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چكیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای
درحال توسعه است .بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای
تعمیمیافته) طی دوره  0991 -2102و در بین  021کشور در حال توسعه تخمین زده
شده است .نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه ،نرخ شهرنشینی ،باز بودن تجاری و
سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند .همچنین ،یافتهها نشان میدهد
که تأثیر زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.
همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از
تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی
اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.
واژههای کلیدی :نفوذ اینترنت ،عوامل اقتصادی ،کشورهای درحالتوسعه ،روش
گشتاورهای تعمیمیافته.
طبقهبندی .O57 ،O30 ،O10 ،C33 :JEL
 1مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد حمید ذوالقدر با راهنمایی دکتر بهزاد سلمانی و مشاوره دکتر پرویز
محمدزاده
* نویسنده مسئول مکاتبات

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت ...

 -1مقدمه
اینترنت به عنوان یکی از محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحوالت گستردهای را
در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع ایجاد نموده است .از سوی دیگر به دلیل
سرعت رشد این فناوری ،روز به روز بر شدت و سرعت تحوالت حاصل از آن نیز افزوده
شده و جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است .جامعهای
که در آن میزان دسترسی به اینترنت و استفاده مفید از دانش ،نقشی محوری و
تعیینکننده دارد.
در یک اقتصاد دانشمحور ،گسترش میزان استفاده از اینترنت به عنوان یک اصل ضروری
و زیرساختی در توسعه اقتصادی کشورها مطرح شده و بیشتر تحلیلگران اقتصاد و فناوری
نوین بر توانایی و لزوم افزایش میزان دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از ویژگیهای
اقتصاد نوین ،توافق کلی و جامع دارند ،چرا که نفوذ اینترنت در بخشهای مختلف اقتصاد
میتواند با کاهش قیمت ،کاهش هزینههای مبادالتی ،گسترش دامنه انتخاب
مصرفکنندگان ،بهبود بهرهوری و کارایی ،ارتقا سطح نوآوری و با افزایش بازدهی تولید
کل ،زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
با وجو د اینکه اینترنت اهمیت و مزایای فراوانی برای اقتصاد کشورها دارد اما کشورهای
مختلف از نظر نفوذ اینترنت در وضعیت یکسانی قرار ندارند .بر اساس آمار اتحاد بینالمللی
مخابرات 0کشورهای توسعهیافته بیش از دو برابر کشورهای درحال توسعه به اینترنت
دسترسی دارند .حال این سؤال مطرح میشود که چه عواملی باعث نفوذ نابرابر اینترنت
در بین کشورها شده است؟ این امر موضوع بحثبرانگیزی است که میتواند بر روند رشد
و توسعه آنها تأثیر بگذارد و آنها را در موقعیتهای نابرابر قرار دهد.
میزان نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف میتواند ناشی از عوامل اقتصادی باشد؛ چرا که
توسعه اینترنت نیازمند منابع مالی ،اقتصادی و زیرساختی است .در این راستا هدف
پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحالتوسعه
است .در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل اقتصادی چه تأثیری
بر نفوذ اینترنت دارد؟ برای برسی این موضوع ،مطالعه حاضر در پنج قسمت سازماندهی
شده است .به طوری که بعد از ارائه مقدمه ،در قسمت دوم و سوم به ترتیب مبانی نظری
و روش تحقیق توضیح داده شده است سپس در قسمت چهارم ،تخمین و تحلیلی از
)International Telecommunication Union, (ITU, 2013
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یافتهها ارائه شده و در پایان خالصه مطالعه ،نتایج و پیشنهادها مورد بحث قرار گرفته
است.

