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  چكيده
 بر  يكي بر نقش تجارت الكترون    تأكيدن با   يتصاد نو قاتبعات   شدن و    يت و آثار جهان   ي اهم ين مقاله به بررس   يا

) هاي تابلويي  داده(از يك مدل اقتصادسنجي پنل ديتا       . پردازد يمحال توسعه     در ي كشورها يرشد اقتصاد 
 ي از آن اسـت كـه بـرا       ي حاك ين بررس يج ا ينتا. شود   استفاده مي  2005 تا   1990 زماني   ا در فاصلة  ارهو آم 

 معنـادار و   مثبت   يكير تجارت الكترون  يب متغ ي در حال توسعه با درآمد باالتر از متوسط، ضر         يگروه كشورها 
تـر از    نييبا درآمد پا   ي گروه كشورها  يبرا واز نظر آماري معنادار نيست      شدن    ير جهان يب متغ ي اما ضر  است

 يشدن ارتباط مثبـت خـود را بـا رشـد اقتـصاد              ي و شاخص جهان   يكير تجارت الكترون  يمتوسط هر دو متغ   
و  ، نقـش دولـت    هـا  رسـاخت ي ز فاصـلة  با درآمد باالتر از متوسط       يدر كشورها ن امر   يل ا يدل .دهند ينشان م 
از . اسـت افتـه   ي توسـعه    يبـا كـشورها   سه  يمقادر   اطالعات و ارتباطات     يورفنا ياستفاده از ابزارها   يچگونگ

 يفنـاور  ارتباطـات و     نـة ي در زم  ي خـال  يهـا  تيـ وجـود ظرف   و   ر سرعت رشـد   ي فق ي در كشورها  ،گري د يسو
   . استيكيو تجارت الكترون شدن ي جهان،يش تعامل رشد اقتصادي در جهت افزايعنوان عامل به
  

  توسعه  كشورهاي در حال ؛يكيرونجهاني شدن؛ رشد اقتصادي؛ تجارت الكت: هاي كليدي واژه
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52 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

  مقدمه . 1
. هاي بنيادي شده است  سوم بسياري از امور زندگي بشر دستخوش دگرگونيةدر شروع هزار

ب يشتر ترغيبه مشاركت و رقابت بها و كشورها را  د آن، افراد، بنگاهيشدن در شكل جد  يجهان
چنان ساده و بدون   مختلف را آنيها د آن است كه توسعه ارتباطات گروهكرده و جهان شاه

ر و يي تغاتموجبده ين پديا.  شده استكپارچهي جهان، ييوند داده، كه گويگر پيكديواسطه به 
 يها  در عرصهياسي و سي، فرهنگياجتماع ،ي مختلف اقتصاديها نهيدر زمرا  ياريتحوالت بس

 از كشورها ياگر برخ .است  دهيكش به چالشنده كشورها را يورده و آ فراهم آيو داخل يالملل نيب
ر توسعه و يشدن به مس  يده گرفتن الزامات جهانيتوانند با ناد يكردند كه م يدر گذشته تصور م

 شدن و  ين جهانيقي شده كه به آشكارچنان  آنالزامات ن ياابند، اكنون يشرفت دست يپ
  .  كند ير جلوه مياپذنزيتعامالت منبعث از آن گر

ستم به بعد ي قرن بياني پاشدن از دهة  ي كه همراه با جهانييها ين دگرگوني از بارزتريكي
 براي هاي جديدي فق است كه ا1رشد سريع فناوري اطالعات و ارتباطاتم يشاهد آن هست

تحوالت . است  كرده بازحال توسعه  خصوص در  به مختلفيدر كشورهاوكار و تجارت  كسب
ر از يناپذ يي جدايعنوان بخش ، بهيكي ارتباطات و به مدد آن تجارت الكترونيورفنا از يناش
اند با توسعه   از كشورها توانستهياري برخوردار است كه بسيچنان سرعتشدن، از   يند جهانيآفر
افته كاهش دهند ي   توسعهي خود را با كشورهانه و زمان كمتر فاصلةي، با هزي مليها رساختيز

 شكل "نياقتصاد نو" تازه با عنوانير مفهومين مسي ا.ابندي بيگاه خود را در اقتصاد جهانياو ج
  در سطح جهان تا پايانيشده حجم تجارت الكترونيك هاي انجام بيني راساس پيشب. داده است

    .درس ر مي تريليون دال30 ش ازيببه  2009 سال
 يكي بر الزامات تجارت الكترونتأكيددن با ش  يم جهانيارها و مفاهي معيبررسبه ن مطالعه يا
 ي براي رشد اقتصاد الزمةيكيا تجارت الكترونيآ: نكهي عبارتند از ايت اصلسؤاال. پردازد مي

ن ارتباط را يتواند ا  يشدن م  ين صورت چگونه جهاني و در ا؟توسعه است  حال  دريكشورها
چند تجارت   كه هردارد تأكيد آن برق يتحقن يا ي اصلةيفرض ؟ر سازديپذ هيمستحكم و توج

 فقدان ،شود ي كشورها قلمداد ميد و توسعه اقتصاد مهم در رشيعنوان عامل  بهيكيالكترون
  .  ن امر استيالزمه تحقق ا  شدني و جهاني مناسب ارتباطات تجاريها و بسترها رساختيز

 مدل يريكارگ و بهنه ين زميها در ا يج بررسيده از نتاااستفن مهم با ي دسترس به ايبرا
  جهان سومي كشورهاي برا،شدن  ي جهانيها ها و چالش رساختي ز،ها تيمحدود ،ياقتصادسنج

  . شود يم مشخص ،گذرد ي شدن مير جهاني كه از مسيكي شده و نقش تجارت الكترونيبررس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Information and Communication Technology (ICT) 
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53 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

 يكيشدن و تجارت الكترون  ي جهاني نظريمبان به دومبخش . ن شرح استيادامة مقاله بد
ها   و شاخصتعاريفم چهار بخش  در.اختصاص دارد موضوع پيشينة به ومس بخش .ردازدپ يم

ح و الگو ي تصر،مدلهفتم و  ششمبخش . دشون نماگرها تحليل مي بخش پنجم. شود ي ميمعرف
    .پردازد يم يريگ جهي به نت بخش هشتم،انيدر پا و دگرد يمبرآورد 

  
    ي نظري مبان.2

 اسـت كـه   يا مقولـه  بلكـه  ،ستيـ ن يو بطئـ  آهسته يندي فرآ،د كه رشد  آموز يما م  داخ اقتص يتار
ر ييـ شتاب آن را در بـستر زمـان تغ         1ها فناوريگسترش   اختراعات و    ابداع و  از   يريگ ند بهره يآفر
 از  ياريچنـد بـس    شـود كـه هـر      ي كشورها مالحظه مـ    ي و تجرب  ي شواهد آمار  يبا بررس . دهد  مي

 يداري و پايكنند، نرخ رشد اقتصاد   ي حركت م  ياقتصادر رشد   يحال توسعه در مس      در يكشورها
حال توسـعه    درين كشورهايشود، تفاوت آشكار ب ي مطرح مي اقتصادعنوان عامل توسعة ه به نكآ

  در چنـد دهـة     ي رشـد اقتـصاد    يهـا   تحوالت مـدل   يبررس.  نوظهور است  يعقب مانده و بازارها   
 رشـد و مـشخص      يهـا  شتر در مـدل   يب ديتأك 1980ل از دهة   از آن است كه تا قب      يگذشته حاك 

ن يـ در ا .  داشـت  تأكيد ي و انسان  يعي كشورها بر وجود منابع طب     يافتگين توسعه   يوت ب اكردن تف 
  رشد را اثبـات كننـد و       يي و سوان نتوانستند همگرا    2 سولو يها  مانند مدل  ي رشد يها ان مدل يم
 يهـا  را به مـدل     خود يا جا  رشد برونز  يها  و مدل  شد به بعد انتقاد     1990 ها از دهة   ن مدل يا به

.  اسـت  يور ش بهره ي افزا هاي دانش بنيان و     مؤلفه  بر تأكيد آنها   ي دادند كه محور اصل    زارشد درون 
ق و يـ  تحقيهـا  نـه ي، هزيم خـارج ي مـستق  يگذار هي مانند سرما  ي عوامل ييها ن مدل يبراساس چن 

عنـوان   ور قـرار دهنـد بـه       فاده بهـره  تر اس ي را در مس   فناوريتوانند   ي كه م  ي عوامل يتمامتوسعه و   
   . رشد درونزا مطرح هستنديعوامل اصل

ه و منبـع    ي كـار، سـرما    يرويـ ن، ن يزمـ رد كـه عوامـل      يگ يد شكل م  ي تول ي هنگام يطور كل  به
 يورفنـا  تـأثير ن جا ياز هم. ار باشندي در اخت،است يتيري مديها كي و تكن  فناوري كه ينيكارآفر

، مـشخص  د اسـت  يـ  جد يهـا  يفناور استفاده از    ةجينتكه   ي رشد اقتصاد  براطالعات و ارتباطات    
بر رشد   فناوري  از توسعة  يناش يور اثر بهره  از سه منظر     ن مسئله معموالً  ي ا ي بررس يبرا .شود يم

 فنـاوري  كـه  يعي در صـنا  ي چنـدعامل  يور  در بهـره   معناداربهبود   :دهند  ينظر قرار م     مد ياقتصاد
 يور  بهـره  يرود  يـ  جد فنـاوري  و تجـارب مثبـت       ارآثـ  كه   يعيصنا،  اند  داده يد جا يتولر  دد  يجد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آالت، مواد اوليه و فرآيندهايي كه موجب        ست از توسعه و كاربرد ابزار، ماشين       ا  عبارت يفناور) 2008 (بنگواز نظر    1

وري اطالعات و ارتباطـات سـبب تغييـر ماهيـت ارتباطـات و              فناچه بيشتر    ش هر افزاي. شوند حل مشكالت بشر مي   
 . شده است،ها را از اهميت انداخته هاي مجازي كه فاصله تبديل آنها به حركت

2 Solow 
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54 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

وارد  يا هي سـرما  ي در كاالهـا   يگـذار  هيق سـرما  يه از طر  يش تمركز سرما  يعالوه افزا   كار به  يروين
د فـراهم   يـ  جد فنـاوري  كه   ياتق امكان ي از طر  يدي تول بنگاهر ساختار   ييتغ  و اند د كرده يپروسه تول 

ارتباطات باعـث     اطالعات و  يورفنا و   يكيت الكترون  استفاده از تجار   ،گريعبارت د  به ١.آورده است 
 آن  يجاد شود كه آثار نـشت     ي ا يدي جد ي ساختارها فناورير هماهنگ استفاده از     يشود در مس   يم
ارتباطـات و     اطالعـات و   يورفنـا ن حـال    يدر عـ  .  اسـت  ي تداوم بخش رشد اقتـصاد     يز به نوع  ين

 يشتر اقتـصاد يق امكان رشد بين طريند ايآ فرر كه د استر  يي ابزار تغ  ينوع از آن    ي ناش يور هربه
   2.شود يفراهم م

