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 چکیده
فناوری  نقش  اهمیت  بیانگر  اخیر  سال  چند  در  بین المللی  الکترونیکی  تجارت   چشمگیر  رشد 

کل تجارت بین الملل می باشد.  اطالعات و ارتباطات و اینترنت در رشد این نوع تجارت و به طور 

آن  ایران و شرکای عمده تجاری  بر تجارت دوجانبه  اینترنت  بر این اساس در این مطالعه نقش 

که  کاالها و خدماتی  بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و 

گسترش تجارت هریک از بخش ها ایفا نماید.  ارائه می دهند، اینترنت می تواند نقش متفاوتی در 

کشور با شرکای عمده خود در سه  لذا در این مطالعه تالش شده  است تا نقش اینترنت بر تجارت 

کشاورزی )صنعت( و خدمات در طی سال های 1995 تا 2015 مورد تجزیه  کشاورزی،  غیر  بخش 

راستا  این  در  به مطالعات پیشین می باشد.  پژوهش حاضر نسبت  نوآوری  که  گیرد  قرار  و تحلیل 

از مدل جاذبه تعدیل شده و داده های تابلویی برای مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها 

استفاده خواهد شد. در میان سه مدل برآورد شده، تنها متغیرهای دسترسی به اینترنت و نرخ ارز در 
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habibmorovat@yahoo.com گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی  **.  استادیار 
n.just72@yahoo.com کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه عالمه طباطبائی  ***.  دانش آموخته 
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کشور صادرکننده در همه مدل های نهایی معنی دار شده اند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد 

کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی  کی از تغییر الگوی تجارت در بین  که به نوعی می تواند حا

هم چنان  )صنعتی(  کشاورزی  غیر  کاالهای  تجارت  مدل  در  مختلف،  مدل های  میان  در  اینکه 

متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل 

در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند. 

 

F10, F14, C23, L86:JEL طبقه بندی
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مقدمه 

و  مبانی نظری  بر اساس  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  بین الملل در رشد  و نقش تجارت  اهمیت 
آمده اند  به وجود  مختلفی  بین المللی  سازمان های  راستا  این  در  است1.  شده   مشخص  تجربی 
بر  عالوه  می باشد.  بین المللی  تجارت  افزایش  و  تجاری  موانع  کاهش  آن ها  اصلی  هدف  که 
نوین  نظریه های  آمدن  وجود  به  و  بین المللی  تجارت  گسترش  بر  مبنی  جهانی  نسبی  اجماع 
را توضیح دهند، رشد و  که تالش نموده اند تجارت درون صنعت  گذشته  تجارت طی سه دهه 
ارتباطات و فراهم شدن زمینه های تجارت الکترونیکی بین المللی و  توسعه فناوری اطالعات و 

اقتصاد دیجیتالی نیز نقش مهمی در رشد تجارت بین المللی داشته است. 
نسبی  مزیت  بودن  متفاوت  از  ناشی  کشورها  بین  تجارت  کالسیک،  نظریه های  اساس  بر 
که می توان در  کاالها و خدمات به دلیل تفاوت در تکنولوژی و وفور نسبی عوامل می باشد  تولید 
نوین تجارت  نظریه های  اما  توضیح داد.  اوهلین- ونک3   - و هکچر ریکاردو2  الگوهای  قالب 
)مخصوصا  تجارت  از  مهمی  سهم  که  صنعت  درون  تجارت  علت  توضیح  بر  بیشتری  کید  تا
کشورهای صنعتی( را تشکیل می دهند نموده اند. با وجود اینکه مدل های نظری و تجربی  بین 
کشورها وجود دارد اما در سال های اخیر یکی از پرکاربردترین  مختلفی در  توضیح تجارت بین 
کشور به صورت  مدل های تجربی،  مدل جاذبه4 بوده  است. بر اساس این مدل تجارت بین دو 
کشور بستگی دارد.  مستقیم به تولید ناخالص داخلی آن ها و به صورت منفی به فاصله بین دو 
تی تجارت مانند هزینه حمل و نقل  کشورها در این مدل نمادی از هزینه  های معامال فاصله بین 
تجارت  اصلی  رکن  به عنوان  اینترنت  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه  و  رشد  می باشد. 
بین  تجارت  افزایش  بر  مثبتی  تأثیر  و  داده  کاهش  را  تی  مبادال هزینه های  می تواند  الکترونیک 

کشورها )مخصوصا تجارت دو طرفه( داشته باشد.
است.  یافته  گسترش  جهان  در  روزافزونی  به طور  الکترونیک  تجارت  گذشته  دهه  طی  در 
تریلیارد   29 به   2017 سال  در  کل  در  الکترونیکی  تجارت  جهانی  ارزش  آنکتاد5  گزارش  طبق 

که تجارت بین المللی می تواند اثر منفی در توزیع درآمد بین عوامل تولید داشته باشد.  1. هر چند 
2. Ricardo 
3. Heckscher- Ohlin- Vanek
4. Gravity Model
5. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development, (2015).



رگانی، شماره 101، زمستان  1400  وهشنامه باز پژ 70 

بوده   )B2B1( بنگاه-بنگاه  نوع  از  معامالت  این  از  درصد   88 درحدود  که  است  رسیده   دالر 
گذشته  است. اما رشد تجارت الکترونیکی بنگاه-مصرف کننده )B2C2( نیز در طی سال های 
بوده است. تجارت  22 درصد   بر  بالغ  این رشد   2017 که در سال  گونه ای  به  بوده  بسیار سریع 
برآورد  آنکتاد  توسط  دالر  میلیارد   412 از  بیش   2017 سال  در    B2C مرزی  بین  الکترونیکی 
 50 از  بیش  می باشد.  مرزی(  درون  و  مرزی  )بین   B2C تجارت  کل  درصد   11 که  است  شده  
که امریکا،  چین و  کشور اول این نوع تجارت انجام می شود  درصد این نوع معامالت توسط 10 
آفریقا نیز سرعت  آسیا و  B2C در قاره  کشور برتر در این زمینه هستند. رشد معامالت  ژاپن سه 
آمار منتشر شده، تعداد خریداران بین المللی در این نوع  بیشتری یافته است. به عالوه براساس 
که  رسیده است   2017 سال  در  میلیون   277 به   2015 سال  در  خریدار  میلیون   163 از  معامالت 
بیانگر رشد 70 درصدی می باشد و رشد چشمگیر تجارت  الکترونیکی بین المللی در چند سال 
تجارت  رشد  در  اطالعات  فناوری  نقش  و  اهمیت  بیانگر  پدیده  این  می دهد3.  نشان  را  اخیر 

الکترونیکی و تجارت بین الملل و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی است. 
بـا وجـود آنکـه ضریـب نفـوذ اینترنـت4 در ایـران بیـش از 70 درصـد و ضریـب نفـوذ موبایـل5 
ایـران  بین المللـی سـهم  و اطالعـات سـازمان های  آمـار  اسـاس  بـر  امـا  120 درصـد اسـت  از  بیـش 
از  برخـی  برآوردهـا حتـی  انـدک اسـت. طبـق  برون مـرزی  و  الکترونیـک درون مـرزی  از تجـارت 
مثـال جایـگاه  به عنـوان  گرفته انـد.  ایـران پیشـی  از  مـورد،  ایـن  در  یافتـه  توسـعه  کمتـر  کشـورهای 
گـزارش 2014 و 2016 بـا تنـزل از رتبـه 69  ایـران در شـاخص تجـارت الکترونیکـی آنکتـاد در دو 
ایـن  می توانـد  متعـددی  عوامـل  رسیده اسـت.   ) کشـور  137 )از   77 رتبـه  بـه   ) کشـورر  130 )از 
تجـارت  الزم  زیرسـاخت های  کمبـود   : از عبارتنـد  آن هـا  از  برخـی  کـه  دهـد  توضیـح  را  پدیـده 
بـا پدیـده تجـارت الکترونیـک، تفکـر نادرسـت  الکترونیـک، نبـود فرهنـگ مناسـب رویارویـی 
کـه ارتبـاط چندانـی بـا  کـردن برخـی از پدیده هـای تجـاری دیگـر ماننـد بازاریابـی  و جایگزیـن 

Business to Business .1: به معنای تجارت شرکت با شرکت است و منظور فعالیت تجاری بین تجار و فروشندگان عمده 
می باشد.

Business to Customer .2: معامالت تجاری بین تولیدکننده یا عرضه کننده با مصرف کننده نهایی می باشد.
3. انکتاد، )2019(

آن  یا سازمان و مقایسه  و  کشور   ، اینترنت در یک منطقه جغرافیایی، شهر کاربران  Internet Penetration Rate .4: تعداد 
کل افراد  با تعداد 

کل افراد آن منطقه کاربران موبایل در یک منطقه جغرافیایی نسبت به تعداد  Mobile Penetration Rate .5: تعداد 
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، واحدهـای توزیـع فیزیکی  گسـترده تجـارت الکترونیـک نـدارد و نیـز برخـورد منفـی تجـار پدیـده 
الکترونیـک1.  تجـارت  بـا  و مشـتریان 

فناوری  نقش  و  گذشته  سال های  طی  بین المللی  الکترونیکی  تجارت  گسترش  به  توجه  با 
تجارت  عرصه  در  آنها  اهمیت  و  تجارت  از  نوع  این  در  اینترنت  و  ارتباطات  و  اطالعات 
آن  با شرکای عمده تجاری  ایران  بر تجارت دوجانبه  اینترنت  این مطالعه نقش  بین الملل، در 
کاالها و خدماتی  بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و 
بخش ها  از  هریک  تجارت  گسترش  در  متفاوتی  نقش  می تواند  اینترنت  می دهند،  ارائه  که 
بخش  سه  در  تجارت  بر  اینترنت  نقش  تا  است  شده   تالش  مطالعه  این  در  لذا  نماید.  ایفا 
و  تجزیه  مورد   2015 تا   1995 سال های  طی  در  خدمات  و  )صنعت(  غیرکشاورزی   کشاورزی، 
این راستا  نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین می باشد. در  که  گیرد  قرار  تحلیل 
تحلیل  و  تجزیه  و  تجربی  مدل سازی  برای  تابلویی  داده های  از  و  تعدیل شده  جاذبه  مدل  از 

داده استفاده خواهد شد.
شد.  خواهد  بیان  جانبه  دو  تجارت  در  اینترنت  نقش  مبانی نظری  دو  بخش  در  ادامه  در 
بیان خواهد  و در بخش چهارم روش تحقیق به صورت خالصه  در بخش سوم پیشینه مطالعه 
شد. مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش پنجم ارائه و در نهایت در بخش 

