درک بهتر محقق از روابط بین متغیرها 
طبیعی پویا هستند. به طور مشخص، میزان آزادسازی تجاری یک اقتصاد در دوره جاری قابل 

عربستان  ترکیه،  کستان،  پا بنگالدش،  بحرین،  ایران،  اندونزی،  عربی،  متحده  امارات  آذربایجان،  کشورهای  شامل   .1
، لبنان، مالدیو و مالزی است.  سعودی، عمان، قزاقستان، قطر

فنالند،  فرانسه،  سوئیس،  سوئد،  دانمارک،  بلژیک،  ایسلند،  ایرلند،  ایتالیا،  انگلستان،  اسپانیا،  اتریش،  آلمان،  کشورهای  شامل   .2
هلند و نروژ است. 

3. Panel Data

کارآتر از مزایای آن است.  کاهش همخطی بین متغیرها، افزایش درجۀ آزادی و انجام برآورد  کاهش ناهمسانی واریانس،   .4
5. Cross Section Data
6. Time Series
7. Baltaghi, (2005).
8. Static Panel Data
9. Dynamic Panel Data
10. Zada et al, (2013).

11. آرالنو و بوند، )1991(.
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که به معنای پویایی فرایند آزادسازی تجاری در طول زمان  گسترش به دوره بعد است  انتقال و 
است. بیان ریاضی مدل مورد استفاده به صورت زیر است: 

14

در دوره جاري قابل انتقال و گسترش به دوره بعد  اقتصادیک  آزادسازي تجاريمیزان ، طور مشخصبه
 مورد استفادهمدل بیان ریاضی  در طول زمان است. آزادسازي تجاريبه معناي پویایی فرایند  کهاست 

 : است زیر صورت به
 

LOPENit = β0 + β1LOPENit−1 + β2LACCEit + β3LUSEit + β4LSKILit + β5LPGit
+ β6LRERit + β7LINOVit + Uit (1)

عه و توسعهکشورهاي درحال توسو به به تفکیک  𝑡𝑡𝑡𝑡در زمان  𝑖𝑖𝑖𝑖شکل لگاریتمی براي کشور این مدل به 
 :1رابطه در  .شودبرآورد مییافته در دو حالت 

itOPEN د جمع واردات و صادرات تقسیم بر تولیصورت حاصلدرجه بازبودن اقتصاد است که به
 .استمتغیر وابسته تحقیق شدن اقتصاد شده که جایگزین جهانیناخالص داخلی تعریف شده و 

1-itOPEN0، متغیر وابسته باوقفهβ  و قطع)منماد اثرات ثابت کشوري (عرض از مبدأهاي ویژه هر itU 
 نماد جمله خطا است. 

1
itACCE ،2

itUES  3و
itSKIL مصرف و مهارت استفاده از فناوري ، هاي دسترسیبه ترتیب شاخص

 تشریح گردید.  قبلهاي بخشدر  تجاريآزادسازي بر  هاسازوکار تأثیر آن است کهاطالعات و ارتباطات 
شورهاي منتخب کدر ) آزادسازي تجاريرفتار متغیر وابسته ( تغییربتواند ارائه یک مدل مناسب که ، اما
. استکنترل  متغیرهاي یا همان آنمستلزم لحاظ سایر عوامل موثر بر ، به نحو حداکثري توضیح دهدرا 

 اند:نتخاب شدهاو مطالعات تجربی به شرح ذیل با توجه به مبانی نظري  متغیرهاي کنترل، در این تحقیق
4PG انتخاب ) 2007( 6) و کاستنر2016( 5تماروف و کیلیساسالناز  پیرويبه  وشدن سیاسی است جهانی

شدن سیاسی با توسعه جهانی، تأثیر مثبت داشته باشد. زیرا آزادسازي تجاريبر  رودانتظار میشده و 
توسعه ، گذاري خارجیهاي تجاري نظیر جذب سرمایهپشتیبانی از فعالیت در جهتدیپلماسی تجاري 

ها و همایشهاي تجاري و برگزاري نمایشگاهاعزام و پذیرش هیات، توسعه گردشگري، علم و فناوري
خدمات ، ارتباطات، درباره مناقصات تر نظیر تهیه اطالعاتدر پیشبرد مسائل فرعی، . مضافاًهمراه استها 