 -2ادبیات تحقیق
اختراع اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی ،به اواخر دهه  0961برمیگردد .این فناوری
ابتدا به وسیله شبکهای موسوم به آرپانت 0در سال  0961ایجاد شد .با اختراع شبکه جهانی
وب )WWW( 2در سال  0919امکان استفاده از اینترنت برای عموم مردم و شرکتهای
تجاری فراهم گردید (ملکی .)0192 ،ادبیات نفوذ اینترنت بر اساس تئوریهای نفوذ
نوآوری که توسط برآون )0910( 1و راجرس )0991( 1مطرح شده بود ،بنا نهاده شده
است (سلمان و هسیم .)2100 ،1برآون ( )0910نفوذ نوآوری را اینگونه تعریف میکند؛
نفوذ نوآوری عبارت است از فرایند انتقال نوآوری از یک مکان به مکان دیگر یا از یک
گروه اجتماعی به گروهای اجتماعی دیگر ،بهطوریکه منجر به تغییرات اساسی در آنها
شود .از نظر راجرس ( )0991تطبیق نوآوری 6عبارت است از تصمیم به استفاده کامل از
یک نوآوری در بهترین دوره زمانی که در دسترس است همچنین عدم استفاده از نوآوری
در زمان دسترسی به آن را عدم تطبیق نوآوری تعریف میکند (سلمان و هسیم.)2100 ،7
از دید راجرس فرایند نفوذ نوآوری دارای پنج مرحله است:
 )0دانش و دسترسی به نوآوری )2 ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به نوآوری )1 ،تصمیم به
اتخاذ نوآوری )1 ،اجرای نوآوری و  )1تائید نوآوری است (راجرس.)2111 ،
راجرس ( )0991اقدام به بررسی مدل نفوذ فناوری در صنایع ،سازمانها و زمینههای
مختلف کرد و نتایج مطالعه آن مبنایی برای مطالعاتی بعدی قرار گرفت .برای نمونه مک
کوی و باریکا )2111( 1و مک کوی و همکاران )2111( 9با مبنا قرار دادن مطالعه راجرس
مدل نفوذ اینترنت را در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مورد مطالعه قراردادند.
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برخی از محققان مانند ون آکرن و کوی )0999( 0و الوسون و همکاران )2112( 2با
استفاده از مدل راجرس به بررسی تأثیر بلندمدت نفوذ اینترنت در سود اقتصادی با رویکرد
تجارت الکترونیک پرداختند (مک کوی و همکاران.)2102 ،
راجرس معتقد بود ،رشد سریع اینترنت یک فرصت منحصربهفرد برای بررسی دوباره
نظریات نفوذ نوآوری فراهم میآورد ،زیرا اینترنت با نوآوریهای قبلی بسیار متفاوت است
به طوری که اینترنت یک نوآوری فوقالعاده پویاست و میتواند فراتر از مناطقی که در
نظر گرفتهشده  ،نفوذ پیدا کند .بر این اساس ،بحث پویایی اینترنت و نفوذ آن به یک
دغدغه برای پژوهشگران تبدیل شد و مطالعات را به سمت ارائه الگویی از نفوذ اینترنت
سوق داد (مک کوی و همکاران.)2102 ،
در این راستا ،پرس و همکاران )0991( 1الگویی برای اشاعه اینترنت در کشورهای مختلف
ارائه دادند .الگوی ارائه شده توسط آنها دارای شش مشخصه فراگیری ،1پراکندگی
جغرافیایی در داخل کشور ،1جذب بخشی ،6زیرساختهای ارتباطی ،7زیرساختهای
سازمانی 1و پیچیدگی استفاده از اینترنت 9بود .آنها معتقد بودند ،این شش ویژگی
می تواند تصویر کاملی از نفوذ اینترنت در هر کشوری ارائه دهد؛ اما این الگو به دلیل دو
ایرادی که محققان بر آن گرفتند ،هیچ وقت عملی نشد .ایراد اول مدل پرس و همکاران
( )2102این بود که اگر چه اندازهگیری هر یک از شش متغیر امکانپذیر است؛ اما این
کار بسیار زمانبر بوده و نیاز به کارشناسان زیادی دارد تا رتبه هریک از کشورها در هریک
از مشخصهها ارزیابی شود .ایراد دیگر الگوی آنها این بود که رتبهبندی انجامشده ،بسیار