ارائه خواهد شد. ششم نتیجه گیری 

1. مبانی نظری 

گذشته ای طوالنی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی  کشورها  تجارت بین 
نظریه های  اولین  حتی  می پرداختند.  خارجی  مبادله  به  کشورها  سایر  خدمات  و  کاالها  به 
آشکاری  اهمیت  به دلیل  شد.  مطرح  هیوم2  توسط  اقتصاد  علم  آمدن  وجود  به  از  قبل  تجارت 
کشورها دارد،  کل  وبه طور  اقتصادی، مصرف کنندگان   بنگاه های  برای  بین المللی  که دادوستد 
انگیزه  که  نیروهایی  بتواند  که  ارائه دهند  را  تئوری هایی  تا  کرده اند  اقتصاددانان همواره تالش 
تا  می کنند  استفاده  دولت ها  تئوری ها  این  از  نمایند.  تبیین  می آورند،  وجود  به  را  تجارت 

1. لطفعلی پور و همکاران، )1393(
2. Hume
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بر داشته  در  را  منافعی  کشورشان  و شهروندان  برای صنایع  که  نمایند  اجرایی  را  سیاست هایی 
را  مناسب تری  بازارهای  تا  می کنند  استفاده  تئوری ها  این  از  مدیران  دولت ها،  بر  عالوه  باشد. 
کنند1. جدول  کنند و استرتژی های پر سودتری را بتوانند تدوین  برای محصوالت خود انتخاب 

کشور و شرکت نشان می دهد. 1 نظریه های تجارت بین الملل را مبتنی بر 

جدول 1- نظریه های تجارت بین الملل

کشور نظریه های مبتنی بر شرکتنظریه های مبتنی بر 

توسط  دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  که  نظریه ها  این  در 
می گیرد  قرار  تحلیل  مورد  کشور  شد،  مطرح  اقتصاددانان 
زیر  موارد  شامل  و  می کند  تشریح  را  صنایع  بین  تجارت  و 

می شود:

مرکانتالیسم	 

مزیت مطلق	 

مزیت نسبی	 

- اهلین	  نظریه هکچر

که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد،  در این نظریه ها  
را  صنعتی  درون  تجارت  و  می گیرد  قرار  تحلیل  مورد  شرکت 

تشریح می کند و شامل موارد زیر می شود:

کشورهای مشابه	  نظریه های 

منحنی عمر محصول	 

رقابت استراتژیک جهانی	 

مزیت رقابت ملی	 

منبع: اسماعیل پور )1390(

اما در طی دهه  های اخیر به دلیل انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات، شکل و عوامل اثرگذار 
بر تجارت تغییر و تکامل یافته است. امروزه تجارت الکترونیک درون مرزی و بین مرزی سهم 
به  به صورت مختصر  ادامه  در  دارد.  بر عهده  کشورها  و  کل جهان  تجارت  در  مهمی  نقش  و 
و  بین الملل  تجارت  و  الکترونیک  تجارت  بین  رابطه  الکترونیک،  تجارت  اقتصادی  مزایای 

گسترش تجارت پرداخته  می شود. نقش اینترنت در 

1-1. مزایای اقتصادی تجارت الکترونیک

بـه ویـژه  ارتباطـات  و  اطالعات  فناوری  گسترش  بر  وسیع  به صورت  اقتصادی  جدید  تحوالت 
در  اطالعات  نقش  می ورزند2.  کید  تأ اقتصادی  فعالیت های  در  اینترنت  از  استفاده  افـزایش 

)1390( ، 1. اسماعیل پور
2. برانس، )2007(
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کالن اقتصادی در دو دهه اخیر توجه خـاص پژوهـشگران اقتـصادی را بـه خـود  مفاهیم خرد و 
جهان  کشورهای  تمام  اقتصادی  وتوسعه  رشد  در  مفاهیم  کلیدی ترین  از  و  است  نموده   جلب 
گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به  از مزایای تجارت الکترونیک حذف مرزها،  می باشد1. 

یک دهکده جهانی می باشد2.

کرد3:  مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی را می توان به دو دسته تقسیم 
مزایای خرد: شامل بهره وری بنگاه و صنعت، افزایش رفاه مصرف کنندگان، تسهیل تجاری 	 

تی را  و صرفه جویی هزینه در بخش خدمات است. تجارت الکترونیک، هزینه های مبادال
کارایی را افزایش و فرآیندهای مدیریت و تولید و خدمات بنگاه های اقتصادی را  کاهش، 
، دسترسی بیشتر به اطالعات، انتخاب پایین ترین  کاهش هزینه جست جو تغییر می دهد. 
کاهش  و  رقابت  افزایش   ، بازار به  ورود  محدودیت های  کاهش   ، خریدار سوی  از  قیمت 
الکترونیک است. در  اقتصادی تجارت  از جمله پی آمدهای خرد   ... و  انحصاری  سود 
اوال  باشد؛  داشته  می تواند  عمده  اثر  دو  در  الکترونیکی  تجارت  اقتصادی،  خرد  سطح 
را  راه  ثانیا  و  کامل می شود  رقابت  به شرایط  آن  و رسیدن  بازارها  افزایش شفافیت  موجب 

کاالهای جدید باز می کند.  برای تولید 
تورم 	  بیکاری،  پایین  نرخ های  بهره وری،  رشد  همراه  به  باال  اقتصادی  رشد  کالن:  مزایای 

اقتصاد  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  نتایج  از  بودجه  کسری  کاهش  و 
انباشت سرمایه می باشد؛  از رشد  کمتر  اقتصادی  کالسیک، رشد  اقتصاد  بوده  است. در 
اقتصاد  در  اما  می باشد.  خدمات  و  کاالها  تولید  میزان  از  بیشتر  سرمایه گذاری  میزان  زیرا 
جدید،  اقتصاد  مبنای  که  جایی  آن  از  و  می باشد  نهاده ها  از  بیشتر  تولیدات  جدید، 
کوچک، به دنبال خود فرصت هایی را به وجود  نوآوری می باشد و هر نوآوری هر قدر هم 
می آورد و هر فرصت منشأ فرصت های دیگر می باشد، به همین دلیل میزان تولید و سرعت 

رشد اقتصادی در نظام جدید بیشتر از نظام قدیم می باشد4.

1. صمیمی و هژبرکیانی، )1393(
2. بهمن زیاری و همکاران، )2009(
3. مهدوی  و حق دوست، )1386(

4. شیری، )1387(
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افزایش  باعث  منابع  اتالف  در  کاهش  به دلیل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
از  به غیر  فاوا  اقتصادی،  فعالیت های  در  کارایی  افزایش  دنبال  به  اقتصادی می شود.  کارایی1 
که خود ایجاد می کند، ارزش  افزوده بیشتری را نیز به دلیل صرفه جویی در منابع  ارزش  افزوده  ای 
نهاده های  افزایش  اقتصادی،  رشد  نظریه های  پایه  »بر  می کند.  ایجاد   )... و  انسانی  )منابع 
پیشرفت  های  نبود  در  آن،  از  پس  و  می شود  اشتغال  و  تولید  افزایش  باعث  مدتی  تا  تنها  تولید 
و  کار  )نیروی  تولید  عوامل  افزایش  پس  آن  از  داشت.  خواهد  کاهنده2  بازدهی  تولید  فناوری، 
بازدهی  قانون  پیرو  فناوری  پیشرفت  اما  دهد؛  افزایش  را  تولید  تنهایی  به  نمی تواند  سرمایه( 
کاهش  به این سان  و  افزایش  را  اشتغال  و  رشد  می تواند  تولید  تابع  انتقال  با  و  نیست  کاهنده 

بیکاری را در پی داشته باشد«3.

1-2. ارتباط تجارت الکترونیکی و تجارت بین الملل

 اینترنت در انتقال از شیوه مدرن به شیوه الکترونیک از فضای واقعی به فضای مجازی وارد 
غلبه  بین المللی  تجارت  سنتی  موانع  بر  می توانند  اینترنت  از  استفاده  با  شرکت ها  است4.  شده  
دست  رقابتی  مزیت  به  اینترنت  و  الکترونیک  تجارت  به کارگیری  با  می توانند  شرکت ها  کنند. 
که به اصطالح به آن شایستگی های مبتنی بر اینترنت می گویند. با ظهور اینترنت بسیاری  یابند 
از  و  برسانند  بازارهای جهانی  به  را  این فرصت خود  از  بهره گیری  با  کرده اند  از شرکت ها سعی 

گیرند5.  مزیت پیشتاز بودن در این عرصه بهره 
ابزارها،  اشیاء،  بر  که مشتمل  واقعی صورت می پذیرد  به طور  در تجارت مدرن همه مراحل 
یا تلکس  تلگرام  یا  از طریق پست  قراردادها  و  کاالها می باشد. اطالعات  فیزیکی  و روش های 
به شیوه سنتی  اسنادی  اعتبارات  و  بانک ها  از طریق  اعتبارات  و  فیزیکی  پول  منتقل می شود؛ 
ارزش گذاری  و  ارزیابی  گمرکی،  اظهارنامه های  و  حمل ونقل  اسناد  بررسی  و  می یابد؛  انتقال 
ورودی  مبادی  در  گمرکی  کارشناسان  توسط  ترخیص  و مجوزهای  نامه ها  و صدورگواهی  کاالها 
شده   شیءزدایی  مدرن  تکنولوژی  از  الکترونیک  تجارت  عصر  به  انتقال  با  می گیرد.  انجام 

1. Efficiency
2. Decreasing Return

3. رمضانی و افشاری، )1385(
4. پورهاشم و احد مطلقی، )1394(

کرمانی و اسفیدانی، )1385(  .5
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و  پول  می شود؛  تبادل  الکترونیک  پست  و  اینترنت  طریق  از  قراردادها  و  اطالعات  است. 
بارنامه های  و  می شود،  تسویه  و  منتقل  جهانی  شبکه های  طریق  از  الکترونیک  اعتبارات 
به  همگی  کاالها  ترخیص  و  مجوزها  صدور  و  گمرکی،  ارزیابی های  و  اظهارنامه  حمل ونقل، 

کمک رایانه ها، شبکه ها، و نرم افزارها به صورت الکترونیک انجام می پذیرد1. 
گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی در جهان، به کارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی،   
سوی  از  سامانه  این  پذیرش  و  اطالعات  فناوری  توسعه  به  مالی  و  پولی  سازمان های  گرایش 
بازرگانان و مشتریان بیان گر مزایای بالقوه آن در محیط صنعت و تجارت است. جهانی شدن، 
مبادالت  رشد  به  رو  روند  و  برون مرزی  تجاری  فعالیت های  به  اقتصادی  بنگاه های  گرایش 
بین المللی نیاز به تحول در سیستم های پولی و مالی و شیوه های پرداخت های خارجی را پیش 
در  سرعت  افزایش  به  می توان  سیستم ها  این  مزایای  مهم ترین  از  ساخته است.  نمایان  پیش  از 
کاهش هزینه های ارسال پول، به هنگام شدن حساب های بانکی، امکان  انجام عملیات مالی، 
افزایش  و  مالی  اطالعات  به  تجاری  امور  دست اندرکاران  و  مشتریان  بیشتر  چه  هر  دسترسی 
گفته شده، سرعت  کرد. از میان مزایای  ارتباط میان خریدار و فروشنده و سایر واسطه ها اشاره 
کاهش هزینه های بانکی به ویژه در محیط رقابتی امروز  جابجایی پول و اطالعات و هم چنین 

از اهمیت زیادی برخوردار است2. 