نظارت بر اجراي ، مذاکرات تجاري، تبلیغات، کنندگان و تهیه فهرست خریدارانپشتیبانی از مصرف
 .تأثیر بسزایی داردقراردادها و مسائل حقوقی و قانونی بازرگانان 

1. Access
2. Ues
3. Skills
4. political globalization
5. Temurov & Kilicaslan
6. Kastner

کشورهای درحال توسعه و  کشور i در زمان t و به به تفکیک  این مدل به شکل لگاریتمی برای 
توسعه یافته در دو حالت برآورد می شود. در رابطه 1: 

که به صورت حاصل جمع واردات و صادرات تقسیم  OPENit درجه بازبودن اقتصاد است 

وابسته  که متغیر  اقتصاد شده  تولید ناخالص داخلی تعریف شده و جایگزین جهانی شدن  بر 
است. تحقیق 

ویژه هر  مبدأهای  از  کشوری )عرض  ثابت  اثرات  نماد   β0 باوقفه،  وابسته  متغیر   OPENit-1 

Uit نماد جمله خطا است.  مقطع( و 
SKILit به ترتیب شاخص های دسترسی، مصرف و مهارت استفاده 

ACCEit و 3
1، UESit

2

که سازوکار تأثیر آنها بر آزادسازی تجاری در بخش های  از فناوری اطالعات و ارتباطات است 
گردید.  قبل تشریح 

در  تجاری(  )آزادسازی  وابسته  متغیر  رفتار  تغییر  بتواند  که  مناسب  مدل  یک  ارائه  اما، 
آن  بر  موثر  عوامل  سایر  لحاظ  مستلزم  دهد،  توضیح  کثری  حدا نحو  به  را  منتخب  کشورهای 
و  نظری  مبانی  به  توجه  با  کنترل  متغیرهای  تحقیق،  این  در  است.  کنترل  متغیرهای  همان  یا 

مطالعات تجربی به شرح ذیل انتخاب شده اند:
کاستنر6 انتخاب  کیلیساسالن5 و  از تماروف و  PG4 جهانی شدن سیاسی است و به پیروی 

جهانی شدن  زیرا،  باشد.  داشته  مثبت  تأثیر  تجاری  آزادسازی  بر  می رود  انتظار  و  شده 
جذب  نظیر  تجاری  فعالیت های  از  پشتیبانی  جهت  در  تجاری  دیپلماسی  توسعه  با  سیاسی 
هیات های  پذیرش  و  اعزام  گردشگری،  توسعه  فناوری،  و  علم  توسعه  خارجی،  سرمایه گذاری 

1. Access
2. Ues
3. Skills
4. Political Globalization
5. Temurov & Kilicaslan, (2016).
6. Kastner, (2007).
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فرعی تر  مسائل  پیشبرد  در  مضافًا،  است.  همراه  همایش ها  و  نمایشگاه ها  برگزاری  و  تجاری 
نظیر تهیه اطالعات درباره مناقصات، ارتباطات، خدمات پشتیبانی از مصرف کنندگان و تهیه 
بر اجرای قراردادها و مسائل حقوقی  کرات تجاری، نظارت  فهرست خریداران، تبلیغات، مذا

و قانونی بازرگانان تأثیر بسزایی دارد.
کاال و همکاران2، آریز و همکاران3 و استانسیک4  که به پیروی از  RER1 نرخ ارز واقعی است 

کاالهای صادراتی و وارداتی آنها بر  کشورها و ترکیب  انتخاب شده و بسته به ساختار اقتصادی 
کاهش  آزادسازی تجاری تأثیرات متفاوت دارد. زیرا، افزایش نرخ ارز واقعی از یک سو سبب 
آزادسازی  جریان  تشدید  و  صادرات  رشد  جهانی،  بازارهای  در  داخلی  محصوالت  قیمت 
تقاضای  کاهش  و  خارجی  محصوالت  قیمت  افزایش  با   ، دیگر سوی  از  می شود.  تجاری 

آزادسازی تجاری می گردد. واردات مانع از 
از شارما و همکاران6، حسن اف و همکاران7 و ساندو  که به پیروی  INOV5 نوآوری است 