ذهنی و دور از واقعیت بود (بی لوک و دیمترو .)2111 ،01بعد از پرس و همکاران ،لی و
همکاران )2111( 00از تجزیه و تحلیل متنی چندوجهی که شاخصهای گنجانده شده در
آن می توانست عوامل مؤثر بر نفوذ اینترنت را در قالب دو بخش عرضه و تقاضا بیان کند،
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استفاده کردند .به طوری که طرف عرضه شامل شاخصهای توسعه اقتصادی،
زیرساختهای فناوری و سیاستگذاری دولت بود و طرف تقاضا هم با شاخصهایی مانند
عوامل فرهنگی و اجتماعی ،ادراک کاربر و تقاضای کاربران برای اینترنت نشان داده میشد.
آنها بیان کردند با این تقسیمبندی میتوان درک بهتری از نفوذ اینترنت برای هر دو
گروه از کشورها توسعهیافته و درحالتوسعه به دست آورد (مک کوی و همکاران.)2102 ،
بعد از ارائه الگوی مذکور توسط لی و همکاران ( ،)2111مطالعات انجام گرفته به صورت
تجربی ،تأثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را بر عرضه و تقاضای اینترنت
مورد مطالعه قرار دادند .در این بخش برخی از این مطالعات مرور می شود.
هارجیتای )0999( 0ابتدا به بررسی علت تفاوت نفوذ اینترنت در کشورهای سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( 2پرداخت .سپس تأثیر شاخصهای اقتصادی،
سرمایه انسانی ،قوانین نهادی و زیرساخت های فناوری را بر نفوذ اینترنت مورد بررسی
قرار داد .براساس نتایج تجربی این مطالعه ،قدرت اقتصادی و سیاستهای مخابراتی از
عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت هستند .کاسلی و کلمن )2110( 1در مطالعهای ،نفوذ
فناوری در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDرا با استفاده از مدل
اقتصاد سنجی پانل دیتا ،طی دوره  0971 -0991بررسی کردند .نتایج نشان داد در
کشورهای  OECDسرمایه انسانی و باز بودن تجاری رابطه قوی با نفوذ اینترنت دارد.
کیسکی و پوهجوال )2112( 1به بررسی عوامل تعیینکننده نفوذ اینترنت با استفاده از
مدل نفوذ فناوری گومپرتز 1طی دوره  0991 -2111در کشورهای سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه ( )OECDپرداختند .یافته اصلی این پژوهش این بود که  GDPسرانه
و هزینه دسترسی به اینترنت تأثیر معنیداری در افزایش تعداد کاربران اینترنت دارد.
پوهجوال )2111( 6با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل دیتا ،نفوذ اینترنت را در بین 19
کشور مورد بررسی داد .نتایج به دست آمده نشان دادند ،درآمد سرانه ،اثر سرمایه انسانی
و قیمت سخت افزاری کامپیوتر تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت در این کشورها دارند .همچنین
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بی لوک و دیمترو )2111( 0در مطالعهای با عنوان «یک مدل اکتشافی نفوذ اینترنت در
بین کشورها» علت نفوذ نابرابر اینترنت را در بین  011کشور توسعهیافته و درحالتوسعه
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد درآمد در استفاده از اینترنت نقش تعیینکنندهای
دارد ،همچنین آن ها به این نکته اشاره کردند که عالوه بر عوامل اقتصادی (درآمد و باز
بودن تجاری) ،عوامل غیراقتصادی (باز بودن جامعه) نیز بر نفوذ اینترنت تأثیر دارند.
اوینیکا و الل )2111( 2با استفاده از مدل سیستم معادالت همزمان سه معادلهای ،اهمیت
زیرساختهای ارتباطی را در بهکارگیری اینترنت بررسی کردند .آنها نشان دادند که
صرفنظر از سطح درآمد سرانه کشورها ،بین تراکم تلفن ثابت و اینترنت همبستگی باالیی