گسترش تجارت بین الملل 1-3. نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در 

برای  را  الکترونیک، چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی  دو پدیده جهانی شدن و تجارت 
کوچک و متوسط به طور خاص  کوچک و بزرگ به همراه داشته  است و شرکت های  سازمان های 
الکترونیکی  تجارت  جهانی  گسترش  هستند.  رویارویی  حال  در  جدید  فرصت های  این  با 
باعث افزایش صادرات از طریق اینترنت شده  است و شرکت های صادراتی به طور فزاینده ای 
صادراتی  فعالیت های  تقویت  برای  اینترنت  بالقوه  توان  شناسایی  راستای  در  تالش  حال  در 
بازاریابی برای  ابزار مؤثر  اینترنت می تواند  و یافتن مشتریان صادراتی جدید می باشند.  موجود 

1. امیری طهرانی، )1390(
2. حقیقی، )1388(
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که فاقد منابع مالی  که برای صادرکنندگانی  صادرکنندگان باشد1. تئو و مارگارت2 بیان می کنند 
فرصت هایی  اینترنت  می باشند،  رسمی  بازریابی  تحقیقات  امر  برای  انسانی  منابع  و  ضروری 
به منظور  را  بازار  با  مرتبط  رقابتی  اطالعات  جمع آوری  فعالیت های  از  پشتیبانی  جهت 
برنامه ریزی صادراتی و ایجاد استراتژی های صادرات فراهم می کند. شرکت های استفاده کننده 
از اینترنت نه تنها می توانند از آن به عنوان یک ابزار مؤثر برای برای برقراری ارتباطات جهانی 
که از نظر جغرافیایی بسیار دور افتاده  سود برند بلکه می توانند با هزینه پایین تری با مشتریانی 

وارد معامالت بین المللی شوند. هستند 
که در بستر جهانی شدن، توسعه فناوری اطالعات باعث افزایش  دسچمپ3 معتقد است 
بخش  به خصوص  جامعه  مختلف  بخش های  که  درصورتی  می شود  جامعه  اطالعاتی  غنای 
و  کسب  و  شرکت ها  موفق  حضور  انتظار  باشد،  برخوردار  کافی  اطالعاتی  غنای  از  بازرگانی 
کارهای بخش های مختلف آن جامعه در عرصه رقابت و بازارهای جهانی می رود. در شکل 1 
که برروی هم می گذراند، در نهایت به توسعه  که همه این عوامل با اثراتی  نشان داده شده  است 

صادارت منجر می شوند4. 

11 

 

 5 لشک در. رودمی جهانی بازارهای و رقابت عرصه در جامعه آن مختلف هایبخش کارهای و
 توسعه به نهایت در ،گذراندمی هم برروی که اثراتی با عوامل این همه که استشده داده نشان

 (. 53۸9) هاشمی،  شوندمی منجر صادارت
 صادرات: فرایند تجارت الکترونیک در 1 شکل

 
 
 

 
 (53۸9منبع: هاشمی )

 در مداوم تحول :یی مانندمزایا طریق از الکترونیکی تجارت ( 5111) 5لورنس زعم به

 مزیت تئوری)محصوالت  در نه و وظایف در شرکت کردن تخصصی ،هاشرکت و محصوالت

 جای به ایواسطه خدمات و هادادهدرون تجارت کردن جایگزین، الملل(بین تجارت در رقابتی

 و هاشرکت سازیکوچک، و صنعتی ساختار مجدد دهیسازمان، شده شناخته محصوالت
 کشورهای در فعال هایشرکت جهانی حضور و شدنجهانی جریان به هاآن تعداد افزایش

 . کندمی کمک صادرات فرآیند بهبود و صادرات توسعه به نتیجه در و جهان سوم
 هاسازمان الکترونیکی، تدارکات سیستم معرفی با که دهدمی نشان انجام شهده هایبررسهی

 ابزارهای دیگر، سوی از دهند. کاهش درصد ۸1 میزان تا را خرید اداری هایهزینه توانستند

 اسههت. داده کاهش بشههدت را بنگاه از خارج ارتباطات هایالکترونیکی هزینه تجارت نوین

 اسههت تلفن و فکس همانند ارتباطی وسههائل سههایر از ترکم هزینه بسههیار اینترنت مثال برای
 .(511۸، 5)توربان و همکاران

                                                           
1- Lawrence 
2- Turban et al 

 افزایش غنای اطالعاتی توسعه فناوری اطالعات

 

حضور موفق در صحنه 
 جهانی

 

 توسعه صادرات

منبع: هاشمی )1389(

شکل 1- فرایند تجارت الکترونیک در صادرات

و  محصوالت  در  مداوم  تحول  مانند:  مزایایی  طریق  از  الکترونیکی  تجارت  لورنس5   زعم  به 
در  رقابتی  مزیت  )تئوری  محصوالت  در  نه  و  وظایف  در  شرکت  کردن  تخصصی  شرکت ها، 
جای  به  واسطه ای  خدمات  و  درون داده ها  تجارت  کردن  جایگزین  بین الملل(،  تجارت 

1. Colecchina, (2000).
2. Teo & Margaret, (1998).
3. Deschamps, (2002).

4.  هاشمی، )1389(
5. Lawrence, (2000).
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و  شرکت ها  کوچک سازی  و  صنعتی،  ساختار  مجدد  سازمان دهی  شده،  شناخته  محصوالت 
کشورهای  در  فعال  شرکت های  جهانی  حضور  و  جهانی شدن  جریان  به  آن ها  تعداد  افزایش 

کمک می کند.  جهان سوم و در نتیجه به توسعه صادرات و بهبود فرآیند صادرات 
که با معرفی سیستم تدارکات الکترونیکی، سازمان ها  بررسی های انجام شده نشان می دهد 
ابزارهای   ، از سوی دیگر کاهش دهند.  تا میزان 80 درصد  را  اداری خرید  توانستند هزینه های 
است.  داده  کاهش  بشدت  را  بنگاه  از  خارج  ارتباطات  هزینه های  الکترونیکی  تجارت  نوین 

کم هزینه تر از سایر وسائل ارتباطی همانند فکس و تلفن است1. برای مثال اینترنت بسیار 
را  اقتصادی  فرآیندهای اجرایی مبادالت بنگاه های  کوشش می نماید  الکترونیکی  تجارت 
کاراتر  گون تسریع و تسهیل نماید. توسعۀ این فرآیندها می تواند باعث عملکرد  گونا در شبکه های 
سازمان ها(،  و  مؤسسات  سطح  در  بهتر  تصمیم گیری  و  مشتریان  بیشتر  رضایت   ، بهتر کیفیت  (
یا  پرشتاب،   ، تر باال )سرعت  سریع تر  مبادالت  و   ) کمتر )هزینه های  بیشتر  اقتصادی  کارایی 
به  منجر  نهایت  در  صنعتی  بنگاه های  برای  مزایا  این  به  دستیابی  شود.  پیوسته(  مبادالت 
به کارگیری  می گوید  پورتر3  شد2.  خواهد  رقابت پذیری شان  بهبود  و  تداوم  و  سودآوری  افزایش 
شرکت ها  و  است  اجبار  نوعی  بلکه  نیست  اختیاری  گزینه  یک  کنون  ا الکترونیکی  تجارت 

آن هستند.  گزیر از به کارگیری  نا

توسعه  حال  در  کشورهای  اشتغال  و  صادرات  توسعه  بر  طریق  چهار  از  الکترونیک  تجارت 
اثرگذار خواهد بود4:

به معامالت جهانی . 1 برای دسترسی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  و  راه صنعتگران  تسهیل 
و  ارتباطات  هزینه  زمانی،  تفاوت  جغرافیایی،  فاصله  نظیر  سنتی  موانع  حذف  طریق  از 

آنها با بنگاه های بزرگ می شوند. که معموال مانع رقابت  دسترسی به بازارهای بین المللی 
اطالعات . 2 ارائه  طریق  از  جهانی  بازارهای  به  کشاورزی  محصوالت  ورود  راه  کردن  هموار 

که ضروری ترین اطالعات در این بخش می باشد.  کیفیت  مربوط به قیمت و 

1. Turban et al, (2008).

2. لورنس، )2000(
3. Porter, (2001).

4. ذوالفقاری، )1382(
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کوچک و متوسط خدماتی برای فعالیت و ارائه مستقیم خدمات . 3 افزایش توان بنگاه های 
که نقش  به مصرف کنندگان در دورترین نقاط عالم نظیر خدمات مسافرتی و جهانگردی 
کشورهای در حال توسعه در این مورد  اطالعات در آن بسیار مهم است و خصوصا اینکه 

از مزیت نسبی برخوردار هستند.
کشورهای . 4 کار ماهر و نیمه ماهر با توجه به مزیت   ایجاد اشتغال برای قشر عظیمی از نیروی 

در حال توسعه در برخورداری از نیروی انسانی فراوان و ارزان و ایجاد فرصت های شغلی 
کار دانش آموخته و متخصص. بین المللی و جلوگیری از خروج نیروی 

1-4. مدل سازی تجارت دو جانبه

توضیح  برای  بین الملل  گسترده در تجارت  به طور  که  مناسبی اند  ابزار تجربی  الگوهای جاذبه 
تجارت  بر  یکپارچگی  تاثیرات  بررسی  دوجانبه،  تجاری  پتانسیل  تعیین  تجاری،  جریان های 

دوجانبه و غیره به کار می روند1.
الگوی جاذبه اولین بار در سال 1962 توسط تین برگن2 به منظور توضیح جریان های تجاری 
جریان های  تجاری،  جریان های  حجم   ، الگو این  طبق  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  متقابل 
کشورها  میان  اطالعاتی  مبادالت  و  مهاجرت(  )میزان  انسانی  نیروی  جریان های  سرمایه ای، 
اقتصاد  اندازه  برای  که  آنهاست  جغرافیایی  فاصله ی  و  کشور  دو  اقتصاد  اندازه ی  از  تابعی 
مسافت  جغرافیایی،  فاصله ی  برای  و  می گیرد  قرار  مدنظر  داخلی  ناخالص  تولید  متغیر  غالبًا 
این  تین برگن،  توسط  جاذبه  الگوی  ارائه ی  زمان  از  می شود.  محاسبه  کشور  دو  پایتخت  بین 
تجارت  حوزه ی  اقتصاددانان  مطالعه ی  قرن  نیم  طی  را  هدفمندی  بسیار  نظری  تکامل  الگو 
از  جدیدی  مباحث  همچنان  نظریه  این  پویای  ماهیت  به دلیل  و  است  کرده  طی  بین الملل 

کردن در خصوص آن مطرح شده  است3. الگوسازی، تصریح و حتی فرموله 
کارگیری مستقیم نظریه ی جاذبه ی نیوتن4 به صورت رابطه ی زیر  الگوی اصلی از طریق به 
که معادله ی اولیه الگوی جاذبه است و فقط روابط بین متغیرها را بیان نموده است. مطرح شده 

1. آذربایجانی و همکاران، )1394(
2. Tinbergen

3. یزدانی و همکاران، )1396(.
4. Newton



حبیرهحقو رها ح هحبمی کحبی یاینحقههقراح  وزهبحجارح یندنحبااوطحمار 79

13 

 

(5) 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼0𝑌𝑌𝑖𝑖
𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑖𝑖

𝛼𝛼2𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
𝛼𝛼3                                                                                     

، iY  باشد.می  jو  iی منطقه یا کشور دو بین جانبه دو تجاری هایجریان حجم معرف ijTکه 
 یزهاندا گراست که بیان  j تولید ناخالص داخلی منطقه jYو  iمنطقه  داخلی ناخالص تولید

. انتظار است jو  iمنطقه  دو میان جغرافیایی یفاصله نیز ijD باشد.می کشور دو اقتصادی
این متغیر  و شود ترکشور کم دو میان تجاری روابط حجم جغرافیایی، یفاصله افزایش بارود می

 صورت در متغیرها توانتأثیر منفی بر حجم تجارت دوجانبه میان کشورها داشته باشد. 