زیرا،  باشد.  تأثیر مثبت داشته  آزادسازی تجاری  بر  انتظار می رود  و  انتخاب شده  کیوکانل8  و 
کاالهای  کاالها و خدمات جدید و استفاده از روش های نوین در تولید  افزایش نوآوری با تولید 
بین المللی  تجاری  مبادالت  افزایش  و  جهانی  بازارهای  در  رقابتی  مزیت  کسب  موجب  قبلی 

می شود.
داده های  پایگاه  از  واقعی  ارز  نرخ  و  اقتصاد  بازبودن  درجه  آماری  داده های  ضمنًا، 
بین المللی  اتحادیه  پایگاه  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  داده های  جهانی9،  بانک 
داده های  و  کسب وکار11  تحقیقات  مرکز  پایگاه  از  سیاسی  جهانی شدن  داده های  مخابرات10، 

نوآوری از پایگاه سازمان حقوق مالکیت معنوی12 استخراج شده است.

1. Real Exchange Rate
2. Nkalu et al, (2016).
3. Arize et al, (2008).
4. Stancik, (2006).
5. Inovation 
6. Sharma et al, (2016).
7. Hasanov et al, (2015).
8. Sandu&  Ciocanel, (2014).
9. www.worldbank.data 
10. www.itu.int
11. www.kof.ethz.ch
12. www.wipo.int
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 4. برآورد مدل

است  استوار  متغیرها  ایستایی  فرض  بر  اقتصادسنجی  معمول  روش های  از  استفاده  که  آنجا  از 
نباشد.  معتبر  آماری  استنتاج  و   t ،f آزمون های  تا  ناایستا سبب می شود  داده های  از  استفاده  و 
بررسی  مورد  متغیرها  ایستایی  کاذب،  رگرسیون  تشکیل  از  پرهیز  به منظور  مدل،  برآورد  از  قبل 
10 سال است  از  کمتر  این تحقیق طول دوره زمانی مورد مطالعه  گرفته است. هرچند، در  قرار 
لوین،  از روش  استفاده  با  متغیرها  ایستایی  این حال،  با  ندارد.  الزامی  ایستایی  آزمون  انجام  و 
لین و چو1 بررسی و نتایج به شرح جدول 1 نشان داد، فرضیه صفر در سطح اطمینان 95 درصد 
و  ایستا هستند  کلیه متغیرها  به کار رفته در مدل رد شده است. به عبارتی،  کلیه متغیرهای  برای 

کاذب بودن رگرسیون برآوردی منتفی می باشد.  احتمال 

جدول 1 - آزمون ایستایی متغیرها 

نتیجه
کشورهای منتخب درحال توسعهکشورهای منتخب توسعه یافته

متغیر احتمال پذیرش 
صفر

مقدار بحرانی 
)0/05(

احتمال پذیرش 
صفر

مقدار بحرانی 
)0/05(

I(0)0.00-5/2130.00-7/345OPEN
I(0)0.00-6/5910.00-8/657ACCE
I(0)0.00-7/9810.00-9/119USE
I(0)0.00-3/7170.00-7/659SKIL
I(0)0.00-6/9960.00-5/098PG
I(0)0.00-4/1870.00-7/844RER
I(0)0.00-5/3480.00-6/001INOV

منبع: یافته های پژوهش

مختلف  کشورهای  داده های  ترکیب  حاصل  تابلویی  داده های  که  این  به  توجه  با  همچنین، 
آیا  که  شود  مشخص  مدل  برآورد  از  پیش  باید  است،  زمانی(  )سری  زمان  طول  در  )مقاطع( 
از  هیچکدام  که  صورتی  در  ؟  خیر یا  است  یکسان  مختلف  مقاطع  برای  مدل  مبدأ  از  عرض 
از  عرض  )دارای  باشند  نداشته  یکدیگر  با  معناداری  تفاوت  مقاطع  زمانی  یا  مقطعی  اثرات 