 ن مقولـه از اواخـر دهـة       يـ دهد ا  يشدن نشان م    يات موضوع جهان  ي ادب ي بررس گر،ي د ياز سو 
ن دهـه  يـ در ا كـشورها  يبرخـ  .ها گـشود   خود را در مقاالت و گفتمانياد جاي با سرعت ز 1990
 ي انجام دهند، دارا   يحات كالن را به درست     اصال يالت اقتصاد يكه تعد  يدر صورت كردند   يتصور م 

ع متعلـق بـه     ي كـردن صـنا    يشتر شـامل خـصوص    يالت ب ين تعد يا. اند ز توسعه يآم تيراهبرد موفق 
 . بـود  ... و   يع صادرات يق صنا يها و تشو   ن آوردن تعرفه  يي، پا ي از خدمات رفاه   ييزدا دولت، مقررات 
 15 در حـال توسـعه نـداد و در فاصـله             ين اجازه را به كشورها    يشدن ا    يع جهان ياما حركت سر  
 شـدن و    ين جهـان  ي ب تتعامال  بر تأكيد با   ي و كره جنوب   يمالز ن، هند، ي مانند چ  ييسال كشورها 

تـر از    قي عم ينديآب مشخص شد كه به فر     ين ترت يبد. گران ربودند ي سبقت را از د    يگو يور بهره
 وةي، شـ  يسـاز   آموزش، فرهنگ   كه بتواند نظام   ينديآفر. از است ي ن ي رشد اقتصاد  ي برا اصالحات
 نـابراين، ب . دگرگـون سـازد  ياديـ  بن يش به شـكل   يش از پ  يت را ب  يري و ساختار مد   يمدار حكومت

 وسـتن يپ تا باشد داشته وجود كشور در ديبا شدن   يجهان يايمزا از استفاده يبرا "مناسب طيشرا"
  3.باشد يباالتر ياقتصاد رشد كنندة نيتضم بتواند يجهان جامعه به

  
   موضوعپيشينة .3

 و اسـتفاده از     يكيتجارت الكترون  ييم چگونه كارا  يدانن است كه ب   ي ا ين بررس ي در ا  ي اساس سؤال
ن يـ  كه از ا   يي و كشورها   است ي اقتصاد مل  يرومثبت  ات  تأثير يدارا  اطالعات و ارتباطات   يفناور

ن يـ  اسـت كـه ا     يعيطب. ابندي دست   ي باالتر ياند به رشد اقتصاد    اند، توانسته  امكان استفاده كرده  
ات يـ ل ادب يـ ن دل ي قلمداد شـده اسـت و بـه همـ          يهي بد يافته امر ي   توسعه ي كشورها يبحث برا 

 حال  در ي كشورها  و در حوزة   ستين ي قابل توجه  ي چندان گستردگ  داراينه  ين زم يموضوع در ا  
ن مـسئله   يـ  كـه ا   هـستند ار انـدك و نـاقص       ي بس يزمان يصورت سر   به يز منابع اطالعات  يتوسعه ن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pohjola and Jalava (2007)   
2 Pigato (2001) 
3 Kolodko (2004) 
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55 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

ن يـ  در انجـام ا    ،رو نيـ از ا . شـود  ي مـ  ي تلقـ  يريـ گ جهيها و نت    در ساخت مدل   يتيعنوان محدود  به
حـال    در يم به  كـشورها    ي تعم ي برا ي اصل يها  و مدل  يم كل ي شده است تا از مفاه     يمطالعه سع 

  . توسعه استفاده شود
عـات و    اطال يورفنـا  تأثيرافتند كه   ي كشور جهان در   57 يبا بررس   )2000( 1شل ينر و س  ياول

 كمتـر  يته بر رشد اقتصاد يسي الكتر تأثير نه تنها از     2000 تا 1974 يها  در فاصله سال   ارتباطات
 اطالعـات و    يورفنـا  آنهـا نـشان داد كـه سـهم           مطالعـة . شتر از آن هم بوده اسـت      ينبوده بلكه ب  

 بـه   1990-1974 يهـا  ن سـال  ي درصد در ب   7/0 سرانه از    يد ناخالص داخل  ي از رشد تول   ارتباطات
در  )2001 (2 و لـورنس   يلـ يب . افته است يش  ي افزا 2000 -1996 يها  درصد در فاصله سال    9/1

 3 اطالعـات  فنـاوري  ةهـا و اختراعـات در حـوز        ينوآوردند كه   يجه رس ين نت ي خود به ا   يها يبررس
 يع خـدمات  يرقابت در صنا   جاديع و ا  ي مورد استفاده در صنا    يها فناوري يش تقاضا برا  يسبب افزا 

 بهبـود   يد بـرا  يـ  جد يهـا  فنـاوري دنبال   هب كشورها   ،لذا. ه است  شد ياس جهان ي مق ر د خصوص  به
 4همكـاران آلـن و   . داردياقتـصاد رشـد  ش يم بـا افـزا   ي مستق كه رابطة   هستند يور ت بهره يوضع

 سـبب  يكـ ي تجـارت الكترون  يهـا  فنـاوري دند كـه    يجه رسـ  ين نت يلعات خود به ا   ا در مط  )2001(
 و  ي ارتباط يها نهيند آن است كه هز    يآن فر ي ا يل اصل يدل. سترمتقارن شده ا  يكاهش اطالعات غ  

ن اجـازه را دارنـد كـه بـه          يداران و فروشندگان ا   يافته و خر  يها كاهش     و پردازش داده   يمحاسبات
 خـود   يهـا  ي  در بررسـ    )2002 (5همكـاران كالسنس و    . دسترس داشته باشند   يت مساو ااطالع

 جهـش   ير بـرا  ي فق ي كشورها يها  از شانس  يكي ممكن است    يكينشان دادند كه تجارت الكترون    
 ي و ارتباطـات مــال يكـ ين كـه تجــارت الكترو يين در كـشورها يهمچنــ.  باشـد يستم مـال يـ در س

  .ابندي دست يتر عيو سر دارياند به رشد پا وجود آمده است، توانسته هدر آنها ب يكيالكترون
 يورفنـا  يداراع  يصـنا  1997كـه در سـال       نشان دادند ) 2002( 6الين و آنت  نيورو و   يكاسك

درصـد   25 تا 10 از ارزش افزوده و درصد 9 تا 6 شاغالن و  از درصد4 تا  3اطالعات و ارتباطات،    
ه يـ  در اتحاديقـات و توسـعه را در بخـش تجـار        ي تحق يها نهي از هز  درصد 40 تا 25صادرات و   از  

 61 ي مقطعيهاداده يبا بررس) 2007( 7مي شم.ار داشتندي در اختي شماليكايمرااروپا و ژاپن و   
 هـر  ين تلفن همـراه بـه ازا  ار تعداد مشتركي نظييرهاي به آثار متغ2005 تا 1990كشور از سال    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Oliner and Sichel  
2 Baily and Lawrence   
3 Information Technology 
4 Allen et al. 
5 Claessens et al. 
6 Koski, Rouvinen and Anttila  
7 Shamim 
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56 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

 و تعـداد    ي شخـص  يها انهي نفر، تعداد كاربران را    100 هر ينترنت به ازا  ينفر، تعداد كاربران ا    100
ج ينتا.  پرداخت يشد اقتصاد  و آثار آن بر ر     يكيعنوان عناصر ارتباطات الكترون    نترنت به يزبانان ا يم

ن تلفـن   اش مـشترك  يخصوص بـا افـزا     ه كه ارتباطات آنها ب    يي در كشورها   نشان داد  يوقات  يتحق
 ي بـرا  يكه ستون فقـرات هـر كـشور       ـ   يق مال يافته، سبب تعم  ينترنت بهبود   يهمراه و كاربران ا   

  .  شده است ـرشد هستند
 و  يتجـارت الكترونيكـ   : هادها و توسـعه   ن"اي تحت عنوان     در مقاله ) 2005( 1گوير لوند و مك  
هـا و     به خوبي براي افراد، بنگاه     يكنند كه بازرگاني در تجارت الكترونيك      بيان مي  "رشد اقتصادي 

 آنـان   يهـا  افتـه ي.  داده اسـت   را افـزايش  كشورهايي كه در جهان توسعه يافته هستند، سودشان         
نمودن كشورهاي كمتر توسعه يافته     يكپارچه    نيروي كليدي در   ينشان داد كه تجارت الكترونيك    
توانـد يـك     اين مقاله در مورد اينكه تجارت الكترونيكي نمـي        . استدر سيستم تجارت چندجانبه     

نـد، بلكـه بـه تحقيـق و بررسـي      ك سهم مهم و اصلي را براي پيشرفت داشـته باشـد بحـث نمـي       
 خود را   تأكيد اين مقاله    آنها در . يابد  تمركز مي  ،كنند ريزي مي  هايي كه فكر جديدي را پي      فرضيه

رش رويكرد تجارت   ي پذ يها برا  ا در كشورهاي در حال توسعه دولت      ين مسئله گذاشتند كه آ    يبر ا 
 آماده هستند و آيا اصالحات اجتماعي، اقتصادي، در جايگاه تشويق و تقويت تجـارت               يالكترونيك
 نـة يضور دولـت فعـال در زم     بدون ح   نشان داد كه عمالً    ين بررس يج ا ي قرار دارند؟ نتا   يالكترونيك

ر رشـد  ي در مـس يكـ ي تجارت الكتروني داشتن ابزارهاواسطة  بهاًتوان صرف  ي نم يكيتجارت الكترون 
  .   گام برداشتيكيش سهم در تجارت الكتروني و افزاياقتصاد

 ةكــا در دهــيمرا يط اقتــصاديدر پــشت بهبــود شــراافتنــد كــه يدر) 2007 (2جــاواالپاجــاال و 
ــ نيور بهــره از ي، ناشــبهبــودصــد در 3/2 حــدود 1990 ــه كــار يروي  يورفنــال اســتفاده از يــدل ب

ن يــدر ا. تــر بــود في ضــعگــر كــشورهايدشــواهد در ن يــاالبتــه . ه اســتاطالعــات و ارتباطــات بــود
 اطالعـات و ارتباطـات در       يورفنـا  سـهم    7گـروه    عـضو    ير كـشورها  يدر سـا  مطالعه مـشخص شـد      

 .ه اسـت ز نبـود يـ كـا ن يمراد يـ عـات و ارتباطـات در تول   اطاليورفنـا  از سـهم  يمـ ي ن ةد بـه انـداز    يتول
ــ ــا همچن ــواهد جدن يآنه ــش ــرايدي ــن مي تخمــي ب ــتفاده و تولي ــزان اس ــاد ي ــات و يورفن  اطالع

كــه ســهم  نــشان داد ين بررســيــا. ه كردنــديــ در فنالنــد تهيارتباطــات نــسبت بــه رشــد اقتــصاد
 فنالنــد از يبخــش بازارهــاد در يــ اطالعــات و ارتباطــات نــسبت بــه رشــد تولوريفنــااســتفاده از 

  . استافته يش ي افزا1990 در اواخر درصد 7/0 به 1990ةل دهي در اوادرصد 3/0
 يورفنـا  و انقـالب در      ي تجـار  يهـا  تيـ  فعال يساز  ي منافع جهان  يدر بررس ) 2001( 3پاجاال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lund and McGuire 
2 Pohjola and Javala 
3 Pohjola 
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57 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