وجود دارد .چن و فیرلی )2117( 1عوامل تعیینکننده نفوذ اینترنت را با استفاده از روش
اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره  0999-2110در  060کشور بررسی کردند .نتایج نشان
داد ،به غیر از باز بودن تجارت و قیمتگذاری مخابراتی برخی دیگر از متغیرها اقتصادی
در کنار متغیرهای دموگرافی (جمعیت شناختی) و شاخصهای زیرساختی بر استفاده از
اینترنت تأثیر معنادار داشتند .ونوآ و لیتر )2119( 1عوامل تعیینکننده میزان نفوذ
اینترنت در  011کشور دنیا را با استفاده از حداقل مربعات وزنی مورد مطالعه قراردادند.
نتایج به دست آمده نشان داد قدرت اقتصادی ،زیرساختها ،میزان ثبتنام برای آموزش
عالی ،برابری درآمد ،باز بودن کشور و دانستن زبان انگلیسی تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت
دارند.
اندرز و همکاران )2101( 1به بررسی روند نفوذ اینترنت در  201کشور با استفاده از مدل
اقتصادسنجی پانل در طی دوره  0991-2111پرداختند .آنها کشورهای مورد مطالعه را
به دو دسته درآمد باال و کمدرآمد طبقهبندی کردند .طبق نتایج به دست آمده ،سرعت
نفوذ اینترنت در کشورهای کم درآمد قابل مالحظه بود .بیربا و دیاگنه )2102( 6به
شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیلکننده استفاده از اینترنت در کشورهای آفریقایی ،با
استفاده از مدل سلسه مراتب 7پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد توسعه زیرساختها
و شهرنشینی در استفاده از این فناوری نقش مهمی دارد.
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2
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لی و شیو )2102( 0در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده میزان نفوذ اینترنت و شکاف
دیجیتالی در میان  11استان کشور چین با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل پویا طی
دوره  2111-2119پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد از میان عوامل تأثیرگذار بر
نفوذ اینترنت ،تأثیر درآمد سرانه بسیار مهم و تعیین کننده بود .همچنین یافتهها نشان
داد میزان سواد و زیرساختهای مخابراتی (تعداد خطوط تلفن) در استفاده از اینترنت در
مناطق کمتر توسعهیافته نقش قابلتوجهی دارد .آنها بیان کردند که هیچ رابطه معنی-
داری بین تجارت و نفوذ اینترنت در استانهای چین وجود ندارد .در همین راستا،
گوانگچو )2101( 2عوامل موث ر بر نفوذ اینترنت در کشور چین را مورد بررسی قرار داد.
یافتهها ی ایشان حاکی از این بود که عوامل زیرساختی و تولید ناخالص داخلی تأثیر
چندانی در نفوذ اینترنت در کشور چین نداشته و هزینه دسترسی به اینترنت نقش
تعیینکننده بر نفوذ اینترنت در این کشور داشته است.
بر اساس بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران مطالعه حاضر ،بهجز سبحانی و
محمدی گیگلو ( )0111که اثر متغیرهای اقتصادی را بر روی شاخصهای فناوری اطالعات
برای کشورهای درحالتوسعه بررسی کردهاند تا به حال به طور منسجم در مطالعات داخلی
به بررسی عوامل مؤثر در نفوذ اینترنت پرداخته نشده است .صباغ کرمانی و نجفی ()0111
نیز در مقالهای با استفاده از روش لوجیت 1تابع تقاضای اینترنت توسط خانوارهای شهر
تهران را تخمین زدند .نتایج تخمین مدل نشان داد میزان تحصیالت ،بعد خانوار ،مذکر
بودن و نیز سطح درآمد بر استفاده از اینترنت تأثیر مثبت دارد.