1. Levin-Lin-Cho
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مبدأ واحد باشند(، تمامی داده ها قابل ترکیب اند و این نوع مدل را رگرسیون ترکیبی1 می نامند. 
در غیر این صورت استفاده از مدل داده های تابلویی ضرورت دارد 2. در این تحقیق، قابلیت 
حالت  دو  هر  برای   F آماره  برآوردی  احتمال  و  شد  بررسی   F آزمون  طریق  از  داده ها  ترکیب 
کشورها(  که به معنای رد فرضیه صفر )مساوی بودن عرض از مبدأ همه  کمتر از 0/05 بود  تخمین 
است. به عبارتی، قابلیت تخمین مدل به صورت داده های تابلویی در هر دو حالت تأیید شد. 
در نهایت، مدل تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویا در دو حالت به تفکیک 
که  کشورهای منتخب توسعه یافته برآورد شد. با این توضیح  کشورهای منتخب درحال توسعه و 
از  استفاده  امکان  باوقفه،  وابستۀ  متغیر  واسطه اضافه شدن  به  پویا  تابلویی  در مدل داده های 
و  مجازی4  متغیر  مربعات  حداقل  معمولی3،  مربعات  حداقل  مانند  معمولی  تخمین  روش های 
همبستگی  باوقفه  وابسته  متغیر  با  اخالل  جزء  زیرا،  ندارد.  وجود  تعمیم یافته5  مربعات  حداقل 
تعمیم یافته6  گشتاورهای  روش  از  بنابراین،  می شود.  تورش  دچار  تخمین  نتایج  و  نموده  پیدا 
اخالل،  جزء  با  مستقل  متغیر  همبستگی  مشکل  رفع  ضمن  که  شد  استفاده  مدل  برآورد  برای 
درون زایی متغیرها و ناهمسانی واریانس مدل را نیز رفع می کند. این تخمین زن در هر دو حالت 
داده  های  مدل  در  زیرا،  ندارد.  نیاز  هاسمن  آزمون  به  و  دارد  کارایی  تصادفی  و  ثابت  اثرات 
تابلویی پویا بین جز اخالل و متغیرهای توضیحی ارتباط وجود دارد 7. البته توجه به این نکته 
تعداد  از   )N( برش مقطعی  متغیرهای  تعداد  باید  گشتاورهای  تعمیم یافته  روش  در  ضروریست 
که در مقاله حاضر در هر دو حالت تخمین این گونه   )T <N( بیشتر باشـد )T( زمان و سال ها
کشورها )15( از تعداد سال ها )9( بیشتر است )باند، 2002(. همچنین، دو آزمون  است و تعداد 
نخست،  است.  شده  انجام  تعمیم یافته  گشتاورهای  روش  بودن  مناسب  از  اطمینان  منظور  به 
که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی اعتبار صحت متغیرهای  آزمون سارگان 
آماره سارگان نشان داد عدم همبستگی ابزارها  ابزاری است. مقدار بزرگتر از 5 درصد احتمال 
الزم  اعتبار  از  مدل  تخمین  در  استفاده  مورد  ابزارهای  و  کرد  رد  نمی توان  را  اخالل  اجزای  با 

1. Pooled Regression
2. Yaffee, (2003).
3. Ordinary Least Squares
4. Last Squares Dummy Variable
5. Generalized least squares
6. Generalized Method of Moments
7. Hayashi , (2000).
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که  )AR )2 است  مرتبه دوم  و   AR)1( اول  مرتبه  آزمون همبستگی پسمانده  برخوردارند. دوم، 
به منظور بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری انجام شده است. زیرا، آرالنو و بوند )1991( 
سریالی  همبستگی  دارای  باید  اخالل  جمالت  تعمیم یافته،  گشتاورهای  روش  در  معتقدند 
آزمون نشان داد صحت اعتبار  مرتبه اول و فاقد همبستگی سریالی مرتبه دوم باشند. نتایج این 
میزان  از  شناخت  برای  به عالوه،  است.  تأیید  مورد  حالت  دو  هر  در  شده  آزمون  مدل   نتایج 
نشان  نتایج  و  شد  ارزیابی  مدل  برازش  نکویی  و مدل مفهومی،  تجربی  داده های  همخوانی 
است.  شده  برازش  مدل  نکویی  بیانگر  که  است  یک  به  نزدیک  شده  تعدیل   R2 و   R2 داد 
دارد. حکایت  نظری  مبانی  با  تخمین  نتایج  تطبیق  از  نیز  مستقل  متغیرهای  عالمت  هرچند، 