اده  اسـتف  ييك مدل تابلو  ي از   ي و رشد اقتصاد   يور ش بهره ي و آثار آن بر افزا     اطالعات و ارتباطات  
 ييرهاي اطالعات و ارتباطات از متغ     يورفنا يرساختي ز يها   نشان دادن شاخص   يز برا ي ن يو. كرد

ن يـ ج اينتـا . ، خطوط تلفن، تلفن همراه اسـتفاده كـرد      ي شخص يها انهي، را ينترنتيمانند كاربران ا  
اتـب   در بلندمدت به مر     اطالعات و ارتباطات   يورفنا نشان داد منافع حاصل از استفاده از         يبررس

 ير كـشورها  ي به نـسبت سـا     ي جنوب يقايفر مثال ا  يبرا. استد آن   يشتر از منافع حاصل از تول     يب
ـ      اطالعات و ارتباطـات    فناوري  درحوزة يشتري ب يگذار هيهمتراز خود سرما    آثـار   ي انجـام داده ول

  .شود ين كشور مشاهده نماي در ي بر رشد اقتصاديا قابل مالحظه
 يورفنااثرات زيرساخت و كاربري     "اي تحت عنوان     ر مقاله  د )1387( كميجاني و محمودزاده  

 مـوردي ايـران و كـشورهاي در حـال توسـعه             مطالعـة ( اطالعات و ارتباطات بر رشـد اقتـصادي       
و كـاربري  ) شـاخص زيرسـاخت  (  تـراكم اطالعـاتي  با استفاده از روش اربيكام، اثرهاي    ")منتخب

هـاي   پايـدار و بـا اسـتفاده از روش داده   بر رشد اقتـصادي در حالـت   ) شاخص كاربري (اطالعاتي  
 نتايج اين مقالـه گويـاي ايـن    .مطالعه كردند  2004-1995 كشور و دوره زماني    28تلفيقي براي   

 فيزيكـي بيـشترين   سـرماية . دار بر رشد اقتصادي داردثبت و معنا متأثيراست كه شاخص شبكه     
ر مثبـت و در برخـي از مـوارد اثـر             انساني در برخي معادالت اثـ      ته و سرماية   را بر رشد داش    تأثير

.  مثبت و غيرمعنادار بـر رشـد دارد        تأثيرنرخ رشد جمعيت و باز بودن اقتصاد        . منفي بر رشد دارد   
 . منفي و معنادار دارد هر چند ميزان اين اثر اندك استتأثيرتورم بر رشد اقتصادي 

 رشـد  بر ترونيكيالك جارتت  آثار"در پژوهشي تحت عنوان) 1383(نصيري و گودرزي  فقيه
به بررسي اين ، 2001 تا 1999 ي كشور در دوره زمان208 يبرا: پنل هاي داده روش با اقتصادي

 ناخـالص   تـشكيل سـرماية   "ستگي ميـان متغيرهـاي      در اين پژوهش همبـ    . مقوله پرداخته است  
 "تـي ميزبـاني اينترن  " با متغيـر     "تعداد خطوط تلفن  " و   "ها ميزان ثبت نام در دانشگاه    "،  "داخلي

بت و  مثتأثيركار گرفته شده  هدر مدل رشد ب  نشان داد كه ين بررسيج اينتا. ده استشمحاسبه 
 تأثيرهمچنين .  بر رشد اقتصادي وجود داردمعناداري ميان شاخص سرمايه ـ فيزيكي و انساني ـ  

نـين  همچ.  قرار گرفته اسـت دييتأدار تجارت الكترونيكي بر رشد اقتصادي نيز مورد    امثبت و معن  
تر توسـعه يـافتگي، آثـار         پايين زي حاكي از آن است كه درجة      دار متغير مجا  اضريب منفي و معن   

  . دارد GDPمنفي بر 
بررسـي موانـع گـسترش اسـتفاده از تجـارت           " خود تحت عنـوان      مطالعةدر  ) 1383( زارعي
 مقولـه    به بررسـي ايـن     "هاي بزرگ صادراتي كشور     در ايران با نگاهي ويژه به شركت       يالكترونيك

. اسـت  شـركت    68گيري تصادفي استفاده كـرده و حجـم نمونـه از             وي از روش نمونه   . پردازد مي
هـاي تجـارت     نتايج اين پژوهش نشان داد كه افزايش ميزان آگاهي و دانـش نـسبت بـه قابليـت                 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


58 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

ن آگـاهي و دانـش و       يهمچنـ . شـود   مـي  يالكترونيكي، موجب افزايش حجم تجـارت الكترونيكـ       
  . داردي را بر روي حجم تجارت الكترونيكتأثيرز رايانه و اينترنت بيشترين فرهنگ استفاده ا

 مختلـف از    يرغـم آنكـه در كـشورها        بـه ن است كه    يها ا  ين بررس ي از ا  ياري مهم در بس   نكتة
ن يـ ن كـشورها ا   يـ  از ا  ي فقط در برخـ    شود، ي اطالعات و ارتباطات استفاده م     يورفنا يها فناوري

بـه عبـارت    .  خود را نشان داده است     يع اقتصاد يند رشد سر  يآدر فر  يا در سطح گسترده   يورفنا
  د يـ ز با يـ  ن يگـر ي نبوده و عوامل د    ي كاف ي ارتباط يافزارها رسد صرف داشتن نرم    ي به نظر م   ،گريد

 بهبـود   يهـا   موفق هستند كه بتوانند از فرصـت       ييكشورها يچ شك يبدون ه . رنديمد نظر قرار گ   
ع ي صنايمند زان بهرهياما م .ندي استفاده نما،ديآ يدست م هت ب نترني ا ازنه كه   يدرآمد و كاهش هز   

ز يآم تي موفق يريگ ه با بهر  كشورها از   ي بعض .ار متفاوت است  ي بس يكينترنت و تجارت الكترون   ياز ا 
و در مقابـل     انـد  ش داده يرا افـزا   خـود  يرشـد اقتـصاد    يري به نحو چشمگ   يكياز تجارت الكترون  

  .ندينما استفاده ين امكانات به نحو مناسبياند از ا وانستهنت از كشورها هستند كه ياريبس
شدن در كنار استفاده   ي جالب توجه نشان دادند كه جهانيا در مقاله) 2001(  و لورنسيليب

 كا توانسته است ازيمرا اگر ،گريعبارت د به. ن مسئله استي به ايپاسخ اطالعات يفناوراز 
ن يل است كه اين دليرد، به اي مدد گيور  بهرهش رشد وي در افزااطالعات و ارتباطات يفناور

دنبال  هبن حال يع در عين صناياست كه ا ي جهانتر ي رقابتيع خدماتي صنايداراكشور 
 يها ينوآوررند كه يگ يجه ميآنها نت.  خود هستنديور  بهبود بهرهيد براي جديها فناوري
 اگر ،شوند يجاد ميع اي مورد استفاده در صنايها فناوريبهبود كه با اطالعات و ارتباطات  يفناور
توانند كشورها  ينم باشند، اطالعات و ارتباطات يفناورم در ي مستقيگذار هيسرما نةي در زماًصرف

 در حوزه تجارت يلي تكميها يست نوآوريبا ميبلكه  برسانند يور ش بهرهيرا به هدف افزا
 يتأكيدن مسئله يا . باشدنز همراه آينشدن  ي بر جهاني مبتنيها )راهبرد(ي و استراتژيسازمان

  1.ان كردي ب1999 و سپس در سال 1982 در سال سولواست بر آنچه 
ــا ــشان دادن اين توضــي ــا ن ــسي دارايياي آســينكــه كــشورهايح را ب ــاالي ســهم ب  از ييار ب
ده يــ دي آن در رشــد اقتــصادآثــارهــستند امــا  اطالعــات و ارتباطــات يفنــاور يد جهــانيــتول
 40 حــدود يزيــ چ1990 دهــة در دهنــد كــه يآنهــا نــشان مــ.  كامــل كــرده اســت،شــود ينمــ

در ن كـشورها    يـ امـا ا  . شـد  يد مـ  يـ ا تول ي در جهـان در آسـ      يكـ يدات الكترون ي از ارزش تول   درصد
ــتفاده و تطب ــاس ــاوري ــات  يق فن ــات و ارتباط ــوف اطالع ــتند و يقيت ــرخ تطبيدارا نداش ــ ن ق ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقايد من " گفت كه 1999در سال . توانيد وري را نمي جايي ببينيد ولي آمارهاي بهرهها را هر  توانيد رايانه شما مي 1
 است تا از فنـاوري اطالعـات اسـتفاده          زر اين مورد تغيير كرده است و آن اين است كه زمان زيادي براي مردم نيا               د

 ."كنند و به مفهوم واقعي كاراتر شوند
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ــا كمتــر ــر نييو پ ــاور ة در حــوزيت ــو ارتباطــات در مقا اطالعــات يفن ــالقوه ي ــا ســطوح ب سه ب
  1.بودند شده ينيب شيپ

 تجـارت   يافزارها  اطالعات و نرم   يفناوررسد تنها عنصر استفاده از       ي به نظر م   ،گريعبارت د  به
 يدنبـال آن رشـد اقتـصاد        و بـه   يور  رشد بهـره   كنندة عنوان عامل تمام   توانند به  ي نم يكيالكترون

ــرا  ــند و ب ــاد اي ايباش ــج ــد زنجيآن فري ــن ــري درةي ــ نيگ ــورد ني ــز م ــان  ي ــه هم ــت ك   از اس
ر رشـد  ي اطالعات و ارتباطات در مسيفناور استفاده از ي هنگام ،گريان د يبه ب . شدن است   يجهان

 يضور در بازارهـا   ح ي مناسب برا  يها رساختيرد كه ز  يگ ي قرار م  يكي و تجارت الكترون   ياقتصاد
رد كـه سـرعت   يـ گ ي به خـود مـ  يتر يبعاد جد اين مسئله هنگاميا. ز فراهم شده باشد ي ن يجهان
 موفـق  ييط كـشورها ين شـرا يـ در ا. ميريـ گ ي آن را در نظر مـ  يگذارتأثير شدن و گسترة    يجهان

  .  نده را كشف كرده باشنديگران آيخواهند بود كه زودتر از د
  

  ها م و شاخصيمفاه .4
  3يكيو تجارت الكترون 2شدن  يجهان .4-1
ــ ــم  يب ــك مه ــر ش ــارزتريت ــا نين و ب ــه تم ــايز ي وج ــروز و ددني ــ ام ــان روزي ــدن  يجه ــتش   .  اس

 يارير و تحـوالت بـس   ييـ  آن در عـصر حاضـر موجـب تغ          رخـداد   اسـت كـه    يا  دهيـ  پد شـدن   يجهان
ــ ني بــة در عرصــياســي و سي، فرهنگــياجتمــاع ،ي مختلــف اقتــصاديهــا نــهيدر زم  شــده يالملل

انقـالب  . شـدن اسـت     يانجهـ  عينـي    يهـا نمود از   يكـ ي يتجـارت الكترونيكـ    ،گـر ي د ياز سو  .است  
ل يـ دل  اسـت، بـه    ظهـور پيـدا كـرده      و تجـارت      اقتـصاد  ةدر عرصـ  كـه   فناوري اطالعات و ارتباطـات      