نشان  را مستقل متغیر تغییرات به نسبت وابسته متغیر کشش خطی، لگاریتم از فرم استفاده
توان  و مثبت اثر یدهندهها نشانYتوان  که رودمی انتظارگفته با توجه به مبانی پیش .دهدمی

ijD (.5511، 5و مارکوسن باشد )فینسترا تجارت حجم بر اثر منفی دارای 
 و سنجی فرم اقتصاد اول، یمعادله به تصادفی خطای جزء یک کردن اضافه با (5) یمعادله

می کالسیک فروض هایویژگی دارایاین جزء خطا به اختصار  .دهدمی ارائه را تخمین قابل
  .نیست الگو مستقل متغیرهای با همبستگی که دارای این ویژه به و باشد

(5) 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛼𝛼0𝑌𝑌𝑖𝑖
𝛼𝛼1𝑌𝑌𝑖𝑖

𝛼𝛼2𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
𝛼𝛼3𝑒𝑒𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                 

در  تجربی مطالعات در که اعتباری دلیل به برگنتین الگوی 59۲1و  59۶1های طی دهه
 اما .گرفت قرار پژوهشگران استقبال مورد بسیار بود، آورده دستبه تجاری جریانات توضیح

 های بسیاریمخالفت و انتقادات با دلیل همین به و نداشت نظری یپایه گونههیچ الگو این

 تا پذیرفت زیادی انجام هایتالش نظری مبانی چنین ایجاد منظور به آن، از پسد. ش روروبه

 بعد، به 59۲1از دهه  .شود کشف مبانی این تجارت هاینظریه کلیدی اصول از استفاده با

اندازه برای آن تخمین و های الگوویژگی اثبات منظور به فراوانی هایتالش مختلف اقتصاددانان

                                                           
1- Feenstra & Markusen 

 )1(
 ،Yi  .می باشد  j و i کشور یا منطقه ی که Tij معرف حجم جریان های تجاری دو جانبه بین دو 
که بیان گر اندازه ی  j  است  Yj تولید ناخالص داخلی منطقه  تولید ناخالص داخلی منطقه i و 
انتظار  است.   j و   i منطقه  دو  میان  جغرافیایی  فاصله ی  نیز   Dij می باشد.  کشور  دو  اقتصادی 
این  و  شود  کم تر  کشور  دو  میان  تجاری  روابط  حجم  جغرافیایی،  فاصله ی  افزایش  با  می رود 
کشورها داشته باشد. توان متغیرها در صورت  متغیر تأثیر منفی بر حجم تجارت دوجانبه میان 
نشان  را  مستقل  متغیر  تغییرات  به  نسبت  وابسته  متغیر  کشش  خطی،  لگاریتم  فرم  از  استفاده 
که توان Yها نشان دهنده ی اثر مثبت و توان  می دهد. با توجه به مبانی پیش گفته انتظار می رود 

Dij دارای اثر منفی بر حجم تجارت باشد1.
اقتصاد  فرم  اول،  معادله ی  به  تصادفی  خطای  جزء  یک  کردن  اضافه  با   )2( معادله ی 
فروض  ویژگی های  دارای  اختصار  به  خطا  جزء  این  می دهد.  ارائه  را  تخمین  قابل  و  سنجی 

که دارای همبستگی با متغیرهای مستقل الگو نیست.  کالسیک می باشد و به ویژه این 
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 )2(

که در مطالعات تجربی در توضیح  طی دهه های 1960 و 1970 الگوی تین برگن به دلیل اعتباری 
گرفت. اما این الگو  آورده بود، بسیار مورد استقبال پژوهشگران قرار  جریانات تجاری به دست 
روبه رو  بسیاری  مخالفت های  و  انتقادات  با  دلیل  همین  به  و  نداشت  نظری  پایه ی  هیچ گونه 
با  تا  پذیرفت  انجام  زیادی  تالش های  نظری  مبانی  چنین  ایجاد  به منظور  آن،  از  پس  شد. 
بعد،  به   1970 دهه  از  شود.  کشف  مبانی  این  تجارت  نظریه های  کلیدی  اصول  از  استفاده 
برای  آن  تخمین  و  الگو  ویژگی های  اثبات  به منظور  فراوانی  تالش های  مختلف  اقتصاددانان 
تجاری  پیمان های  در  الگو  کاربرد  معرفی  همین طور  و  تجاری  تعیین کننده های  اندازه گیری 
کردن  اضافه   ،1970 دهه  از  کل،  در   .)1396 همکاران،  و  )یزدانی  آوردند  عمل  به  منطقه ای 
الگو  این  به  خشکی  در  بودن  محصور  مشترک،  مرز  و  زبان  فرهنگ،  نظیر  مجازی  متغیرهای 
تجارت  مطالعات  زمینه  در  متداول  و  عمومی  ابزار  به  جاذبه  الگوی  پس  آن  از  و  شد  مرسوم 

تبدیل شد. بین الملل 

1. Feenstra & Markusen, (2001).
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2. پیشینه تحقیق

با توجه به مطالعات بسیار زیاد داخلی و خارجی در خصوص مدل جاذبه، و غنای ادبیات 
و  شده  خودداری  جاذبه  مدل  مطالعات  بیان  از  بخش  این  در  حوزه،  این  در  موضوع  تجربی 
صرفًا به مهمترین مطالعات انجام شده در ارتباط بین اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات 

با تجارت خارجی پرداخته خواهد شد. 

2-1.مطالعات خارجی

درجه ی  تاثیر  بررسی  به  جاذبه  مدل  چارچوب  از  استفاده  با  پژوهشی  در  کندی1  و  بیسواس 
پذیرش اینترنت بر تجارت دوجانبه اقتصاد امریکا پرداختند. آنها در این پژوهش از داده های 
از  استفاده  که  می دهند  نشان  و  کرده  استفاده   2010 تا   2006 سال های  برای  ساله  پنج  تابلویی 
اینترنت  تأثیر  به عالوه  باشد.  داشته  کشاورزی  غیر  صادرات  بر  مثبت  تاثیری  می تواند  اینترنت 

کشاورزی محدود می باشد.  بر صادرات بخش 
برای سال های  کشور جهان   200 بر تجارت بین الملل در میان  اینترنت  تأثیر  بررسی  به  لین2 
کرده و با  1990 تا 2006 پرداخته است. وی برای این بررسی از مدل جاذبه تعمیم یافته استفاده 
گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داده  است اینترنت  استفاده از یک روش اقتصادسنجی 
تعداد  درصدی   10 افزایش  با  که  نحوی  به  دارد  بین الملل  تجارت  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر 
، تجارت بین الملل حدود 0/2 تا 0/4 درصد افزایش می یابد.  کاربران اینترنت به ازای هر صد نفر
کشور جهان  اثر اینترنت بر تجارت بین الملل خدمات، از داده های 151  چوی3 در بررسی 
آزمون تأثیر افزایش اینترنت بر تجارت  کرده  است. وی برای  در دوره ی 1999 تا 2006 استفاده 
کرده است. چوی در  از مدل جاذبه تعدیل شده استفاده و متغیر مسافت را حذف  خدمات، 
کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر  به عنوان پروکسی اینترنت استفاده  مطالعه ی خود از تعداد 
مربعات  حداقل  روش  سه  از  استفاده  با  را  جاذبه  مدل   ، بیشتر بررسی  برای  وی  است.  کرده 
در  است.  نموده  برآورد  یافته  تعمیم  گشتاورهای  روش  و  ثابت  اثرات  شده،  تجمیع  معمولی 
به  اینترنت،  کاربران  تعداد  افزایش  می دهد  نشان  شده  انجام  محاسبات  نتایج  روش،  سه  هر 

1. Biswas and Kennedy, (2016).
2. Lin, (2014).
3. Choi , (2010).
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افزایش صادرات و واردات خدمات منجر می شود.  کل، و همچنین  افزایش تجارت خدمات 
خدمات  تجارت  بر  معنی داری  و  مثبت  تأثیر  اینترنت  کاربران  تعداد  افزایش  دیگر  به عبارت 
کاربران اینترنت منجر به افزایش تجارت در حدود  دارد به نحویکه 10 درصد افزایش در تعداد 

0/23 تا 0/42 درصد خواهد شد. 
گسترش اینترنت و تجارت بین الملل  کوریهارا و فوکوشیما1 در مقاله ای به بررسی ارتباط بین 
آسیایی  کشورهای در حال توسعه  گروه  گسترش اینترنت با رشد اقتصادی در دو  از یک سو و 
 2010 و   2005 سال  دو  مقطعی  اطالعات  از  استفاده  با  آنها  پرداختند.   OECD یافته  توسعه  و 
مطالعه  مورد  کشورهای  گروه  دو  هر  در  و  بررسی  مورد  سال  دو  هر  در  اینترنت  که  دادند  نشان 
کشورهای درحال توسعه آسیایی  گروه  اثر مثبتی بر تجارت بین الملل دارد اما این اثرگذاری در 
کشورهای OECD می باشد. به عالوه این اثرگذاری مثبت در سال 2010 نسبت به سال  بیشتر از 
کشورها به دنبال افزایش  گر  آنها پیشنهاد می کنند ا گروه افزایش داشته است.  2005 برای هر دو 
را به منظور سرمایه گذاری  باید سیاست های ویژه ای  اقتصادی هستند  تجارت بین الملل و رشد 
کارای  در زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( اعمال نمایند تا به رشد مؤثر و 