گشتاورهای تعمیم یافته جدول 2- نتایج تخمین مدل به روش 

متغیر وابسته: جهانی شدن اقتصاد

کشورهای درحال توسعهکشورهای توسعه یافتهمتغیرهای توضیحی▼

آمارهtضریبآمارهtضریب

 L OPEN)-1(0/33*4/140/27*3/65

ACCE0/07**3/190/09**4/33

USE0/08**2/110/11**3/25

SKIL0/07**4/660/03**3/32

PG0/14**3/170/07**3/01

RER-0/11**-4/06-0/06**-3/61

INOV0/16*5/760/12*5/09

cons-0/32*-5/64-0/21*-5/19

Sargan Test Statistic4/235/11

AR )1(0/0000/000

AR )2(0/8630/892

R20/8170/840

A.R20/7830/802

Number of obs99

Number of groups1515

منبع: یافته های پژوهش - نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1%، 5% و10% را نشان می دهند.
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۵. تفسیر نتایج

تأثیر دسترسی، مصرف و مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری 
با  که  معنادار است  و  توسعه یافته مثبت  و  توسعه  کشورهای منتخب درحال  از  گروه  هر دو  در 
لین )2014(،  ایکسینگ )2018(، یوشکوف )2014(،  و چوی )2019(،  وانگ  نتیجه مطالعات 
کوریهارا و فوکوشیما )2013( و لیو و ناث )2013( نیز همخوان است. زیرا، توسعه شاخص های 
کسب اطالع درباره مشتریان، شرکای  فناوری اطالعات و ارتباطات با تسهیل فراینِد جستجو و 
تجاری و رقبا، امکان پشتیبانی مناسب از فعالیت های فروش و خدمات پس از فروش و توسعه 
است.  نموده  کمک  تجاری  آزادسازی  به  جهانی  بازارهای  در  مشتریان  با  بلندمدت  روابط 
توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  در  مصرف  و  دسترسی  شاخص های  تخمینی  ضریب  البته، 
هرگونه  و  می شود  ناشی  آنها  در  شده  یاد  شاخص های  کمتر  توسعه یافتگی  از  که  است  بزرگتر 
تأثیر  اما،  است.  داده  افزایش  بیشتری  حدت  با  را  خارجی  تجارت  وضعیت،  این  در  بهبود 
توسعه یافته  منتخب  کشورهای  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  مهارت  شاخص 
فناوری  از  استفاده  مهارت  افزایش  تناسب  به  توسعه یافته  کشورهای  در  زیرا،  است.  بیشتر 

اطالعات، زمینه دسترسی و مصرف آن نیز وجود دارد. 
کشورهای منتخب درحال  گروه از  تأثیر جهانی شدن سیاسی بر آزادسازی تجاری در هر دو 
کیلیساسالن  و  تماروف  مطالعات  نتیجه  با  که  است  معنادار  و  مثبت  توسعه یافته  و  توسعه 
دیپلماسی  توسعه  با  سیاسی  جهانی تر شدن  زیرا،  دارد.  همخوانی   )2007( کاستنر  و   )2016(
کشورهای منتخب  تجاری و تسهیل مراوادات تجاری همراه است. البته، ضریب این متغیر در 
آنها در تأمین منافع  که از ارتباط هدفمندتر بخش سیاسی و اقتصادی  توسعه یافته بزرگتر است 

آزادسازی تجاری حکایت دارد.  ملی حاصل از 
درحال  منتخب  کشورهای  از  گروه  دو  هر  در  تجاری  آزادسازی  بر  واقعی  ارز  نرخ  تأثیر 
آریز  و همکاران )2016(،  کاال  نتایج مطالعات  با  که  و معنادار است  و توسعه یافته منفی  توسعه 
متغیر  این  تخمینی  ضریب  البته،  دارد.  همخوانی   )2006( استانسیک  و   )2008( همکاران  و 
واسطه ای  کاالهای  اغلب  بودن  وارداتی  زیرا،  است.  بزرگتر  توسعه یافته  منتخب  کشورهای  در 
تمام  بهای  افزایش  با  ارز  نرخ  افزایش  تا  شده  باعث  توسعه  درحال  کشورهای  در  سرمایه ای  و 
آنها در بازارهای جهانی با شیب تندتری  کاهش قدرت رقابت پذیری  شده تولیدات داخلی و 
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بازارهای  به علت  تأثیر منفی بگذارد. مضافًا،  آزادسازی تجاری  بر  و  کاهش دهد  را  صادرات 
افزایش  توسعه،  کشورهای درحال  باال در بخش های تجاری  و وجود حاشیه سود  رقابتی  کمتر 
نرخ ارز در حاشیه سود مستحیل شده و تأثیر آن بر مبادالت خارجی به حداقل رسیده است. 