ــاختار و ماه ــس ــان ي ــل توجــه جه ــسترده و ســرعت قاب ــوســبك  شــدن يت گ    رااز تجــارت  ينين
 بـراي ن نـوع ارتبـاط      يـ ادليـل مزايـا و منـافع سرشـاري كـه             بـه . ها قرار داده است     انسان يش رو يپ

تـوان بـه قطعيـت ادعـا         مـي . حـال گـسترش اسـت      به سـرعت در    يكيتجارت الكترون انسان داشته،   
برداشـته   رو  هـاي تجـارت سـنتي را از پـيش           بـسياري از محـدوديت     يكرد كـه تجـارت الكترونيكـ      

و نه تنها شكل ظاهري تجـارت سـنتي را بلكـه محتـواي امـر تجـارت را نيـز دسـتخوش تغييـرات                         
 . اقتــصاد واقــع شــده اســتةمبنــاي هرگونــه اقــدام و نظــر در عرصــ ه ي كــاتــكــرده اســت، تغيير

ـ  يهـا  تيشواهد و واقع    شـدن   يب آنچـه اكنـون جهـان      يـ دهـد كـه ترك     ي كـشورها نـشان مـ      ي تجرب
 فـراهم   يتـر اقتـصاد    عي سـر  ي رشـد اقتـصاد    ي راه را بـرا    يكـ يق تجـارت الكترون   يم با مصاد  يخوان يم

  . اند ساخته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wong et al. (2007) 
2 Globalization 
3 e-Commerce 
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ــا ــصادي ــين م ــارت  يق را م ــوان در عب ــو"ت ــصاد ن ــرد"نياقت ــا.  خالصــه ك ــه ي ــارت ب ن عب
انقــالب در " و "شــدن تجــارت  يجهــان" اســت كــه قــادر اســت از دو رونــد ي اقتــصاديامعنــ

ار ين رونـد چنـد عامـل بـس    يـ  ا يريـ گ  در شـكل   1.، منتفـع شـود    " ارتباطـات  فنـاوري اطالعات و   
ـ . ل اسـت  يمهم دخ  سم يـ اليس بعـد از افـول سو      يدار هي سـرما  يروزيـ تـوان پ   ين عامـل را مـ     ياول
ــدر ا. دانــست ــه ســمت آزاد يآن فري ــد و تجــارت و جريســاز نــد بازارهــا ب ــ حركــت كردن ان ي
ــا ه نقــشيســرما ــر  مهــميه ــا اســتي را در كــشورها و سيت ــصاديه ــا اي اقت ــدي آنه ــا كردن . ف
ارتباطــات و لــوازم و   اطالعــات ويفنــاورت يــفي ســرعت در بهبــود ك محركــه،يرويــن نيدومــ
ن عامـل باعـث شـد      يـ ا. مـت آنهـا بـود     يهش قابـل توجـه در ق      ن كـا  ي آن و همچنـ    يافزارهـا  نرم

تـال، از امكانـات برآمـده       يجي از مـردم جهـان ضـمن درك مفهـوم ارتبـاط د             يكه درصـد بزرگـ    
ــ  ــا ب ــه شــكل ي ايريكــارگ هاز آن اســتفاده كننــد و ب ــا ينترنــت بتواننــد ب گر يكــدي اســتاندارد ب

ــا اســتفاده از ا. ارتبــاط برقــرار ســازند ــايب ــزار يتــر يعنــوان اصــل بــه )يزمجــا (زارنترنــت، ب ن اب
تــا حــد (نــه ي مرزهــا شــكل گرفتــه و اصــل اطالعــات كامــل و بــدون هزي در فراســوياقتــصاد

    . برقرار شده است) ياديز
 يكـ يشـدن و تجـارت الكترون       ي، جهـان  ي نظـر  ين مـسئله در بخـش مبـان       يـ  ا ي بررسـ  يبرا

ــر مع ــاخص يرا از منظ ــا و ش ــ  اره ــا، بررس ــي يه ــيم م ــرا ي و زمكن ــه را ب ــتفاده از اين ــ اس ن ي
  .    ميساز يا مي مهيها در مدل رشد اقتصاد شاخص

  مدهاها و پيا تعاريف، شاخص :شدن جهاني. 4-1-1
نكــه ي ايابــه معنــ. اســت 3يريــفراگ و يگمفهــوم گــسترد بــهشــدن   ي جهــان2يف كلــيــدر تعر
 ي مـرتبط در حوزهـا  يهـا شهيـ دم و ان ي مفـاه  يا مـادر بـرا    يـ  مرجـع    يا مجموعـه  شـدن    يجهان

ـ   .فـراهم آورده اسـت   ياسـ ي و سي، اجتمـاع يتصاداق شـدن    ي پـول، جهـان  يالمللـ نيصـندوق ب
ق تبــادالت گونــاگون يــ جهــان، از طريبــه رشــد كــشورها  روي اقتــصاديــيعنــوان همگرا را بــه

ــرز ــدمات، جر يفرام ــا و خ ــ كااله ــااني ــرمايه ــي س ــنيه آزاد ب ــر يالملل ــال س ــر و عي و انتق  ت
  .كنديف مي، تعرفناوريتر گسترده

 و انطبــاق ي مــسائل جهــانيگرايــ  خــاصيشــدن را بــه معنــا  يجهــان) 1992 ( 4رابرتــسون
 شــدن يجهــان)1994( 5 هورســمن و مارشــالدةيــبــه عق. دانــد ي مــيد جهــانيــ بــا عقايمحلــ

ــاط نزد ــارتب ــرما ي ــور س ــا ظه ــاليدار هيك ب ــي م ــ ني ب ــوالت يالملل ــه فناور و تح ــت ان و از اس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pohjola (2002)   
2 Wikipedia.com   
3 Umbrella Term 
4 Robertson  
5 Horseman and Marshall  
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افتن بــازار يــال يدن بــر زوال قــدرت دولــت و اســتشــ  ي جهــانانــد كــه دهيــن عقيــ بــر ايرو نيــا
ــد ــتلز.دارد تأكي ــم) 1998( 1 كاس ــر مه ــان  يت ــصر جه ــول در ع ــوالت  ين تح ــدن را در تح  ش
هـم متـصل      بـه  يهـا   از شـبكه   يا  را كـه مجموعـه     يا  جامعـه شـبكه    ةيداند و نظر   ي م اي  فناورانه

  . ندك يم يمعرفشدن   يعنوان اصل جهان به ، انتقال اطالعات استةير پاب
 كـه شـامل     ينـد يآد فر يتـشد  :كند ير م ين طور تفس  يشدن را ا     ي جهان )2001( 2ا سن يآمارت

  .شـد   خواهـد  ي بعـد  دادن جهـان در هـزارة        و باعث شكل   است دانش   تجارت، مهاجرت و اشاعة   
 با نقـد    يو . كرده است  يبند ميشدن را به سه دوره تقس        يدر كتاب خود جهان   ) 2005( 3دمنيفر

گونـه كـه در      كنـد كـه جهـان آن       ي جهان امروز ثابت م    يها تي و واقع  يخي تار يها  دوره يو بررس 
 ينـ يآفر نقـش آن  ها در     كه انسان  ين باز يكه زم  ست چرا ي شكل ن  يگر كرو يگذشته بوده است، د   

، ي مـسطح و روابـط تجـار        كـامالً  يي و حركـت اطالعـات گـو       يورفنـا  عناصر   كنند به واسطة    يم
 .است  فاف شدهار شي در آن بسي و انسانيفرهنگ

 كه ي موقع1492 از سال  ن دورهيا. شود ي آغاز م15 اول از قرن  دورةي ويبند ميدر تقس
سر ساخت تا حدود يد را مي جديايم و دني قدياين دنيستف كلمب بادبان برافراشت و تجارت بيكر

. ل شديد متوسط تبي به حالتيا از حالت بزرگين دوره وسعت دنيدر ا. ابدي ي ادامه م1800سال 
ر در يي تغي، عامل اصليعبارت به. شد ي كار مربوط ميروي و ن  به كشورها ن دورهيشدن ا  يجهان

.  آن استيريكارگ  بهيت براي و خالقي انسانيروي نيي براساس زور و تواناي جهانيستگمبجهت ه
 ين دوره طيا. افتي ادامه 2000 تا سال 1800باً از سال يشدن كه تقر  ي جهان مي دوم و عظ ةدور
ن ين دوره اي اي اصليژگيو.  اول و دوم متوقف مانديها  و جنگي ركود بزرگ اقتصاديها سال

 ياي پويروير، نيي تغيعامل اصل. ر داديي كوچك تغ ة متوسط به انداز ةاست كه جهان را از انداز
ه، ن دوري اول اةميدر ن.  بوديتيمل  چنديها  شركتي جهانيا به همبستگيسوق دادن دن

ن بخار ين از نعمات ماشيافت و اي يا  حمل و نقل جان تازهيها نهي با كاهش هزي جهانيهمبستگ
 را ي جهاني همبستگيي ارتباطات راه دور توانايها نهي دوم، كاهش هزةميآهن بود و در ن و راه
 ةسخن ني و اولي، كابل نوري شخصانهيرا تلگراف و تلفن، ي گستردگياين از مزايش داد و ايافزا
شدن   يجهان. شدد ي كامالً جديا  دوره2000در حدود سال . آمد يمشمار   بهي جهان  گسترده ةشبك

ن حال قلمرو يدهد و در ع ير مييز تغي ريا  كوچك به اندازه ةا را از اندازيدن) دوره سوم(ن دوره يا
 افراد است كه ي برايا هافتي تازه يروين دوره نيا در اي پويرويسازد، ن يز صاف و هموار مي را نيباز
   . به مشاركت و رقابت بپردازنديطور جهان به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Castels 
2 Amartya Sen 
3 Friedman  
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  ها شاخص
گذارد،  ي متأثير ين ابعاد بر سرنوشت بشري با ايندي كه فرآيطور كه مشخص است، هنگام  همان

 ي كـه بـرا    ييارهاياغلب مع . رديگ ي آن شكل م   ةسي و مقا  يريگ  اندازه ي برا ييها اسيارها و مق  يمع
ـ   انـد كـه بـا         را در نظـر گرفتـه      ييارهـا يهـا و مع    ود دارد، شاخص  شدن وج   يجهان  يفرهنـگ غرب

حـال توسـعه را بـه         در ي كـه بتـوان كـشورها      ييارهـا ي مع ي خال ي دارد و جا   يشتري ب يهماهنگ
شـدن را     يجهـان  ،گـر ي د ياز سـو  . شـود  ي كرد، احساس مـ    يبند  طبقه يين كشورها يساختار چن 

 اسـت كـه   ينـد يآشـدن فر   يبلكه جهان خالصه كرد يريگ هقابل اندازرات  يي در تغ  اًتوان صرف  ينم
رو  نيـ د، گـره زده اسـت و از ا        شـو  ي خوانـده مـ    ي بودن خود را در آنچـه اكنـون زنـدگ          يها شهير
   .ار گسترده استي اما بس،ملموسچند   آن هريارهايمع