یابند.  اقتصادی دست 
مختلف  مناطق  در  کشور   30 برای  پانل  داده های  از  استفاده  با  همکاران2  و  عسکری  میر 
جغرافیایی و در چارچوب مدل فروند و وین هولد )2000( به بررسی تأثیر اینترنت بر جریان های 
کاربران  تجاری طی سال های 2001 تا 2008 پرداختند. برآورد مدل نشان می دهد افزایش تعداد 
تجارت  حجم  و  دوجانبه  صادرات  بر  معنی داری  و  مثبت  اثر  درصد،   5 سطح  در  اینترنت 

کشورهای صادرکننده و واردکننده داشت. 
آمریکا با 31  فروند و وین هولد3 به بررسی اثر اینترنت بر جریان تجارت خدمات دوجانبه 
آنها در این بررسی از یک الگوی جاذبه  کشور با درآمد متوسط و باال در سال 2000 پرداختند. 
اینترنت  رشد  از  که  کشورهایی  به  امریکا  خدمات  صادرات  دادند  نشان  و  کردند  استفاده 
کشورهای  در  اینترنت  رشد  به عبارتی  دارد.  معناداری  و  مثبت  رابطه  هستند  برخوردار  تری  باال

کشورها به امریکا خواهد شد. آن  آمریکا باعث تسهیل صادرات خدمات  طرف تجاری 

1. Kurihara and Fukushima, (2013).
2. Miraskari et al, (2011).
3. Freund and Weinhold, (2000).
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فروند و وین هولد )2004( یک مدل جاذبه را برای بررسی اثر اینترنت بر تجارت بین الملل 
 1999 تا   1995 زمانی  دوره  طی  در  کشور   56 داده های  از  بررسی  این  برای  آنها  بردند.  به کار 
می باشد.  اینترنت  پروکسی  به عنوان  شبکه  میزبانان  میزان  تحقیق  این  در  کردند.  استفاده 
منجر  کشور  یک  شبکه  میزبانی  رشد  در  درصدی   10 افزایش  می دهد  نشان  آنها  مطالعه  نتایج 
این  در  بررسی  مورد  نمونه  در  شد.  خواهد  صادرات  رشد  در  درصدی   0/2 حدودًا  افزایش  به 
و  است  معنی دار  و  مثبت   1999 تا   1997 سال های  طی  صادرات  رشد  در  اینترنت  اثر  مطالعه 
دو  این  یافته های  همچنین  می باشد.  ساالنه  صادرات  رشد  در  درصد  یک  حدود  آن  سهم 
کشورهای ثروتمند است. ، بیشتر از  کشورهای فقیر محقق نشان می دهد، اثر اینترنت بر تجارت 
تجارت  بر  اینترنت  و   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  تأثیر  سیدیکی1،  و  وماری 
روش  از  آنها  زمانی  سری  داده های  نبودن  دسترس  در  به دلیل  کردند.  بررسی  را  بین الملل 
سال های  در  متفاوت  یافتگی  توسعه  سطح  با  جهان  کشور   64 برای  متوازن  تابلویی  داده های 
کردند. مدل آن ها در این مطالعه یک مدل جاذبه تعمیم یافته می باشد.  1985 تا 2005 استفاده 
یافته های این مطالعه نشان  می دهد زیرساخت های ICT و دسترسی به اینترنت برای مبادالت 
کشورهای مورد مطالعه داشته است.  بازرگانی تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت بین الملل 
کشورهای صنعتی و درحال  گروه  کالرک و والستن2 به بررسی اثر اینترنت بر تجارت در دو 
درحال  کشورهای  در  می دهد  نشان  آن ها  بررسی  نتایج  پرداختند.   2001 سال  برای  توسعه 
که دسترسی به اینترنت دارند، تأثیر نفوذ اینترنت دیده می شود. به بیان دیگر دسترسی  توسعه ای 
کشورهای توسعه یافته را تقویت می کند. همچنین نتایج  کشورهای فقیر به  به اینترنت صادرات 
به طور  می شوند  اعمال  ارتباطات  بهبود  راستای  در  که  قوانینی  و  سیاست ها  که  می دهد  نشان 
به عنوان  اینترنت  کاربران  تعداد  از  والستن  و  کالرک  می کنند.  متأثر  را  صادرات  مستقیم  غیر 

کرده اند. اینترنت استفاده  معیاری برای 
به  دسترسی  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  دیگری  مطالعه ی  در   ،)2006( والستن  و  کالرک 
کشورهای توسعه یافته،  کشورهای در حال  توسعه در مقایسه با  اینترنت، عملکرد صادرات را در 
کشورهای در حال  اینترنت در  به  میزان دسترسی  بهبود   ، بیان دیگر به   بهبود می بخشد.  بیشتر 

کشورهای ثروتمند می شود. کشورها به   توسعه، منجر به افزایش صادرات این 

1. Vemuri and Siddiqi , (2009).
2. Clarke and Wellsten, (2004).
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2-2. پیشینه مطالعات داخلی

توسعه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  "تاثیر  عنوان  با  پژوهشی   )1395( همکاران  و  اربابیان 
و  ایران  صنایع  دوجانبه  تجاری  جریان های  مطالعه  این  در  داده اند.  انجام  صنعتی"  تجارت 
از  شده،  انتخاب  کشورهای  ناهمگنی  رفع  برای  و  شده  گرفته  نظر  در  آن  تجاری  برتر  شرکای 
برتر  شریک  کشور   18 برای  بررسی  مورد  الگوی  است.  شده   استفاده  تابلویی  داده های  روش 
تجاری ایران در سال های 2011-2000 برآورد شده و نتایج این پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت 

کشورها است.  و معنی دار فناوری اطالعات و ارتباطات بر الگوی تجاری این 
بر  اینترنت  اثر  تابلویی،  داده های  رهیافت  از  استفاده  با   )1394( همکاران  و  فالحتی 
کردند.  بررسی   2013 تا   2000 سال  زمانی  دوره  برای   G8 و   D8  گروه کشورهای  در  را  تجارت 
گروه از  براساس یافته های به دست آمده از تخمین مدل با روش پانل با اثرات ثابت، در هر دو 
کشورها متغیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت اثر مثبت و معنی دار بر تجارت دارد. همچنین 

کشورهای G8 با ضریب بزرگتری اثر مثبت و معناداری بر تجارت دارد.  این متغیر در 
سلمانی و همکاران )1393( در پژوهشی با عنوان "اثر توسعه ی اینترنت بر تجارت بین الملل 
دوره  در  جهان  کشورهای  کل  خدمات  تجارت  بر  اینترنت  توسعه ی  اثر  بررسی  به  خدمات" 
و روش  از یک مدل جاذبه تعدیل شده  پژوهش  این  برای  آنها  پرداختند.   2011 تا   1990 زمانی 
وجود  تأییدکننده ی  مدل،  تخمین  آمده  به دست  نتایج  کرده اند.  استفاده  تابلویی  داده های 

ارتباط مثبت و معنی دار بین اینترنت و تجارت خدمات است.
کشور منتخب  طیبی و همکاران )1386( تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات هشت 
ازیک  خود  مطالعه  در  آنها  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  ایران  و  آن+3  آسه  اتحادیه ی  عضو 
فیلیپین،   ، سنگاپور کشورهای  برای  تابلویی  داده های  برآورد  روش  و  همزمان  معادالت  مدل 
دست  به  نتایج  کرده اند.  استفاده  ایران  و  چین  اندونزی،  ژاپن،  جنوبی،  کره  مالزی،  تایلند، 
آمار  در  درصدی  یک  افزایش  متوسط  به طور  می دهد  نشان   2002-1992 سال های  طی  آمده 
کشورها باعث 0/44 درصد افزایش در صادرات  استفاده کنندگان از اینترنت در هر یک از این 

کشور می شود. آن 
کشور  ایران به ده  را بر صادرات  اینترنت  لطفعلی پور و همکاران )1393( در پژوهشی تاثیر 
روش  طریق  از  و  تعمیم یافته  جاذبه  مدل  چارچوب  در   2011 تا   2000 سال های  در  منتخب 
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بر  اینترنت  حضور  که  می دهد  نشان  آن ها  مطالعه  نتایج  کرده اند.  بررسی  تابلویی  داده های 
نتوانسته  اینترنت  از  استفاده   ، دیگر عبارت  به  است.  نبوده  موثر  ایران  کشور  صادرات  میزان 
کشور ایران بکاهد و باعث افزایش صادرات شود.  است از اثر منفی فاصله بر میزان صادرات 
بر  اینترنت  اثر  موجود  مطالعات  می دهد  نشان  داخل  در  شده  انجام  مطالعات  پیشینه 
کل مورد بررسی قرار داده اند. درحالی که  جریان تجارت ایران با شرکای تجاری ایران را به طور 
تفکیک  به  خود  عمده  شرکای  با  کشور  تجارت  بر  اینترنت  اثرات  بررسی  به دلیل  مطالعه  این 
کشاورزی،  صنعت و خدمات( از مطالعات مشابه انجام شده  مختلف بخش های اقتصادی )

متمایز است.

3. روش تحقیق 

بهره  برداری  تابلویی1  داده های  رویکرد  از  فرضیه ها  آزمون  و  مدل  برآورد  برای  پژوهش  این  در 
داده ها  این  تلفیق  دارند.  وجود  مقطعی  و  زمانی  سری  عناصر  تابلویی،  داده های  در  می شود. 
پارامترها  برای  را  کاراتری  تخمین های  و  می کند  فراهم  تغییرات  برای  را  غنی تری  منشاء 

کلی و عمومی داده های تابلویی به صورت رابطه )3( است: امکان پذیر می کند2. فرم 
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niکه در آن  ,...,2,1 دهنده سطح مقاطع و نشانTt ,...,2,1 دهنده زمان است.نشان

itY  مقدار متغیر وابسته برای سطح مقطعi  در دوره زمانیt ضریب ،it1 دهنده عرض نشان
شود جمله اختالل مدل است که فرض می iteباشد. می tدر دوره زمانی  iاز مبداء در مقطع 

)(0دارای میانگین صفر،  iteE  22و واریانس ثابت )( eiteE   .استkit  پارامترهای
امین متغیر مستقل در  kمجهول مدل هستند که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات 

i  امین مقطع وt کند. گیری میامین زمان را اندازه 

شود آن است که آیا بسیاری از مطالعات تجربی مطرح میموضوع بسیار مهمی که در  
شواهدی مبنی بر تفاوت بین عرض از مبداء مقاطع مختلف وجود دارد، یا آنکه باید عرض از 

رت توان بصومبداء برای تمامی واحدهای مقطعی یکسان در نظر گرفته شود؟ این موضوع را می
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شود. بر اساس مقادیر مجموع مجذور استفاده می Fبرای آزمون فرضیه باال از آماره 