 -3مدل و دادهها
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت است .بدین
منظور با اعمال تغییراتی 1در الگوی تجربی لی و شیو ،)2102( 1مدل مطالعه حاضر به
صورت زیر تصریح شده است:
1

Li and Shiu
Guangchao
3
Logit
 4لی و شیو ( ) 2102به دلیل عدم دسترسی به داده های نرخ شهرنشینی در مطالعه خود از متغیر سهم بخش
کشاورزی از ( GDPبخش ابتدایی) به جای این متغیر استفاده کردند؛ اما در مطالعه حاضر به خاطر دسترسی به
داده های نرخ شهرنشینی در مدل اصلی اثر این متغیر برآورد میشود و سپس در بخش تحلیل حساسیت نتایج اثر
متغیر بخش کشاورزی برآورد می گردد.
5
Li and Shiu
2

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت ...
Log(I𝑛𝑡)it = α + β1 Log(GDPP)it + β2 Log(Tel)it + β3 Log(Urb)it +
β4 Log(Hum)it β5 Log(TO)it + β6 Log(I𝑛𝑡)i,t−1 + ϵi + μit

() 0

که در آن:
 :Int تعداد کاربران اینترنت در هر صد نفر است که بر اساس تعریف اتحادیه
بینالمللی مخابرات 0کاربر اینترنت کسی است که در طول سه ماه گذشته با هر
فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده است .در اکثر مطالعات قبلی از
تعداد کاربران به عنوان شاخص ضریب نفوذ اینترنت استفاده شده است .برای
نمونه می توان به مطالعات اندرس و همکاران ( ،)2101چن و فیرلی (،)2117
لی و شیو ( )2102و ...اشاره کرد.
 :GDPP تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت  2111است.
 :Tel معرف تعداد خطوط تلفن ثابت است و در مطالعات انجام گرفته ،از این
متغیر به عنوان شاخص زیرساختهای فناوری اطالعات استفاده شده است .برای
نمونه میتوان به مطالعات اندرس و همکاران ( ،)2101کرن شو و رابینسون2
( ،)2116چن و فیرلی ( ،)2117گلن و سوارز 2110( 1و  )2111و مطالعه لی و
شیو ( )2102اشاره کرد.
 :Urb نرخ شهرنشینی است و بیانگر درصدی از کل جمعیت است که در مناطق
شهری زندگی میکنند.






 :Humمعرف سرمایه انسانی است که در مقاطع دوم تحصیلی 1ثبتنام کردهاند.
 :TOباز بودن تجاری است که برای محاسبه این شاخص از نسبت ارزش کل
صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شده است.
 :ϵiاثر ثابت کشورها
 :μitخطای استاندارد یا جز اخالل است.
1
قابل ذکر است که منبع تمامی دادهها بانک جهانی ( )2101میباشد.
 :Inti,t-1بیانگر متغیر وابسته است که با یک وقفه در سمت راست معادله آورده
شده است .الزم به ذکر است اولین پژوهشهایی که به بحث نفوذ اینترنت
1

)International Telecommunication Union (ITU, 2013
Crenshaw and Robison
3
Guillen and Suarez
4
Secondary School
5
)World Bank (2014
2
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پرداختند ،این وقفه را در نظر نمیگرفتند .0اندرز و همکاران ( )2101با بیان
اینکه تعداد کاربران در دوره پیشین میتواند بر تعداد کاربران دوره جاری مؤثر
باشد متغیر وابسته را با یک وقفه در سمت راست معادله لحاظ نمودند .همچنین
بیان کردند مدل به کار رفته زمانی میتواند برآورد قابل قبول داشته باشد که
ضریب این متغیر کوچکتر از یک ،مثبت و معنادار باشد .لی و شیو ( )2102با
تأیید نظر اندرس و همکاران در مورد متغیر وقفه دار ،معتقدند استفاده بیشتر از
اینترنت مانند بسیاری از فناوریها منجر به آشکار شدن ارزش واقعی آن بر
کاربران میشود و این تأثیر ،تقاضای اینترنت را در دورههای آتی تقویت میکند.
در این مطالعه نیز جهت اندازهگیری تأثیر کاربران دوره قبلی بر رشد کاربران
دوره جاری ،متغیر وابسته با یک وقفه در سمت راست معادله آورده شده است.
با توجه به هدف مطالعه ،معادله ( )0برای کشورهای منتخب درحالتوسعه در بازه زمانی
 0991- 2102با استفاده از مدل پانل دیتای پویا ( 2)GMMبرآورد میشود .دلیل انتخاب
کشورهای درحال توسعه به عنوان جامعه آماری ناشی از قرار گرفتن کشور ایران در این
گروه بندی بانک جهانی و سطح پایین نفوذ اینترنت درکشورهای درحالتوسعه نسبت به
کشورهای توسعهیافته است .همچنین علت انتخاب روش  GMMبرای تخمین به خاطر
بزرگ بودن تعداد مقاطع نسبت به دوره زمانی و وجود متغیر وقفه دار در سمت راست
معادله به عنوان متغیر ابزاری است.
 -1-3روش گشتاورهای تعمیمیافته)GMM( 3

فرم کلی یک الگوی پویا در دادههای ترکیبی به صورت زیر است:
()2

𝑡𝑖𝑢 𝑌𝑖𝑡 = α𝑌𝑖,𝑡−1 +β𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 +

که در آن Xit ،بردار متغیرهای توضیحی Yit ،بردار متغیر وابسته μi ،عامل خطای مربوط
به مقاطع uit ،عامل خطای مقاطع iام در زمان  tاست .این مدل ممکن است با مشکالتی
از قبیل همبستگی سریالی ،ناهمسانی واریانس و ماهیت درونزایی متغیر وقفه دار مواجه
شود ،بنابراین نمیتوان آن را با برآورد کنندههای معمولی پانل دیتا بررسی نمود .برای
حل این مشکل میتوان از برآوردگر گشتاوری تعمیمیافته ( )GMMمربوط به آرالنو و