 يبنـد   رتبـه " غـرب يايـ  دنيارهـا ي بـر مع  تأكيدبا  "شدن را     ي كه جهان  ييها  از شاخص  يكي
 ياسـ ي س يرهايشدن اقتصاد، متغ     ي از جهان  ياريمعن شاخص   ي ا 2. است  1KOF شاخص   كند، يم

ن وزن را بـه     ي درصد باالتر  38 با وزن    يشدن اجتماع   يشاخص جهان .  است ي اجتماع يرهايو متغ 
شـدن اسـت كـه         ي جهـان  يهـا    شـاخص  ن شاخص شامل سه گـروه     يا. است  خود اختصاص داده  

شاخص . گيرد  دربرمي را   يان اطالعات و شاخص فرهنگ    ي، جر ياناطالعات مربوط به ارتباطات جه    
انـات  ين شاخص دو حـوزة جر     يا. دارد  قرار ي درصد در مكان بعد    36شدن اقتصاد با وزن        يجهان

در . شـود   يها را شـامل مـ       ها مانند انواع تعرفه     تي محدود ةه و تجارت و حوز    يانات سرما يمانند جر 
 يارهـا ي مع 1 جـدول    . قـرار دارد   ياسـ يشـدن س    يان درصد شاخص جهـ    29گاه سوم با سهم     يجا

   .دهد يك را نشان مين شاخص و سهم هر يموجود در ا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 KOF Index of Globalization )كـشور  156 شاخص اطالعـات جهـاني شـدن را بـراي     ن اي)ك نام استي 

  .متولي اين امر است) ethzurich(مؤسسه مطالعات اقتصادي سوئيس . دهد  پوشش مي1970جهان از سال 
  )1386 (محمدزاده اصل 2
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63 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

 )درصد (KOFشدن   ي در شاخص جهانكيزان وزن هريها و م شاخص. 1 جدول
  36 يسازي اقتصاد جهاني

 5/0  جريانات واقعي
  GDP( 16درصد از (تجارت 
 GDP( 21درصد از (يانات گذاري مستقيم خارجي، جرسرمايه
 GDP( 23درصد از (گذاري مستقيم خارجي، سهام سرمايه
 GDP( 19درصد از (رتفوي وگذاري پسرمايه

  GDP( 22درصد از (پرداخت درآمدي به دول خارجي 
  50 هامحدوديت

 24 موانع پنهان واردات
 28 متوسط نرخ تعرفه

 28 )د جاريدرصد از درآم(المللي ماليات بر تجارت بين
  20 هاي حساب سرمايهمحدوديت
 38 سازي اجتماعي جهاني

 29 آمار ارتباطات شخصي
  40  خارج از كشوريهاحجم تلفن

 GDP( 8درصد از (انتقاالت 
 27 يالمللنيسم بيتور

 25 )تيدرصد از كل جمع (يت خارجيجمع
 27 )سرانه (يالمللني بيهانامه

 35 اتان اطالعيآمار مربوط به جر
 20 )نفر1000 هر يبرا( نترنتيزبان ايم

 24 )نفر1000 هر يبرا(نترنت يكاربران ا
 20 )نفر1000 هر يبرا (ي كابليها ونيزيتلو

 GDP( 14درصد از (تجارت در روزنامه 

 23 )نفر1000 هر يبرا(وها يراد
 37 ي فرهنگيكيآمار نزد

 40 )تختي هر پايبرا(دونالد   مكيها تعداد رستوران
 40 )براي هر پايتخت(هاي ايكيا  تعداد نمايندگي

 GDP( 20درصد از (تجارت كتاب 
  26 ياسي سيساز  يجهان

 35 تعداد سفارت در كشور
  36 يالملل ني بيها ت در سازمانيعضو

 29 ت سازمان مللي امني شورايها تيشركت در مأمور
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 مختلف ير و گروه كشورهاي زيشدن در نمودارها  ين شاخص روند توسعه جهانيبراساس ا
. شود ي مشاهده م2004 تا 1970شدن از سال   ير و سرعت جهانيابتدا مس. قابل مالحظه است

شده و با   برخورداريتر عيند از نرخ رشد سريآن فري به بعد ا1995 ةمشخص است كه از ده
ن يا. ه است شديا شدن وارد مرحله تازه  ي جهان،نترنت و صفحات وبي ايريگسترش و فراگ

 ي خواستار انجام كارهايشتريرتر شده است، مردم بينترنت فراگيچه ا دهد كه هر يروند نشان م
افزار و شبكه ارتباطات  ، نرمانهيرا داشتن يشتر متقاضين جهت، بيبه هم. اند  در وب شدهيمتفاوت

الت و ، اطالعات، مقايتاليجي ديها راه دور هستند كه بتوانند به سهولت كلمات، عكس
  .  منتقل كننديگري هر فرد دانهيراترنت به نيق اي را از طر ديجيتالهاي كتاب

  
    KOFبراساس شاخص  ) كشور156شاخص  (شدن  ي جهانروند .1 نمودار

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعـد  ويـژه  بها ي و آسي شرقي اروپاي كشورهاةشدن در حوز ي  شود كه روند جهان    يمالحظه م 
 يا  سابق از سـرعت قابـل مالحظـه        ي متحد شورو  ين و استقالل كشورها   يوار برل يختن د ياز فرور 

ن يي پـا  ة بـا درجـ    يران در گروه كـشورها    ينظرگرفتن شاخص مذكور ا     با در  .است  برخوردار بوده 
  . شدن قرار دارد ي جهان

 ن كـشورها از منظـر     يتر  افتهي ش توسعه يك و اتر  ي، بلژ 2007ي سال   ن برآوردها يبراساس آخر 
انمـار قـرار    ي و م  ي مركـز  يقـا يفرا ي، جمهور ي، بروند يبند   رتبه يدر انتها . شدن هستند    يجهان
 يافتگيـ  ن سـطح توسـعه    يرتـ   نيي پـا  يدارا  قرار دارنـد،   يبند   رتبه ي كه در انتها   ييكشورها. دارند

  .شدن هستند  ي از منظر جهانياسي و سي، اجتماعياقتصاد
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65 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

 KOFبراساس شاخص  ايشدن در مناطق مختلف دن  ي  جهان.2 نمودار

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها ا و شاخصي، مزافيتعار: يكيتجارت الكترون. 4-2-1

سـتخوش تغييـرات     مفهوم و جريان قدرتمندي اسـت كـه زنـدگي بـشر را د              يتجارت الكترونيك 
تـوان   ي م عنوان نمونه  به.  شده است  يكي تجارت الكترون  ي برا يف مختلف يتعار. اساسي كرده است  

ان يــجــاد ارتبــاط مي اي بــرايكــي را در قالــب اســتفاده از ارتباطــات الكترونيكــيتجــارت الكترون
ها  اوريفن از   يا مجموعه" يكين تجارت الكترون  يهمچن 1.ف كرده است  ي تعر ي اقتصاد يها تيفعال

 از  يعي و انتقال اطالعـات بـه حجـم وسـ          يره ساز ي، سبب ذخ  يكيند الكترون يآكه توسط فر  است  
 يهـا   اسـتفاده از شـبكه     بـر ) 2000 (3چانگو  نگ  ي ك ،ي ل ،توربان. شود يف م ي تعر 2شدهكاربران  

اب ن كتيسندگان در اي نو. دارند تأكيد يعنوان مبادالت تجار   نترنت به ي ا يها رساختي و ز  يا  انهيرا
 4 بـرخط،  وجوي شغل، بانكداري   بازاريابي مستقيم، جست  را شامل    يالكترونيك تجارت   يكاربردها

. داننـد  يمـ   بـرخط  ، خريـد الكترونيكـي، انتـشارات      يهـا، دولـت الكترونيكـ      تجارت سيار، حراجي  
، خـدمات حمـايتي،     )بازارهـاي داد و سـتد الكترونيكـي       (شركاي تجاري   ن موارد،   ين به ا  يهمچن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ainin and Noorismawati (2003)  
2 Mansell (2001)  
3 Turban, Lee, King and Chung  
4 Online 
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 اضـافه  )ماليات، قوانين و مقررات و استانداردهاي فنـي (هاي دولت  و تبليغات و سياست   بازاريابي  
  . كنند يم

 :ف كـرده اسـت  يـ ن تعري را چنـ يكـ يالكترون  تجـارت 1،ي اقتصاديها يسازمان توسعه و همكار
 كـه   ي چه آن دسته از كاالهـا و خـدمات          ، وب يجهانشبكه  ق  يانجام تجارت كاالها و خدمات از طر      "

ت در آنها وجود    ين قابل ي كه ا  يي را دارند و خواه آنها      وب ي جهان شبكهق  يل از طر  يه و تحو  ئ ارا تيقابل
  :كند يف مير تعريز ظرسه من را از يكيجارت الكترونت  )1997( 2ستونيون  وتاوكاالك ".ندارد
ها  ا پرداخت يخدمات  /محصوالت ه دهندة اطالعات،  ئ ارا يكيتجارت الكترون : يدگاه ارتباط يد •

  .گر استي ديكيالكترون لةيا هر وسي و ياانهي رايها ق خطوط تلفن، شبكهيطراز 
 در خودكـار كـردن   يفنـاور   ازي كـاربرد يكيتجارت الكترون: وكار ند كسبيآدگاه فريد •

  . استي كاريها اني و جريمعامالت تجار
هـا،    شـركت يها ق و خواستهي است كه عالي ابزاريكيتجارت الكترون :يدگاه خدماتيد •

 خـدمات  يهـا  نـه يكنـد، از هز  يمخاطـب قـرار داده و اداره مـ    ت رايريان و مـد يترمش
  .دهد يش ميل كاال را افزايبخشد و سرعت تحو يبهبود م ت كاالها رايفيكاهد، ك يم

هـاي كـاربرد تجـارت        كـه زمينـه    كـرد گيـري    تـوان نتيجـه    از مجموعه تعاريف ارائه شده مي     
و در تعريـف و     ل  ين دل يبه هم .  خدمات و وجوه است    ، كاال ةتر از مبادل   الكترونيكي بسيار گسترده  

 به كاربردهاي بالقوه آن نيز توجـه        ،هاي مورد نظر بايد عالوه بر كاربردهاي بالفعل        تبيين سياست 
 ي رشـد اقتـصاد    يهـا  هيـ  از پا  يكيعنوان    به يكي تجارت الكترون  ن،ياقتصاد نو در   ،رو نياز ا  .داشت

 بـه   ي و رشـد اقتـصاد     شدن  يجهان را در مباحث     يقابل توجه ات موضوع   يو ادب مورد توجه است    
  .خود اختصاص داده است

   و روند آن در جهان يكيتجارت الكترون
از جمله  .  در نظر گرفت   يكيت تجارت الكترون  ي وضع ي بررس يتوان برا  ي را م  ي مختلف يها شاخص

 3يكـ يجـارت الكترون شـاخص ت  كـاربرد فـراوان دارد،   يالملل نيها كه در بعد ب     ن شاخص ي از ا  يكي
 يبنـد   را اسـتخراج و رتبـه    يكياطالعات مربوط به تجارت الكترون     كشور جهان    40 ياست كه برا  