توان (، میi1( و نامقید )متفاوت بودنi1پسماندها از برازش دو مدل مقید )ثابت بودن
انجام داد. همچنین ابهام دیگر در این رویکرد  i1فرضیه را مبنی بر یکسان بودنآزمون 

 )3(

Tt نشان دهنده زمان است. ,...,2,1= ni نشان دهنده سطح مقاطع و  ,...,2,1= آن  که در 
it1β نشان دهنده عرض  ، ضریب  t i در دوره زمانی  itY مقدار متغیر وابسته برای سطح مقطع 

که فرض می شود  ite جمله اختالل مدل است  t می باشد.  i در دوره زمانی  از مبداء در مقطع 
kitβ پارامترهای  22 است.  )( eiteE δ= )(0 و واریانس ثابت  =iteE  ، دارای میانگین صفر
 i در  مستقل  متغیر  امین   k تغییرات  به  نسبت  وابسته  متغیر  کنش  وا که  هستند  مدل  مجهول 

t امین زمان را اندازه گیری می کند.  امین مقطع و 
آیا  که  است  آن  می شود  مطرح  تجربی  مطالعات  از  بسیاری  در  که  مهمی  بسیار  موضوع 

1. Panel Data 

)1391( ، 2. طالبلو
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عرض  باید  آنکه  یا  دارد،  وجود  مختلف  مقاطع  مبداء  از  عرض  بین  تفاوت  بر  مبنی  شواهدی 
می توان  را  موضوع  این  شود؟  گرفته  نظر  در  یکسان  مقطعی  واحدهای  تمامی  برای  مبداء  از 

آزمون فرضیه زیر مطرح نمود: به صورت 
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F استفاده می شود. بر اساس مقادیر مجموع مجذور پسماندها  برای آزمون فرضیه باال از آماره
(، می توان آزمون فرضیه  i1β ( و نامقید )متفاوت بودن i1β از برازش دو مدل مقید )ثابت بودن
آن  مدل سازی،  رویکرد  این  در  دیگر  ابهام  همچنین  داد.  انجام   i1β بودن یکسان  بر  مبنی  را 
آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت1 عمل می کند یا عملکرد  که  است 
کمک به انتخاب میان دو مدل تأثیرات  که برای  تصادفی2 یا مدل اجزای خطا3 دارد؟ آزمونی 
دارای  آزمون  این  آماره  است.  هاسمن  آزمون  است،  شده   طراحی  تصادفی  تأثیرات  و  ثابت 
که برای تشخیص ثابت بودن یا تصادفی بودن تفاوت  کای-دو است. فرضیه این آزمون  توزیع 
که میان برآوردگرهای مدل اثرات ثابت و  واحدهای مقطعی به کار می رود به این صورت است 

مدل اجزای خطا اساسًا اختالف وجود ندارد: 
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ثابت  اثرات  روش  به  مربوط  ضریب   sb و  تصادفی  اثرات  به  مربوط  ضریب   sβ̂ آن،  در  که 
است. 

4. معرفی مدل و متغیرها، برآورد مدل و تجزیه و تحلیل تجربی داده ها

کندی  که توسط بیسواس و  مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل جاذبه تعدیل شده می باشد 
)2016( ارائه شده  است. در ابتدا هدف مطالعه بررسی تأثیر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران 
بوده  ایران  تجاری  طرف  اصلی  کشور   15 برای  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  بخش  سه  در 
اصلی  کشور   15 میان  از  نهایت  متغیرهادر  به  مربوط  اطالعات  استخراج  از  پس  لیکن  است. 

1. Fixed Effects Model
2. Random Effects Model
3. Error Components Model
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از  جلوگیری  برای  بود  مواجه  زیاد  نقصان  با  اطالعاتشان  که  کشورهایی  ایران،  تجاری  طرف 
مدل  قالب  در  کشور   11 به  مربوط  اطاعات  نهایت  در  و  حذف  تخمین  نتایج  کردن  تورش دار 
و خدمات است  کاالها  یاد شده، صادرات  در مدل  وابسته  متغیر  زده شد1.  رگرسیونی تخمین 
صادرات  کشاورزی،  کاالهای  صادرات  نوع  سه  قالب  در  پژوهش  فرضیه های  به  باتوجه  که 
مورد  متغیرهای  گرفته است.  قرار  استفاده  مورد  خدمات  صادرات  و  کشاورزی  غیر  کاالهای 

استفاده در این پژوهش به شرح جدول )2( می باشد:

جدول 2- تعریف عملیاتی متغیرها و منبع آماری آن ها

منبع آماریتعریف عملیاتیتعریف متغیرمتغیر

Exportکاالها کاالها و خدمات صادرات  میزان ارزش دالری صادرات حقیقی 
کشور e براساس قیمت ثابت 2010 کشور i به  از 

بانک جهانی و سازمان 
توسعه و تجارت 

)آنکتاد(

Internetبانک جهانیتعداد افراد استفاده کننده از اینترنت در هر 1000 نفراینترنت

GDP
تولید ناخالص 

داخلی
کشور i در  کاالها و خدمات در  کل تولید  ارزش دالری 

بانک جهانیسال t براساس قیمت ثابت 2010

POPبراساس نفرجمعیت t در سال i کشور بانک جهانیجمعیت 

Tarifکاالها و خدمات تعرفه وارداتی کشور واردکننده  تعرفه وارداتی در 
ایران

گمرک  بانک جهانی و 
جمهوری اسالمی ایران

Distanceکشور که مبنای آن فاصله دو فاصله دو    e کشور کشور i از  فاصله 
کیلومتر است. بانک جهانیپایتخت براساس 

 Exchange
Rate

کشور  نرخ ارز در 
صادرکننده

که  به شکل زیر محاسبه می شود: نرخ ارز حقیقی است 

نرخ ارز حقیقی = )نرخ ارز اسمی * قیمت سبد مصرفی 
کاال در  کشور خارجی(/ قیمت سبد مصرفی  کاال در 

کشور داخل 

بانک جهانی

منبع: یافته های پژوهش

به مانند صادرات در سه دسته تعرفه های  وارداتی  کاالی  بر  وارده  به توضیح است تعرفه   الزم 
کشاورزی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از متغیرهای  کشاورزی، غیر  کاالهای 

یادشده، مدل تحقیق به صورت رابطه )4( می باشد:

کستان، سوئیس، ترکیه و امارات متحده  کره، پا کشورهای؛ ایران، برزیل، چین، هند، ایتالیا، ژاپن،  1.  - جامعه آماری شامل 
عربی هستند.
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= )نرخ ارز اسمی * قیمت نرخ ارز حقیقی 
سبد مصرفی کاال در کشور خارجی(/ قیمت 

 سبد مصرفی کاال در داخل کشور
 های پژوهشمنبع: یافته

های مانند صادرات در سه دسته تعرفه الزم به توضیح است تعرفه وارده برکاالی وارداتی به 
کشاورزی، غیر کشاورزی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از کاالهای 

 باشد:صورت زیر میمتغیرهای یادشده، مدل تحقیق به

(4) 

log(Export)iet = β0 + β1log(Internet)et +
β2log(Internet)it + β3log(GDP)et + β4log(GDP)it +
β5log(POP)et + β6log(POP)it + β7log(Distance)ei +
β8log(Tarif)iet +β9log(Exchange Rate)et +  ue 

همچنین،  .باشدترتیب کشور واردکننده و کشور صادرکننده میبه eو  iدر مدل فوق، منظور از 
که میزان تأثیرپذیری کاالها و خدمات مختلف از اینترنت متفاوت است، سه با توجه به این

 .شودمدل مجزا برای تجارت کاالهای کشاوزی، کاالهای غیرکشاورزی و خدمات برآورد می
های مختلف کاالیی از اینترنت شود میزان تأثیرپذیری گروهتخمین سه مدل مختلف، باعث می

های اقتصادی را ذاری سیاستاین موضوع، به نوبه خود اثرگ .تری مشخص شودت بیشبا دق
 .شود( در سه حالت تخمین زده می۶) در نتیجه مدل .بخشدمی بهبود

 های برازش مدلآزمون -5-1
 ودشامی متغیرهای این مطالعه انجام برای تم مانایی آزمون الزم است ابتدابرای برازش مدل، 

های تابلویی باعث های سری زمانی و چه در مورد دادهنامانایی متغیرها چه در مورد دادهزیرا 
ن دو آزمودر این مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از . شودبروز مشکل رگرسیون کاذب می

. در این استآمده( 3) و نتایج در جدولاست ایم، پسران و شیم استفاده شده لوین و لین و
 باشد.ها میفرضیه صفر بیانگر مانایی متغیرآزمون 

	)4(

کشور صادرکننده می باشد. همچنین، با  کشور واردکننده و  در مدل فوق، منظور از i و e به ترتیب 
کاالها و خدمات مختلف از اینترنت متفاوت است، سه مدل  توجه به این که میزان تأثیرپذیری 
کاالهای غیرکشاورزی و خدمات برآورد می شود. تخمین  کشاوزی،  کاالهای  مجزا برای تجارت 
با  اینترنت  از  کاالیی  مختلف  گروه های  تأثیرپذیری  میزان  می شود  باعث  مختلف،  مدل  سه 
را  اقتصادی  سیاست های  اثرگذاری  خود  نوبه  به  موضوع،  این  شود.  مشخص  بیش تری  دقت 

بهبود می بخشد. در نتیجه مدل )6( در سه حالت تخمین زده می شود.

4-1. آزمون های برازش مدل

آزمون  مانایی برای تمامی متغیرهای این مطالعه انجام  شود  برای برازش مدل، ابتدا الزم است 
زیرا نامانایی متغیرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلویی باعث 
کاذب می شود. در این مطالعه مانایی متغیرها با استفاده از دو آزمون لوین  بروز مشکل رگرسیون 
و لین و ایم، پسران و شیم استفاده شده  است و نتایج در جدول )3( آمده است. در این آزمون 

مانایی متغیرها می باشد. بیانگر  فرضیه صفر 

جدول3 - نتایج آزمون مانایی متغیرهای الگو

آزمون ایم-  نمادمتغیر
آزمون لوین احتمالپسران

احتمالو لو

کل LTAT-3/2010/0007-2/9750/0015تعرفه 

کشاورزی کاالهای  LTAAGRE-11/4730/000-10/9810/000تعرفه 

کاالهای صنعتی LTAMM-4/3710/000-2/5070/0061تعرفه 

کشاورزی LEXAGRI-4/260/000-1/6730/047صادرات 

LEXMAN-5/0670/000-4/4330/000صادرات صنعتی

LEXSER-1/5590/049-4/1490/000صادرات خدمات

LDis-11/3420/000-13/2160/000فاصله
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آزمون ایم-  نمادمتغیر
آزمون لوین احتمالپسران

احتمالو لو

کشور صادرکننده )ثابت( LGDPCOE-11/17010/000-9/6160/000تولید ناخالص داخلی 

کشور واردکننده )ثابت( LGDPCOI-5/8450/000-2/68/0037تولید ناخالص داخلی 

کشور صادرکننده LINTE-5/3230/000-10/9850/000دسترسی به اینترنت در 

کشور واردکننده LINI-13/76360/000-62/250/000دسترسی به اینترنت 

کشور صادرکننده LPoe-7/4740/000-1/970/023جمعیت 

کشور واردکننده LPoI-1/9290/026-3/1720/0008جمعیت 

کشور صادرکننده LEXCHE-5/840/000-7/6240/000نرخ ارز در 

منبع: یافته های پژوهش

مانا  سطح  در  متغیرها  همه  که  است  آن  از  کی  حا متغیر ها  مانایی  بررسی  از  حاصل  نتایج 
آزمون ها به تفکیک مدل های اشاره شده  کنون نتایج بررسی  از بررسی مانایی ا می باشند. پس 
دو  مدل،  تخمین  نوع  انتخاب  برای  قبل،  بخش  توضیحات  به  توجه  با  می گردد.  ارائه  نتایج 
برای  آزمون  دو  این  نتایج  آزمون هاسمن.  و  لیمر   F آزمون  از  که عبارتند  انجام شود  باید  آزمون 

سه مدل در جدول )4( ارائه شده  است.