1برای نمونه می توان به مطالعات کاسلی و کلمن )2110( 0و استاچ و همکاران ( )2112اشاره کرد.
)Dynamic Panel Data Models (Generalized Method of Moments
3
)Generalized Method of Moments (GMM
2

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت ...

باند )0990( 0استفاده نمود .2آرالنو و باند برای حل این مشکالت ،با استفاده از روش
تفاضل مرتبه اول از مقادیر وقفهدار متغیر وابسته به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده
میکنند .در این حالت با گرفتن تفاضل مرتبه اول از طرفین معادله ( )2خواهیم داشت
(آرالنو و باند:)2111 ،
()1

) )𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖,𝑡−1 ) =α (𝑌𝑖,𝑡−1 −𝑌𝑖,𝑡−2 ( + β´ )𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1 ( + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1

در معادله ( ،) 1ابتدا اقدام به تفاضل گیری شده است تا به این ترتیب بتوان اثر مقاطع را
از الگو حذف کرد .در مرحله دوم پسماندهای باقیمانده از مرحله اول را برای متوازن کردن
ماتریس واریانس – کواریانس استفاده میکند؛ به عبارت دیگر این روش متغیرهایی تحت
عنوان متغیر ابزاری ایجاد میکند تا برآوردهایی سازگار و بدون تورش حاصل گردد .البته
برآورد سازگار و بدون تورش منوط به انتخاب متغیر ابزاری معتبر است .برای سنجش
اعتبار متغیر ابزاری بهکاررفته در معادله ،میتوان از آزمون سارگان 1استفاده کرد
(بالتاجی .)2111 ،1تحت فرض صفر این آزمون ،متغیرهای ابزاری به صورت مجانبی با
اجزاء خطای الگو همبستگی ندارد .بنابراین در صورت رد فرضیه صفر ،متغیر ابزاری تعریف
شده ،ناکافی و نامناسب بوده و الزم است متغیرهای ابزاری مناسبتری برای مدل تعریف
شود (کریمی تکانلو و رنج پور .)0192 ،عالوه بر انجام آزمون سارگان ،باید مرتبه خود
رگرسیونی جمالت اختالل نیز آزموده شود ،زیرا روش تفاضل گیری مرتبه اول برای حذف
اثرات ثابت در صورتی مناسب است که مرتبه خود رگرسیونی جمالت اختالل از مرتبه دو
نباشد .آرالنو و باند ( )0990معتقدند که در تخمین  ،GMMباید جمالت اخالل دارای
همبستگی سریالی مرتبه اول ) AR(1بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم )AR(2
نباشند (آرالنو و باند.)2111 ،

 -4برآورد مدل
 -1-4تخمین و تحلیل یافتهها

1

Arellno& Bond
 2جهت مطالعه مزایایی روش  GMMنسبت به روشهای دیگر به کتاب اقتصادسنجی گرین ( ،)2111بالتاجی
( )2111و مقاله آرالنو -باند ( )2111مراجعه شود.
3
Sargan Test
4
Baltagi

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال دوم /شماره  /2تابستان 0191

90

مسئله رگرسیون کاذب در مورد دادهای تلفیقی مانند مدلهای سری زمانی مصداق دارد.
برای این منظور از آزمونهای لوین و لین و چو ،»LLC« 0ایم ،پسران و شین »ISP« 2و
فیشر »ADF« 1برای بررسی ایستایی دادهها تلفیقی استفاده شده است .در جدول ()0
وضعیت ایستایی متغیرها گزارش شده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه برای متغیرهای مدل
ADF