 در  ي كـشورها اطالعـات    ي تمام يت تجارت برا  يتواند از وضع   ين شاخص نم  يچند كه ا   هر. كند يم
 يهـا  روشن نوع تجارت با   يست آوردن اطالعات مربوط به ا     د د اذعان داشت كه به    ي با ،دست دهد 

 جالـب توجـه     ةن حال نكت  يدر ع .  است يعي وس ي اطالعات ةاز به بدن  ي و ن  ستينر  يپذ معمول امكان 
ـ  2008 در شاخص    ي كشور تحت بررس   40ن است كه    يا  ي درصـد از كـاربران جهـان       86ش از   ي، ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2 Kalakota and Whinston  
3 IMRWorld.com  
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بـه خـود     را   يكـ ي تجـارت الكترون   ي درصـد از درآمـد جهـان       70ك بـه    ي و نزد  يكيتجارت الكترون 
 بـيش از   2008 در سـال     يكـ يزان معـامالت الكترون   يـ ن شـاخص م   يبراساس ا . اند اختصاص داده 

ن يشـاخص براسـاس آخـر      نيـ ا. بـوده اسـت   ) ون دالر يـ لي م 2753معـادل   ( ورويون  يلي م 1781
ت يـ اطالعات جمع شامل   ياطالعات مجموعه   35 كه ديآ يمدست   ه ب يدير كل ي متغ 30  از اطالعات
اطالعـات شـاخص مـذكور از       . است 3اي  نهفناورعات  اطال 2،كارو ط كسب ياطالعات مح  1،يشناخت
 تـا  1992 يهـا  شـاخص در فاصـله سـال   ايـن  نرخ رشد .  در دسترس است 2009 تا   1994سال  

 34 به   2009شود تا    ي م ينيب شيو پ بوده است   درصد   56،  2006تا   2000 درصد،   107،  2000
   .درصد برسد

  IMRWorldساس شاخص  برا در جهانيكيروند شاخص تجارت الكترون. 3 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Source: IMRWorld 
  

ن سـطح درآمـد تجـارت       ياالت متحـده بـاالتر    يـ ان شـاخص    يـ مـده از ا   آ اطالعـات بر   ةيـ بر پا 
ار يبـس  يكـ ي تجارت الكترون  ةدر مقول  اروپا   ةياتحادن حال   يدر ع . را داراست  در جهان    يكيالكترون

باعـث   يفروشـ   در خـرده يكيتجارت الكترون انباشته از نفوذ ي كه درآمدهايطور بهبوده پرقدرت  
   .ن منطقه در سطح جهان باشديرت ين منظر قوين منطقه از ايشده است كه ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كـاربران بانـد پهـن و        ،برخط يكاربران بانك  ،نترنتيكاربران ا  ،ت كشور يجمع ،يا ت منطقه يجمع،  يت جهان ي جمع 1

 .ييويارتباط راد
   . و كشوريا ، منطقهي در سطح جهانيكي تجارت الكترونساختارسهولت تجارت، واردات، صادرات و  2
 ،ييويـ ر و ارتبـاط راد    يـ گ  ند پهن، شـماره   نفوذ و استفاده با   ،   و تلفن همراه   ي شخص انهيرات نفوذ و استفاده از      يلكما 3

 .فناوري يسطوح مخارج به ازا
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اتحاديه اروپا آمريکای شمالی آسيا اقيانوسيه آمريکای جنوبی خاورميانه ديگر مناطق اروپا آفريقا

  يكي سهم درآمد هر منطقه از تجارت الكترون.4 نمودار
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  

Source::IMRWorld 

  
 ةدر فاصـل   اروپـا    ةاتحاديـ   در اينترنتـي رشـد خريـداران     اطالعات حاكي از آن است كـه        ن  يا
   در فرانـسه    . اسـت   درصـد از جمعيـت رسـيده       26 درصـد بـه      12از   ،   2006 تا   2003هاي   سال

ـ عمـدتاً از انگلـستان   ـ  دهنـد  يد انجام ميخرن كشور ياز ا خارج ،ينترنتيك سوم كاربران اي  در  
طور   و به  اند  كرده يداريگر كشورها خر  ي درصد از مردم كاالها را از د       67بورگ،  كه در لوكزام   يحال

 از   درصد  91در دانمارك   . اند ن منظور پرداخت كرده   ي ا يبراورو در سال    ي 1156  هر نفر  متوسط
هـا   ي از دانمـارك   درصد 54 شده است و     يزير نترنت طرح يق ا ياز طر م  يرمستقي غ يها تمام فروش 

شـان را    ينترنتـ ي ا يئ جز يدهاي خر  درصد 57ها   ييكانادا. كنند يمد  يخارج خر  از   برخطصورت   به
  .ندينما ي ميداريكا خريمرا يها  از فروشگاهياكنون به راحت

ك سـو و گـشودن      يـ  از   يكـ ي تجارت الكترون  ي سرعت استفاده از ابزارها    ةان كنند ين روند ب  يا
  ن مقولـه   يـ شمال و جنـوب را در ا       ين كشورها ي ب ة فاصل ،گري د ي است و از سو    ي معامالت يمرزها
  .كشد ير ميبه تصو
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69 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

  يكي كشورها از منظر شاخص تجارت الكترونيبند  رتبه.2 جدول

  كلةرتب
  درآمدي جهانةرتب

 يكيالكترون
 كاربران ةرتب
 نترنتيا

 ةرتب
 دارانيخر

 كشور منطقه

 انگلستان ه اروپاياتحاد 5 6 2 1

 هاالت متحديا ي شماليكايمرا 1 2 1 2

 يكره جنوب ايآس 6 7 3 3

 آلمان ه اروپاياتحاد 4 5 4 4

 سوئد ه اروپاياتحاد 17 26 10 5

 اياسترال هيانوسياق 13 16 7 6

 دانمارك ه اروپاياتحاد 29 35 14 7

 نروژ گر مناطق اروپايد 27 33  12 8

 كانادا ي شماليكايمرا 9 13 8 9

 هلند ه اروپاياتحاد 12 19 11 10

 ژاپن ايآس 2 3 5 11

 فرانسه ه اروپاياتحاد 7 8 6 12

 فنالند ه اروپاياتحاد 32 377 18 13

  اياسپان ه اروپاياتحاد 11 12 13 14

 ايتاليا ه اروپاياتحاد 10 9 9 15

 سيئسو گر مناطق اروپايد 20 28 33 16

 كيبلژ ه اروپاياتحاد 26 27 25 17

 لنديوزين هيانوسياق 31 38 20 18

  وانيتا ايآس 15 17 15 19

 رلنديا ه اروپاياتحاد 34 40 24 20

 پرتغال ه اروپاياتحاد 25 23 22 21

 شياتر ه اروپاياتحاد 22 32 29 22

 سنگاپور ايآس 40 39 35 23

 ليبرز ي جنوبيكايمرا 30 18 16 24
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70 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

  يكي كشورها از منظر شاخص تجارت الكترونيبند رتبه. 2جدول ادامة 

 رتبه كل
  درآمدرتبه جهاني
 يالكترونيك

رتبه كاربران 
 اينترنت

رتبه 
 1خريداران

 كشور منطقه

  چكيجمهور ه اروپاياتحاد 24 30 26 25

 يامارات متحده عرب انهيخاورم 39 41 30 26

 يعربستان صعود انهيخاورم 37 31 19 27

 لهستان ه اروپاياتحاد 18 20 23 28

 نيآرژانت ي جنوبيكايمرا 14 14 21 29

 هيترك ايآس 38 15 32 30

  وناني ه اروپاياتحاد 35 34 27 31

 كيمكز ي جنوبيكايمرا 21 11 34 32

 نيچ ايآس 3 1 17 33

 هيروس گر مناطق اروپايد 16 10 31 34

 هند ايآس 8 4 28 35

 يليش ي جنوبيكايمرا 19 24 38  36

  مجارستان ه اروپاياتحاد 41 26 39 37
 لنديتا ايآس 23  22 36 38

 يرومان ه اروپاياتحاد 36 25 40 39

 ي جنوبيقايفرا قايفرا  33  29  37 40
Source: IMRWorld.com 

  
  تحليل نماگرها .5
 ي و رشد اقتصاديكي، تجارت الكترونشدن  يجهان ةريچگونه زنجكه ن مسئله ي اي بررسيبرا

ك مدل ي، از اند ك چرخه هم افزا قرار گرفتهين سه عامل در يدرهم گره خورده است و ا
 2005 تا 1990 يدر فاصله زمانو آمارها  )يي تابلويها داده( 2تاي پنل دياقتصادسنج

  . شود مياستفاده 
 ي كشورهاة حوزين بررسياجا كه از آن است اما يكي بر تجارت الكترونتأكيدرغم آنكه   به

 در  عمالًيكي و مستند تجارت الكترونيزمان ياطالعات سرنظر دارد، حال توسعه را مد در
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Declared Shopper Rank 
2 Panel Data 
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71 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

د است كه ي جديا توسعه مقوله  حال  دري كشورهاي براخصوص بهن مسئله يا .ستيار نياخت
به آن پرداخته شده ) ن گروه از كشورهاي ايبرا( به بعد در بعد محدود 2001 از سال عمالً
ل ين دليشود و به هم ينم در بلندمدت فراهم يزمان يامكان استفاده از آمار سرلذا . است

  .  شده استتأكيد يكي مرتبط با تجارت الكتروني ابزارهاشتر بريب
 يرهايها و متغ  شاخصاًعتيد در نظر داشت كه طبيباز ينشدن   ي شاخص جهانبارةدر
 ياز به شاخصياما از آنجا كه در مدل ن.  شدن لحاظ كردي جهانيتوان برا ي را ميمختلف

 ي، لذا با توجه به گستردگشدن است  يح جهاني توضي مناسب برايزمان يهمگن و با سر
ن شاخص استفاده ي مناسب آن از ايزمان ي و با در نظر گفتن پوشش سرKOF شاخص

 ويژه به مختلف ي كشورهاي برايكين از آنجا كه بحث تجارت الكترونيهمچن. شود يم
 به بعد در بعد 2001 از سال د است كه عمالًي جديا توسعه مقوله  حال  دريكشورها
ه كه امكان استفاده از گرديدبه آن پرداخته شده، باعث ) ن گروه از كشورهايا يبرا(محدود 
 آن در نظر ين برايگزي جايها  در بلندمدت وجود نداشته باشد و شاخصيزمان يآمار سر

  .گرفته شد
 در حال توسعه ي دو گروه كشورها1يبانك جهان شده يبند با استفاده از اطالعات طبقه

 با يبند مين تقسيا. ميريگ ين درآمد سرانه در نظر مييح باال و پارا با در نظر گرفتن سط
 با درآمد باالتر از يلحاظ كردن وجود اطالعات مورد نظر كشورها را در دو گروه كشورها

 3 كشور31تر از متوسط شامل  نيي با درآمد پاي و كشورها2 كشور26متوسط شامل 
زان ين و ميانگي مهم از نظر ميرهايز متغ اي برخيشدن به مدل اصل قبل از وارد . شود يم