و معنادار  کشورهای منتخب مثبت  از  گروه  را در هر دو  آزادسازی تجاری  بر  نوآوری  تأثیر 
ساندو   ،)2015( همکاران  و  حسن اف   ،)2016( همکاران  و  شارما  مطالعات  نتیجه  با  که  است 
تولید،  هزینه های  کاهش  با  نوآوری  ملی  نظام  بهبود  زیرا،  دارد.  همخوانی   )2014( کیوکانل  و 
تجارت  رشد  به  جهانی  بازارهای  در  رقابتی  مزیت  کسب  و  تولیدی  محصوالت  متنوع سازی 
کاال  کالبد  در  روح دانش  تبلور  با  نموده است. همچنین،  کمک  آزادسازی تجاری  و  خارجی 
با جلب رضایت مشتریان خارجی موجب رشد  و  داده  ارتقاء  را  آنها  کیفی  و خدمات، سطح 
توسعه یافته  منتخب  کشورهای  در  نوآوری  تخمینی  ضریب  میزان  البته،  است.  شده  صادرات 
کاالهای  به  توسعه یافته  کشورهای  تجاری  ساختار  بیشتر  اتکای  از  می تواند  که  است  بزرگتر 
کشورهای درحال  مبتنی بر دانش و فناوری ناشی شود. به عبارتی، بهبود نظام ملی نوآوری در 
 ) نوآور کسب وکارهای  ایجاد  پیش نیازهای  و  )منابع  نوآوری  نهاده های  بخش  در  بیشتر  توسعه 
به  تا  نداشته   ) نوآور کسب وکارهای  رشد  از  حاصل  )منافع  چندانی  ستاده های  و  شده  متوقف 
از  گروه  دو  هر  در  تجاری  آزادسازی  بر  باوقفه  وابسته  متغیر  تأثیر  یابد.  راه  جهانی  بازارهای 
آزادسازی  زیرا،  دارد.  مطابقت  نظری  مبانی  با  که  است  معنادار  و  مثبت  منتخب  کشورهای 

تجاری در هر دوره از شرایط دوره ماقبل تأثیر مثبت می پذیرد. 

جمع بندی و پیشنهاد

تجاری  آزادسازی  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق،  این 
سازمان  عضو  توسعه یافته  منتخب  کشورهای  و  اسالمی  توسعه  درحال  منتخب  کشورهای  در 
داد،  نشان  نتایج  است.  شده  انجام   2009-2017 دوره  طی  توسعه  و  اقتصادی  همکاری 
جایگزین های  به عنوان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  مهارت  و  مصرف  دسترسی، 
آزادسازی  جایگزین  به عنوان  اقتصاد  بازبودن  درجه  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه 
بنابراین، پیشنهاد  و معناداری دارد.  تأثیر مثبت  یاد شده  کشورهای  از  گروه  تجاری در هر دو 

می شود: 
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تا 	  شود  اقدام  مخابراتی  و  ارتباطی  شبکه های  و  زیرساخت ها  گسترش  و  ایجاد  به  نسبت 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  به  اقتصادی  بخش های  هزینۀ  کم  و  آسان  دسترسی  زمینۀ 

کثری فراهم شود. جهت پیشبرد تجارت خارجی به نحو حدا
با اتخاذ سیاست های جامع و شفاف و تدوین موازین قانونی و نظارتی عادالنه، اطمینان 	 

تی مالی آنها هنگام مصرف  خاطر فعاالن اقتصادی نسبت به حفظ اطالعات مالی و مبادال
گسترش دولت الکترونیک، هزینه  فناوری اطالعات و ارتباطات تأمین شود. همچنین، با 

کاهش یابد. و زمان الزم برای طی مراحل اداری تجاری خارجی 
گسترش رشته های آموزش عالی مرتبط با فاوا و دوره های آموزش حین خدمت یادگیری 	  با 

شرکت های  هزینه  کم  و  آسان  تعامل  برای  مناسب  زمینه  فاوا،  از  استفاده  مهارت های 
داخلی با بازارهای جهانی فراهم شود.
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