جدول 4 - نتایج آزمون F لیمر و هاسمن 

نتیجهاحتمال آمارهآمارهنوع آزمونمدل
کاالهای  صادرات 

کشاورزی
روش تابلوییF11/670/00 لیمر

روش تابلویی با اثرات تصادفی3/640/8206هاسمن
کاالهای  صادرات 

صنعتی
روش تابلوییF14/320/00 لیمر

روش تابلویی با اثرات ثابت28/730/0002هاسمن
صادرات 
خدمات

روش تابلوییF4/240/0001 لیمر
روش تابلویی با اثرات تصادفی2/090/9112هاسمن

منبع: یافته های پژوهش

صادرات  و  کشاورزی  کاالها  صادرات  مدل  دو  برازش  برای  مربوطه  آماره  های  نتایج  اساس  بر 
نتایج  همچنین  نمود.  استفاده  تصادفی  اثرات  روش  و  تابلویی  داده های  از  باید  خدمات 
روش  از  باید  می دهد  نشان  )صنعتی(  غیرکشاورزی  کاالهای  صادرات  برای  مربوطه  آماره های 
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کرد. در ادامه نتایج آزمون های  داده های تابلویی با اثرات ثابت برای برازش این مدل استفاده 
نتایج  طبق  شده اند.  ارائه   )5( جدول  در  مدل  سه  برای  خودهمبستگی  و  واریانس  ناهمسانی 
رد  اما عدم خودهمبستگی  رد می شود  اول  واریانس پسماندهای مدل  آزمون، همسانی  این دو 
در  می شوند.  رد  خودهمبستگی  عدم  و  پسماندها  واریانس  همسانی  دوم  مدل  در  نمی شود. 

مدل سوم، همسانی واریانس پسماندهای مدل و همچنین عدم خود همبستگی رد نمی شود.

جدول5 -  آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

نتیجهاحتمال آمارهآمارهنوع آزمونمدل
کاالهای  صادرات 

کشاورزی
)LR( ناهمسانی واریانس وجود دارد136/840/000آزمون

عدم خودهمبستگی0/5130/488آزمون وولدریج

کاالهای  صادرات 
صنعتی

ناهمسانی واریانس وجود دارد7447/840/000آزمون  والد
خودهمبستگی14/0990/0032آزمون وولدریج

ناهمسانی واریانس وجود ندارد81/981/000-آزمون )LR(صادرات خدمات
عدم خودهمبستگی0/2470/6366آزمون وولدریج

منبع: یافته های پژوهش

کشاورزی کاالهای  4-2.  مدل صادرات 

از  بر اساس نتایج، الگوی مورد نظر دارای ناهمسانی واریانس در سطح خطای 5% می باشد. 
این رو ناهمسانی واریانس باید رفع شود. به منظور رفع مشکل یادشده در داده های تابلویی، از 
گرفتن مشکل ناهمسانی واریانس استفاده  روش حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( با در نظر 

می شود.  نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول  )6( ارائه شده  است.

کشاورزی کاالهای  جدول 6 - مدل صادرات 

احتمالآماره Zضریبنمادمتغیر
Cons12.622738.560.000عرض از مبدا

کشاورزی کاالهای  LTAAGRE-1.3114-7.630.000لگاریتم تعرفه 

LdiS-1.92114-26.200.000لگاریتم فاصله

کشور صادرکننده )ثابت( LGDPCOE0.0149940.080.938لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

کشور واردکننده )ثابت( LGDPCoI-7.67e-14-1.750.080لگاریتم تولید ناخالص داخلی 
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احتمالآماره Zضریبنمادمتغیر
کشور صادرکننده LINTE0.953181.800.071لگاریتم دسترسی به اینترنت در 

کشور واردکننده LINI0.0048642.490.013لگاریتم دسترسی به اینترنت 

کشور صادرکننده LPoe-0.37061-0.750.454لگاریتم جمعیت 

کننده کشور وارد  LPoI6.52e-103.800.000لگاریتم جمعیت 

کشور صادرکننده LEXCHE0.23840311.710.000لگاریتم نرخ ارز در 

منبع: یافته های پژوهش

شکل  به  تصریح  بهترین  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  مدل  از  مختلف  تصریح های  میان  در 
که  که متغیرها همگی در سطح بدون روند و با لگاریتم هستند. همانطور  آورده شده  است  باال 
به  95 درصدی دسترسی  از میان متغیرها تخمین زده شده در سطح اطمینان  مشاهده می شود 
کشور  ارز  نرخ   ، کشور دو  بین  فاصله  واردکننده،  کشور  جمعیت  واردکننده،  کشور  در  اینترنت 
معنی داری  سطح  در  و  است  شده   معنی دار  کشاورزی  کاالهای  بر  وارده  تعرفه  و  صادرکننده 
معنی دار  نیز  واردکننده  کشور  ناخالص  تولید  و  اینترنت  به  دسترسی  متغیر  دو  نیز  درصد   90

می باشد.
کشور واردکننده از معنی داری الزم برخوردار  در میان متغیرها، میزان دسترسی به اینترنت در 
است. ضریب این متغیر 0/95 می باشد. بنابراین افزایش یک درصدی در دسترسی به اینترنت 
کشور صادرکننده منجر به افزایش 0/95 درصدی صادرات خواهد شد. از سوی دیگر متغیر  در 
از معنی داری  90 درصد  کشور صادرکننده در سطح معنی داری  اینترنت در  به  میزان دسترسی 
کلی  به طور  لذا  است.  کمتر  صادرکننده  کشور  از  نیز  آن  اهمیت  میزان  و  است  برخوردار  الزم 
که افزایش سطح دسترسی به اینترنت بین ایران و طرف تجاری آن بر  کی از آن است  نتایج حا

کشاورزی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. کاالهای  افزایش تجارت 
وارد کننده  کشور  جمعیت  است،  شده   معنی دار  مطالعه  این  در  که  دیگری  متغیر  همچنین 
کشور  جمعیت  افزایش  با  که  است  آن  از  کی  حا و  می باشد  مثبت  آن  ضریب  که  می باشد 
بسیار  ضریب  مورد  این  در  ذکر  قابل  نکته  است.  یافته  افزایش  صادرات  میزان  وارد کننده 
عدم  و  صادرکننده  کشور  جمعیت  متغیر  بررسی  با  همراه  که  است  متغیر  این  اثرگذاری  پایین 
معنی داری این ضریب و همچنین مدنظر قرار دادن دو متغیر تولید ناخالص و عدم معنی داری 
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سنتی  متغیرهای  این  اهمیت  کاهش  نمایانگر  می تواند  درصد   95 سطح  در  نیز  متغیر  دو  این 
دو  بین  فاصله  جاذبه،  مدل  در  موجود  سنتی  دیگر  متغیر  باشد.  تجاری  جریانات  توضیح  در 
که از معنی داری الزم برخوردار است و ضریب آن نیز منفی شده  است و بیانگر  کشور می باشد 
که  کاهش پیدا می کند  کشاورزی  کاالهای  کشور تجارت  که با افزایش فاصله بین دو  آن است 
متغیر  این  ضریب  بودن  باال  متغیر  این  مورد  در  مهم  نکته  دارد.  همخوانی  نیز  نظری  مبانی  با 
تجارت  در  فاصله  اهمیت  بر  کید  تا می تواند  نوعی  به  که  می باشد  متغیرها  دیگر  با  قیاس  در 

کاالها باشد. کشاورزی به دلیل مطرح بودن موضوع فساد پذیری این  کاالهای 
کشورهای عمده طرف تجاری، نرخ ارز می باشد.  متغیر دیگر معنی دار در تجارت ایران و 
کشور  ملی  پول  ارزش  کاهش  ( ارز  نرخ  افزایش  با  که  است  آن  از  کی  حا پژوهش  این  نتایج 
مزیت  بر  به نوعی  و  می یابد  افزایش  صادرکننده  کشور  کاالهای  رقابتی  قدرت  صادرکننده( 
دارد.  همخوانی  نظری  مبانی  با  نیز  متغیر  این  به  مربوط  نتایج  می افزاید.  کشور  این  رقابتی 
کشاورزی  کاالهای  بر  وارده  تعرفه های  هرچه  که  است  آن  از  کی  حا پژوهش  نتایج  همچنین 
متغیر  ضریب  نتایج،  براساس  می یابد.  کاهش  صادرکننده  کشور  صادرات  میزان  یابد  افزایش 
نتایج  و  است  برخوردار  بیشتر  اهمیت  از  کشاورزی  صادرات  مدل  در  متغیرها  ماباقی  از  تعرفه 
کشاورزی، میزان صادرات این  کاالهای  که با افزایش یک درصد تعرفه بر  آن است  از  کی  حا

کاهش می باید. کاالها حدود 1/3 درصد 

کشاورزی )صنعتی( کاالهای غیر  4-3. مدل صادرات 

سطح  در  واریانس  ناهمسانی  دارای  نظر  مورد  الگوی   ،)5( جدول  آزمون های  نتایج  اساس  بر 
دارای  مدل  همچنین  شود.  رفع  باید  واریانس  ناهمسانی  رو  این  از  می باشد.  درصد   5 خطای 
داده های  در  یادشده  مشکالت  رفع  به منظور  می باشد.  نیز  سریالی  خودهمبستگی  مشکل 
ناهمسانی  مشکل  گرفتن  نظر  در  با   )GLS( یافته  تعمیم  مربعات  حداقل  روش  از  تابلویی، 
واریانس و خودهمبستگی سریالی استفاده می شود.  نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول 

)7( ارائه شده  است.
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کشاورزی )صنعتی( کاالهای غیر  جدول 7- تخمین مدل 