ل ي، استفاده از تلفن، موباي شخصةانيران تعداد يانگي م3جدول  .شوند ي مي معرفيهمبستگ
 و 2000 تا 1990 ي زمانة نفر در دو دور1000 هر ينترنت را به ازايكنندگان از ا و استفاده

  .دهد ي نشان م2005تا  2000
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 World Development Indicators (WDI) (2007) 

، يك، مـالز  يـ ، مكز ي، مالز يتواني، بلغارستان، ل  ي، گابن، كراواس  ي، چك، استون  يلين، بارابادوس، بوتسوانا، ش   يآرژانت 2
 يقـا يفراه، ونـزوئال،    يـ داد و توبـاگو، ترك    يني، تر يه، اسلواك ي، روس ينز، عمان، پاناما، لهستان، رومان    ير مارت ياز، ج ينلتو

   . و اوروگوئهيجنوب
، گواتماال،  يجيكن، الجزائر، اكوادور، مصر، ف    يا، دومن ين، كامرون، كنگو، كلمب   يل، چ ي، برز يوي، بول يبلغارستان، آلبان  3
ن، پاراگوئـه،   يپـ يليكاراگوئـه، پـرو، ف    يا، ن يـ بي مغـرب، نام   ،النكا يكا، اردن، سر  ئيران، جاما ي، ا ينزونه، هندوراس، اند  يگ

   .نيلند و اوكرايه، تايالسالوادور، سور
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72 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

   دو گروه از كشورهاي ارتباطات برايرهاي متغن و نرخ رشديانگي م.3جدول 

     
 كشور با سطح درآمد 31

 تر از متوسط پايين

   هر هزار نفر ازيكنندگان به ازا استفاده 
 دوره زماني اينترنت تلفن همراه تلفن ي شخصةانيرا ميانگين شاخص جهاني شدن

58/42  7/12  2/63  5/10  6/4  1990-2000  
7/50  1/36  0/110  3/198  1/60  2001-2005  

 07/19  0/184  1/74  7/1781  9/1203  نرخ رشد دو دوره 

     
كشور با سطح درآمد  26

 باالتر از متوسط
 دوره زماني اينترنت تلفن همراه تلفن يشخص ةانيرا ميانگين شاخص جهاني شدن

81/52  6/40  4/174  6/50  6/21  1990-2000  
21/66  3/111  4/224  4/342  0/136  2001-2005  
4/25  2/174  7/28  9/575  0/529  نرخ رشد دو دوره 

  ور توسعه يافتهكش 27     
 دوره زماني اينترنت تلفن همراه تلفن يشخص ةانيرا ميانگين شاخص جهاني شدن

5/75  4/201  180 7/179  92 1990-2000  
9/79  5/431  750 9/747  409 2001-2005  

6 114 317 2/316  6/344  نرخ رشد دو دوره 
  .شود ي مي رتبه بند100 شدن از صفر تا يشاخص جهان •

  
ن درآمـد و سـطح      يي با سطح پـا    ين كشورها ي ب ةدهد فاصل  ي نشان م  3 جدول   يج آمارها ينتا

ن يـ نكه ايتر ا اد است و جالب  ي ارتباطات همچنان ز   ي ابزارها يها  از منظر شاخص   باالتر از متوسط  
 ،گـر يعبـارت د   بـه .  است اديزار  يافته بس يسعه   تو يكشورهاسه با   يدر مقا  هر دو گروه     يفاصله برا 

افتـه اسـت،    ي سـرعت    يارتبـاط  يجـاد ابزارهـا   ياشـدن و      يجهانر  يرغم آنكه در چند ساله اخ       به
 ياند از چنان نـرخ رشـد       حال توسعه در هر دو گروه نتوانسته        در يشود كه كشورها   يمالحظه م 

ن مـسئله در مـورد      يـ ا. دنكاهش ده ه  افتي توسعه   يخود را با كشورها   برخوردار باشند كه شكاف     
 در حـال توسـعه      يداست هر چند كه نرخ رشد كشورها      ي هو يز به روشن  ي شدن ن  يشاخص جهان 

  . كننده است  ثروتمند دلگرميسه با كشورهايدر مقا
ـ      ييرهاين متغ ي ب ي ارتباط تك  يمنظور بررس  به  4كـار خواهنـد رفـت، جـدول          ه كه در مـدل ب

 درصـد   يشود كه در هر دو گـروه مـورد بررسـ           يمالحظه م . دهد يرها را نشان م   ي متغ يهمبستگ
ـ    ة رابطـ  ةكننـد  اني درصد وجود دارد كه ب     80رها باالتر از    ين متغ ي ب يهمبستگ ن رونـد   ي مثبـت ب

  .  استي ارتباطي شدن و وجود ابزارهايجهان
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73 ... و ي، رشد اقتصادشدن  يتعامالت جهان

    شدن و ارتباطاتي جهانيرهاين متغي بي همبستگ.4 جدول
  تر از متوسط با درآمد بااليگروه كشورها ؛الف

   انهيرا اينترنت تلفن همراه تلفن جهاني شدن
1 98/0  79/0  80/0  88/0  جهاني شدن 
98/0  1 726/0  735/0  832/0  تلفن 
79/0  73/0  1 998/0  977/0  تلفن همراه 
80/0  73/0  998/0  1 981/0  اينترنت 
88/0  83/0  98/0  98/0  انهيرا 1 

  
   متوسطتر از نيي با درآمد پايگروه كشورها ؛ب

   انهيرا اينترنت تلفن همراه تلفن جهاني شدن
1 98/0  78/0  765/0  595/0  جهاني شدن 
979/0  1 84/0  828/0  991/0  تلفن 
779/0  840/0  1 996/0  901/0  تلفن همراه 
765/0  828/0  996/0  1 892/0  اينترنت 
595/0  991/0  901/0  892/0  انهيرا 1 

  . است2005تا 1990 يدوره زمان •
  

  ح مدليصر ت.6
ر ي از مدل زيكي شدن و تجارت الكتروني، جهانيارتباط رشد اقتصاد ي بررسيدر گام دوم برا

 جاواال و و) 2003( مين مدل از دو مدل شميي تبي برا.شود ي دو گروه از كشورها استفاده ميبرا
 .ستن دو مدل در نظر گرفته شده اي از ايبي تركواقعدر . استفاده شده است) 2007 (پاجاال

گر يكدي به برشمرده يها كشورها  از شاخصياري است كه در بسين نكته ضروريتوجه به ا
رات و يي تغتابلوييهاي  دادهتوان در قالب  ين انتظار وجود دارد كه نمياز قبل اك هستند و ينزد

  . دست آورد  را در دو مدل بهي قابل توجهيها تفاوت
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FD د ناخالص يه به تولي در كشور كه نسبت انباشت سرمايگذار هيعنوان شاخص سرما به
 . كار استيروي از نيعنوان نماد ت در كشور كه بهي نرخ رشد جمعPOP .دهد يان م را نشيمل

ICTG2000ر فقط از سال ين متغي ااطالعات (يداخلد ناخالص ي از توليكي سهم تجارت الكترون 
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74 ي و نازي محمدزاده اصلترابي، تق

عنوان  ، بهيد ناخالص داخلي دولت به تولي نسبت مخارج مصرفGOVT. )ار استيد در اختبه بع
   سطح يريگ  اندازهي براTRD ، متوسط نرخ تورمINF،  دولتي ماليها استي سيبرا ينماد

 و يقي رشد درآمد سرانه حقG ،ي محصول ناخالص داخلتجارت به نسبت كل ـباز بودن كشور 
INTن ااد مشترككه شامل تعد يكي و امكانات ارتباطات و تجارت الكترون ابزارهاي براي نماد

 تعداد افراد نفر، 1000 هرينترنت به ازايتعداد كاربران انفر،  1000 هر يتلفن همراه به ازا
   .استاستفاده كنندگان از تلفن  نفر و 1000 هر ي به ازاي شخصيها انهيكاربر را

  
   برآورد الگو.7

 برآورد يابتدا مدل. اند   در هر گروه وارد مدل شدهمدلغيرهاي مستقل براي برازش مدل، مت
 گزارش شده 5ن مدل در جدول يا. ندا   وارد مدل شدهاًمي ارتباطات مستقيرهاي كه متغگرديده
 در حقيقت . استفاده شده است اثر ثابتنان از انتخاب مدلي اطمي هاسمن براآزموناز  .است

هاي توضيحي است كه طبق آن   انفرادي و متغيرياهبودن اثر   ناهمبستهةاين آزمون فرضي
 ناسازگار 1Hسازگار و تحت فرضيه ) 0Hتحت فرضيه(يافته  هاي حداقل مربعات تعميم تخمين
 ن است كهيا از يحاك  درصد10صفر در سطح آزمون  ةفرضي احتمال ريادمقبا توجه به . است

تر و كاراتر  عنوان روش مناسب  و بهشده، ترجيح داده ي تصادفيها ثابت به روش اثريهاروش اثر
  .شود انتخاب مي

 كشور با سطح درآمد باالتر از       26تر از متوسط و      نيي كشور با سطح درآمد پا     31ن مدل   يدر ا 
 ريـ  چهار متغ  يكيار توسعه تجارت الكترون   يجا مع نيا در   .اند صورت جداگانه برازش شده    متوسط به 

 در نظر گرفتـه شـده       تلفن همراه  و   ي شخص نةايرانترنت،  ي درصد استفاده از تلفن، ا      يعني هنمايند
ـ  ي شدن ن  ي مذكور در شاخص جهان    يرهايمتغ. است رونـد و لـذا در مـدل اول ابتـدا        يكـار مـ    هز ب

  . اند  وارد مدل شدهانفراديصورت  به
هاي صحيح متغيرهاي اصلي مدل      ي و عالمت   وجود معنادار  باشود   طور كه مالحظه مي     همان

 ثبات ةكنند كه بيان) ودن اقتصادب گذاري، اندازه دولت و باز  جمعيت، تورم، سرمايه(رشد اقتصادي
 آثار مثبت خود را بر رشد  ستند و عمالً  ي مناسب ن  ناداريمدل است، متغيرهاي گروه ارتباطات مع     

  . دهند ي نشان نمياقتصاد
 ، رابطة رايانهنترنت و   ين استفاده از تلفن، ا    يي با درآمد پا   ي گروه كشورها  ي برا ،گريعبارت د  به

 مثبـت و    ةل رابطـ  يـ ش دارنـدگان موبا   ي افـزا   ندارد و صرفاً   يش رشد اقتصاد  ي با افزا  يرشيقابل پذ 
ز يـ  با درآمد باالتر از متوسط ن      يدر مورد گروه كشورها   . دهد ي را نشان م   يدار با رشد اقتصاد   امعن

جه از آن جهت قابل دفاع      ين نت يا.  ندارند ي با رشد اقتصاد   يدارامعن ةرابطجز تلفن    ب رهايمتغاين  
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 ة رابطـ  يصـورت تكـ     بـه  يكي مترادف با تجارت الكترون    ي جزئ يها كند  شاخص   يان م ياست كه ب  
  .نيستن ي ندارند و انتظار هم جز ا"يرشد اقتصاد" با شاخص كالن معناداري