احتمالآماره Zضریبنمادمتغیر

Cons-.07108-0.130.895عرض از مبدا

کاالهای غیرکشاورزی LTAMM-3.5222-14.270.000لگاریتم تعرفه 

کشور صادرکننده )ثابت( LGDPCOE1.5508320.750.000لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

کشور واردکننده )ثابت( LGDPCoI4.35e-143.310.001لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

کشور صادرکننده LINTE1.2252763.720.000لگاریتم دسترسی به اینترنت در 

کشور واردکننده LINI0.0044283.820.000لگاریتم دسترسی به اینترنت 

کشور صادرکننده LPoe0.7808192.160.031لگاریتم جمعیت 

کننده کشور وارد  LPoI2.55e-104.210.000لگاریتم جمعیت 

کشور صادرکننده LEXCHE0.2515411.080.000لگاریتم نرخ ارز در 

منبع: یافته های پژوهش

متغیر  مذکور  مدل  در  هستند.  لگاریتم  با  و  روند  بدون  سطح  در  متغیرها  همه  مدل،  برآورد  در 
مشاهده  که  همانطور  است.  شده   حذف  مدل  از  بهتر  نتایج  آمدن  به دست  برای  نیز  فاصله 
می شود تمام متغیرهای تخمین زده شده در سطح اطمینان 95 درصدی معنی دار هستند. متغیر 
برخوردار  الزم  معنی داری  از  نیز  صادرکننده  و  واردکننده  کشور  در  اینترنت  به  دسترسی  میزان 
یک  افزایش  که  معنی  این  به  می باشد   1/22 صادرکننده  کشور  در  متغیر  این  ضریب  است. 
کشور صادرکننده منجر به افزایش 1/22 درصدی صادرات  درصدی در دسترسی به اینترنت در 
ناچیز  لیکن  معنی دار  واردکننده  کشور  برای  متغیر  این  ضریب  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد 
با  قیاس  در  ضریب  این  کمتر  اهمیت  از  نشان  و  است  یکسان  کشاورزی  مدل  با  که  می باشد 
کی از آن است  کلی نتایج حا کشور صادرکننده است. لذا به طور  میزان دسترسی به اینترنت در 
کاالهای  که افزایش سطح دسترسی به اینترنت بین ایران و طرف تجاری آن بر افزایش تجارت 

کشاورزی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. غیر 
آن  ضریب  که  می باشد  صادرکننده  و  واردکننده  کشور  جمعیت  دیگر  متغیر  همچنین 
صادرکننده  و  واردکننده  کشور  جمعیت  افزایش  با  که  است  آن  از  کی  حا و  می باشد  مثبت 
میزان صادرات افزایش یافته است. نکته قابل ذکر در این مورد ضریب بسیار پایین اثرگذاری 
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کاالهای غیرکشاورزی جمعیت  کلی در مدل  کشور وارد کننده است. بنابراین و به طور  جمعیت 
کنار هم قرار دادن معنی داری تولید ناخالص  کافی برخوردار بوده است و با  نیز از معنی داری 
کشاورزی هنوز متغیرهای سنتی از  کاالهای غیر  گفت در مورد  کشورهای طرف تجارت می توان 

توانایی پیش بینی جریانات تجاری برخوردار هستند.
پول  ارزش  کاهش  ( ارز  نرخ  افزایش  با  که  است  آن  از  کی  حا پژوهش  این  نتایج  به عالوه 
بر  و به نوعی  افزایش می یابد  کشور صادرکننده  کاالهای  کشور صادرکننده( قدرت رقابتی  ملی 
کشور می افزاید. نتایج مربوط به این متغیر نیز با مبانی نظری همخوانی دارد.  مزیت رقابتی این 
کاالهای غیرکشاورزی افزایش  که  هرچه تعرفه های وارده بر  کی است  همچنین نتایج پژوهش حا
از  تعرفه  متغیر  ضریب  نتایج،  براساس  می یابد.  کاهش  صادرکننده  کشور  صادرات  میزان  یابد 
است  برخوردار  بیشتر  اهمیت  از  نیز  کشاورزی  غیر  کاالهای  صادرات  مدل  در  متغیرها  ماباقی 
میزان  غیرکشاورزی،  کاالهای  بر  تعرفه  درصد  یک  افزایش  با  که  است  آن  از  کی  حا نتایج  و 

کاهش می باید. کاالها حدود 3/5 درصد  صادرات این 

4-4.  مدل صادرات خدمات

نتایج حاصل از برآورد این مدل در جدول )8( ارائه شده  است.

جدول 8- تخمین مدل خدمات

احتمالآماره tضریبنمادمتغیر

Cons-1.754-0.200.844عرض از مبدا

LTAT0.02816250.010.991لگاریتم تعرفه خدمات

کشور صادرکننده )ثابت( LGDPCOE2.3657191.390.166لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

کشور واردکننده )ثابت( LGDPCoI2.16e-130.840.399لگاریتم تولید ناخالص داخلی 

کننده کشور صادر  LINTE7.6078091.960.050لگاریتم دسترسی به اینترنت در 

کننده کشور وارد  LINI0.0321.980.048لگاریتم دسترسی به اینترنت 

کشور صادرکننده LPoe5.51371.480.139لگاریتم جمعیت 

کشور واردکننده LPoI3.25e-100.290.770لگاریتم جمعیت 

کشور صادرکننده LEXCHE0.65-2.120.034لگاریتم نرخ ارز در 

منبع: یافته های پژوهش
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بهترین تصریح در جدول  پژوهش  این  استفاده در  مورد  از مدل  میان تصریح های مختلف  در 
سطح  در  شده  زده  تخیمن  متغیرهای  میان  از  می شود  مشاهده  که  همانطور  است.  شده   ارائه 
و  است  شده   معنی دار  و  مثبت  کشور  هردو  در  اینترنت  به  دسترسی  درصدی   95 اطمینان 
ضرایب،  میان  در  است.  برخوردار  الزم  معنی داری  از  نیز  صادرکننده  کشور  ارز  نرخ  همچنین 
این  اهمیت  از  کی  حا که  می باشد  بیشتر  صادرکننده  کشور  در  اینترنت  به  دسترسی  ضریب 
توجه تر  قابل  نکته  است.  خدمات  تجارت  در  به خصوص  تجاری  جریانات  توضیح  در  متغیر 
کشور صادرکننده برای مدل  اینکه در میان مدل های مختلف، ضریب دسترسی به اینترنت در 
که  بیشتر است  نیز  کشاورزی  و غیر  کشاورزی  کاالهای  در دو مدل  از دیگر ضرایب  خدمات 
به خصوص  جدید  عصر  در  صادرات  در  الکترونیکی  بازاریابی  اهمیت  از  نشان  می تواند  این 
خدمات  صادرات  برای  را  الکترونیکی  تجارت  بیشتر  اهمیت  نوعی  به  و  باشد  خدمات  برای 

نشان می دهد. 
این  که  نبوده اند  برخوردار  الزم  معنی داری  از  متغیرها  مابقی  مدل  این  در  دیگر  سوی  از 
در  به خصوص  و  نوین  تجارت  در  که،  دلیل  این  به  اول  باشد:  دلیل  دو  به  می تواند  موضوع 
قدرت  از  ملی  ناخالص  تولید  و  جمعیت  مانند  تجارت  سنتی  متغیرهای  خدمات  تجارت 
توضیح دهندگی زیادی برخوردار نیستند و به همین دلیل این متغیرها معنی دار نشده اند و دلیل 
کمبود اطالعات مربوط باشد. در مدل مربوط به خدمات برای بسیاری  دوم می تواند به مشکل  
گزارش نشده  است. در نتیجه  کشورهای مورد مطالعه اطالعات مربوط به صادرات خدمات  از 
گزارش شده  است،  کم  برونزا بسیار  اینکه اساسًا اطاعات مربوط به متغیر  در این مدل به دلیل 

آن و متغیرهای توضیح دهنده تجارت مشاهده نشده  است. رابطه معنی داری بین صادرات 

جمع بندی و نتیجه گیری

فضای  اینترنت،  از  استفاده  آن  به دنبال  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  روزافزون  رشد  با 
کشورها و شرکت ها در حال تغییر است. تجارت در بستر فناوری  اقتصادی و روند جهانی شدن 
اطالعات و ارتباطات می تواند با ایجاد تغییر در الگوها و مدل های تجارت، نحوه تبلیغات و 
نتیجه ی  در  و  باشد  موثر  بین الملل  تجارت  گسترش  در  بین المللی  روابط  مدیریت  و  بازاریابی 
آمار مربوط به  آن وضعیت اقتصادی را رونق بخشد. در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از 
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بر تجارت  اینترنت  اثر  تا 2015،  آن طی سال های 1995  با شرکای عمده تجاری  ایران  تجارت 
دوجانبه ایران ارزیابی شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش نشان 
اثر مثبت و معنی داری بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری دارد و  اینترنت  که  می دهد 
کاالیی متفاوت است. با  گروه های مختلف  همچنین اثر اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران در 
گذرا به مبانی نظری پژوهش و با استناد به نتایج پژوهش های انجام شده توسط بیواس  نگاهی 
که امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه  کندی )2016(، می توان چنین استنباط نمود  و 
از  کلی  جمع بندی  در  می کند.  ایفا  مطالعه  مورد  کشورهای  تجارت  در  مهمی  نقش  اینترنت 
کلی در میان مدل های مختلف تنها متغیرهای دسترسی  گفت به طور  نتایج برآورد مدل می توان 
شده   معنی دار  نهایی  مدل های  همه  در  که  است  صادرکننده  کشور  در  ارز  نرخ  و  اینترنت  به 
الگوی  تغییر  از  کی  این می تواند حا نوعی  به  و  دارد  را  توضیح جریانات تجاری  توان  و  است 
کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی اینکه در میان مدل های مختلف، مدل  تجارت در بین 
کاالهای غیر کشاورزی )صنعتی( هنوز متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری  تجارت 
برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی 

توضیج جریانات تجاری را ندارند. 
بهینه سازی  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بخش  توسعه  بر  مطالعه  این  پیام  عمل  در 
تقویت  مخابراتی،  زیرساخت های  اصالح  با  است.  کشور  تجاری  بخش  بر  اینترنت  کاربرد 
می توان  الکترونیکی،  تجارت  توسعه  و  خدماتی  سرویس های  ارائه  در  خصوصی  بخش های 
آورد.  فراهم  از پیش  بیش  کشور  بر حجم خدمات تجاری  را  بیشتر  و  0/18 درصد  تأثیر  زمینه 
کشورها از  گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند به توسعه روابط تجاری بین  در واقع 
طریق بازاریابی بین المللی، حذف هزینه های حمل ونقل، بهبود روابط مالی و تعمیق ارتباطات 
می تواند   ICT زیرساخت های  توسعه  لذا  شود.  منجر  کشورها  اقتصادی  بنگاه های  بین  نوین 

گیرد.  کشور مدنظر قرار  گسترش روابط تجاری  به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر 
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