  يكي شدن و تجارت الكتروني، جهاني ارتباط رشد اقتصاد.5 جدول
  )  ارتباطاتيرهاي بر متغتأكيدبا (

 متغيرهاي مستقل
كشورهاي با سطح درآمد 

 تر از متوسط نييپا
سطح درآمد كشورهاي با 

 باالتر از متوسط

-664967/0  رشد جمعيت  481048/0-  

 )936909/2-(  )986367/0-(  

 241569/0 205913/0 يد ناخالص داخليگذاري داخلي نسبت به تول سرمايه

 )533601/8(  )434251/3(  

-003500/0  تورم  012905/0-  

 ) 866809/5-(  )966264/04-(  

)-073564/0(  دولتةانداز  273013/0- 

 )418489/1-(  )963153/1-(  

-013523/0 درجة باز بودن اقتصاد  103743/0  

 )088723/2-(  )898470/3(  

-001171/0 نفر1000 هر يزان استفاده از تلفن به ازايم  627564/4  

 ) 7816/0(  )331503/2(  

-004041/0 نفر10000 هر يرنت به ازاتنيتعداد كاربران ا  303556/0-  

 )454769/0-(  )745648/0-(  

-002288/0 ي شخصةرايانتعداد استفاده كنندگان از   891369/0  

 
)148675/0-(  )784170/0(  

006471/0 نفر1000  هري به ازاتلفن همراهتعداد دارندگان   169828/0  

 )883634/1(  )397149/0(  

  263 303 تعداد مشاهدات
R-2 23/0  44/0 

 .ه نرخ رشد درآمد سرانه استت وابسريمتغ •
 .است 2005 تا 1990 مورد نظر يدوره زمان •
 . استفاده شده است سطح درآمد باالتر از متوسط از روش اثر ثابت با ي كشورهايبرا •
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 وارد مـدل    ماًيمستقتر    كالن يعنوان شاخص  بهشدن    ير جهان يمتغ شد كه    جه باعث ين نت يا
 . گزارش شده است   6ن مدل در جدول     يج ا ينتا.  از مدل دوم استفاده شده است      ،رو نياز ا  .شود
 يرهـا يگـر متغ  يبـه د   شـدن را     يو شـاخص جهـان     يكي تجارت الكترون  يهارين مدل متغ  يا در

ن ي تخمـ  2005 تـا    2000 دوره   ي مدل بـرا   ،ن اطالعات ل فقدا يدل به.  كرده است  مستقل اضافه 
ن يتـصاد نـو  ق و هدف مطالعه كه ا     ي مورد بررس  ي اما به توجه به تعداد كشورها      ،زده شده است  

  . ه استي دوره در نظر گرفته شده قابل توجاست
 و  يدارا از معنـ   ي مـدل رشـد اقتـصاد      ي اصـل  يرهـا يدهد كه متغ   ين مدل نشان م   يج ا ينتا

 يهـا  ن شـاخص يي با درآمد پاي گروه كشورهاي برا،گريعبارت د  به. وردارندعالمت مناسب برخ  
 شدن ارتبـاط  يتم جهانيبه همراه شاخص لگار   ...)  ت، تورم و  يجمع (ي مدل رشد اقتصاد   ياصل
 شـاخص نـسبت تجـارت        گـروه از كـشورها صـرفاً       نيـ ا در.  دارنـد  ي با رشد اقتـصاد    يدارامعن

ل باشـد كـه     يـ ن دل يـ د بـه ا   يجه شـا  ين نت يا. ستيدار ن ا معن يد ناخالص مل  يتول به   يكيالكترون
ش ين افـزا  ي، كوچكتر  شدن برخوردار هستند   ي جهان يها ع شاخص ير از رشد سر   ي فق يكشورها

 ي جهان ةشتر در عرص  ي حضور ب  يشدن به معنا    ي و باال رفتن شاخص جهان     يدر ارتباطات جهان  
 و  يع دسـت  ي مذكور كه بر صنا    ي كشورها يسه با قبل است اما با توجه به ساختار تجار         يدر مقا 

 ي بـرا ي واثـر گـذار  معنـادار ر يـ  متغيكي دارد، تجارت الكترونتأكيد بودن  يمحصول  شتر تك يب
ـ  يدارال ارتباط معن  ين دل ي به شكل محسوس نخواهد بود و به ا        ير رشد اقتصاد  ييتغ ن يـ ن ا ي ب

  .شود ي مشاهده نميشاخص و رشد اقتصاد
ر تجـارت  يب متغي با درآمد باالتر از متوسط ضر    يا گروه كشوره  يبراشود كه    يمالحظه م  

ـ    ير جهان يب متغ ي اما ضر  است معنادار نسبتاً مثبت و    يكيالكترون در مـورد    .سـت امعن يشدن ب
 ة حـضور در عرصـ     يهـا بـرا    رسـاخت ي از ز  يارين است كه بـس    ي انتظار بر ا   برشمرده يكشورها

 ين كـشورها  يانگيـ الف آن بـا م    شدن و اخت    ي شاخص جهان  اما عمالً  . فراهم شده باشد   يجهان
 ي حـاكم نبـوده اسـت و صـرف وجـود ابزارهـا          يطين شـرا  يچندهد كه    يافته نشان م  يتوسعه  
 يثرؤ   و ميتوان ارتبـاط قطعـ   يلذا نم. ستين ني نوياقتصاد ةعرص ورود به يا به معنيارتباط

ـ  يگبران   چالش ة همان نكت  واقع رن مسئله د  يا .افتي يشدن و رشد اقتصاد     ين جهان يب  ةز مقول
  . در حال توسعه استيشدن و كشورها يجهان
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  يكي شدن و تجارت الكتروني، جهاني ارتباط رشد اقتصاد.6جدول 

 متغيرهاي مستقل
كشورهاي با سطح درآمد 

 ن تر از متوسطييپا
سطح درآمد كشورهاي با 

 باالتر از متوسط

-458802/0  رشد جمعيت  258468/1-  

 )836718/1-(  )078746/4-(  

137041/0 يد ناخالص داخليگذاري داخلي نسبت به تول سرمايه  260344/0 

 )137041/0(  )390519/2(  

-02966/0  تورم  019405/0-  

 )699882/1-(  )707071/0-(  

-135630/0 اندازه دولت  150434/0-  

 )347161/1-(  )283215/2-(  

026751/0 درجة باز بودن اقتصاد  007386/0-  

 )234951/2(  )711355/0-(  

013159/0 يد ناخالص داخليك به توليتجارت الكترون  185321/0  
 )077842/0(  )121397/1(  

316537/5  شدنيتم شاخص جهانيلگار  076346/0  

 )769673/2(  )130379/0(  

  84 104 تعداد مشاهدات
R-2 71/0 54/0 

 .ه نرخ رشد درآمد سرانه استتر وابسيمتغ  •
 .است 2005 تا 2000 مورد نظر يدوره زمان •

  
  ياستي سيها هيتوصج و ينتا. 8
  جينتا .8-1
 يبا سطح درآمد بـاالتر از ابزارهـا       در حال توسعه     يرغم آنكه كشورها    به نشان داد    ين بررس يج ا ينتا

، همچنـان فاصـله و شـكاف قابـل          ر برخوردار هـستند   ي فق يسه با كشورها  ي در مقا  يشتري ب يارتباط
 مطرح شده است    يعنوان چالش  ن مسئله به  يا .افته وجود دارد  يوسعه   ت ين آنها و كشورها   ي ب يتوجه

 يكـ ي و تجارت الكترون   ي شدن، رشد اقتصاد   ين جهان ي ارتباط مثبت ب   جهتق را در    ي تحق كه فرضية 
 مـشابه نـشان داد كـه        يهـا  يق و بررسـ   ين تحق يج حاصل از ا   ي نتا ،گريعبارت د  به. برد ي م سؤالر  يز

 حال توسعه   در يكشورها حضور   ةكنند نيتواند تضم  ينم ي ارتباط يهااستفاده از ابزار  شاخص   اًصرف
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ار يبا در نظر گرفتن سـهم بـس  ن مسئله يا.  باالتر باشد يو رشد اقتصاد   يكيت الكترون ر تجا يايدر دن 
 انتظار ارتباط مثبـت سـه       يهنگام لذا .شود ي م دييتأز  ين يكيتجارت الكترون  مذكور از    يكم كشورها 

در ن حـضور    يـ  ا يط برا يشراشود كه    ي حاصل م  يكي شدن و تجارت الكترون    ين رشد، جهان  يجانبه ب 
ا بـوده و    يـ هاسـت مه    و نقـش دولـت     ياستي س يها رساختيثر از ز  أ كه به شدت مت    ي جهان يبازارها

  . ستي ني اطالعات كافيورفنا و ي ارتباطيصرف وجود ابزارها
ل يـ دل رتـر بـه   ي حال توسعه فق    در يها نشان داد كه در كشورها      ج حاصل از مدل   ين حال نتا  يدر ع 

ر اندك يي تغ ،افتهي توسعه   ي كشورها ياد با استانداردها  يار ز ي بس ةاد و فاصل  ي ز ي خال يها تيوجود ظرف 
 يش سرعت رشد اقتـصاد    ين كشورها و افزا   ي در ا  دارامعن رشد   ةكنند انيتواند ب  ي مذكور م  يدر ابزارها 

 خود يشدن با رشد اقتصاد ينر جهاي بودن متغارمعنادن مسئله در ي باشد كه اينآنها در تعامالت جها  
ـ  يدارا ارتبـاط مثبـت و معنـ        اما عمالً  .را نشان داده است     و رشـد  يكـ ين شـاخص تجـارت الكترون    ي ب

 مناسب، تنـوع در     يها رساختي ز فقدان از   يشود كه حاك   يده نم ي د يين كشورها ي چن ي برا ياقتصاد
   . استيكيرت الكترون در سطح تجاي ارتباط تجاريتجارت و فقدان ابزارها

  
  ياستي سيها هي توص.8-2

 غـرب  يثر از فرهنگ و استانداردهاأ از موارد به شدت مت     ي شدن در بعض   ين جها يها هر چند شاخص  
 ي بـرا ي جهـان د اسـتاندار ي مذكور نوعيها رفت كه شاخصيد پذي با، است ي بزرگ صنعت  يو كشورها 

ن اسـتانداردها همـان بـستر حـضور در          يـ ا. سـت  فـراهم آورده ا    يالملل ني ب يها حضور برابر در عرصه   
 يهـا   با شاخصيي همگرايها استي س ،لذا. ارتباطات است   اطالعات و  يورفنا به مدد    ي جهان يبازارها

 ياستيعنوان الزام س ك راهكار كه بهيعنوان   نه بهيالملل ني بني از قوانيريگ  و بهرهيف شده جهانيتعر
  بـه آنهـا    عنايـت  با در حال توسعه     ي كشورها رو،  از اين . شود ي م ي در حال توسعه تلق    ي كشورها يبرا

 يهـا  رسـاخت يد ز يـ  ارتباطـات و اطالعـات با      يورفنـا  ي از ابزارهـا   يريـ گ ضمن سرعت دادن به بهره    
 .ت فراهم آورنديجاد مزيابزارها را در جهت ااين  از يريگ بهره
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