LLC

ISP

→آزمونها

111/11
()1/11

-111/710
()1/11

-0/71
()1/11

-1/61
()1/11

-6/29
()1/11

-06/11
()1/11

)Log(Tel

177/91
()1/11

2101/67
()1/11

-6/11
()1/11

-1/11
()1/11

-09/00
()1/11

-22/21
()1/11

)Log(Urb

617/61
()1/11

119/92
()1/11

-01/11
()1/11

-01/19
()1/11

-11/29
()1/11

-21/07
()1/11

)Log(hum

111/19
()1/11

212/77
()1/11

-6/71
()1/11

-1/19
()1/01

-00/19
()1/11

-1/11
()1/11

)Log(TO

از مبدأ و روند

در سطح با عرض

127/91
()1/11

-071/67
()1/99

-1/12
()1/11

01/17
()0/111

-09/01
()1/11

1/10
()0/11

)Log(GDPP

از مبدأ

در سطح با عرض

701/011
()1/11

-0299/07
()1/11

-07/11
()1/11

-29/62
()1/11

-29/91
()1/11

-16/02
()1/11

)Log(Int

از مبدأ و روند

در سطح با عرض

در سطح با عرض
از مبدأ

در سطح با عرض
از مبدأ و روند

در سطح با عرض
از مبدأ

متغیرها↓

* آمارههای داخل پرانتز سطح احتمال میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

مطابق نتایج به دست آمده از آزمونهای انجام گرفته ،فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود
ریشه واحد در اکثر متغیرها بدون لحاظ روند زمانی و در متغیرهای تولید ناخالص داخلی
و بازبودن تجاری با لحاظ روند زمانی در سطح اعتماد  91و  99درصد رد شده است؛
1

Levin, Lin & Chu.
Im, Pesaran and Shin W-Stat
3
ADF - Fisher Chi-square
2

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت ...

بنابراین تمامی متغیرها در سطح ایستا از درجه ( I)0هستند .در نتیجه میتوان بدون
نگرانی از وجود رگرسیون کاذب به برآورد مدل پرداخت.
همان طوری که قبالً اشاره شد ،مدل پیشنهادی این تحقیق به صورت پویا است و
روشهای پانل دیتای معمولی به خاطر در نظر گرفتن اثرات ثابت ،نمیتواند مشکل
همبستگی اثرات مقطعی با متغیرهای توضیحی را حل کند .0در نتیجه از مدل پانل دیتای
پویا که اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر میگیرد و نسبت به دیگر روشهای
برآورد ارجحیت دارد ،استفاده شده است .در ادامه از آزمون سارگان جهت بررسی معتبر
بودن متغیر ابزاری و از آماره آرالنو و باند بهمنظور تعیین خودهمبستگی جمالت اخالل
استفاده شده است .نتایج همه آزمونهای انجام گرفته در جدول ( )2گزارش شده است.
جدول ( :)2نتایج برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته آرالنو  -باند ()GMMAB

سطح احتمال

ضریب

متغیرها

1/11

1/77

)Log (Intt-1

1/11

1/11

)Log (GDPP

1/11

1/06

)Log (Tel

1/11

1/12

)Log (Urb

1/11

1/117

)Log (hum

1/11

1/01

)Log (TO

-1/12

C

1/11
**

*

(97/11 )1/99

Sargan

(-6/01 )1/11

M1

(1/11 )1/66

M2

(270 )1/11

Wald

* بیانگر سطح احنمال و ** بیانگر مقدار آماره است.
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( )2مالحظه میشود ،نتایج آمارهی آزمون سارگان داللت بر عدم
رد فرضیهی صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده دارد ،بنابراین ،مدل به متغیر
1جهت مطالعه بیشتر به کتاب کریمی تکانلو و زنج پور صفحه  090-011مراجعه شود.
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ابزاری دیگری نیاز ندارد .به بیان بهتر بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا
انفرادی کشورها هیچگونه همبستگی وجود ندارد .همچنین نتایج آزمون آرالنو و باند برای
تعیین مرتبه خودهمبستگی نشان میدهد ،فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی در
جمالت تفاضل گیری شده در مرتبه دوم ( )M2رد نشده است .این یافته مطابق با نظر
آرالنو و باند است .آنها معتقدند که در تخمین  ،GMMباید جمالت اخالل دارای
همبستگی سریالی مرتبه اول ) AR(1بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم )AR(2
نباشند .همچنین ضریب متغیر با وقفه ،مثبت و معنادار بوده و کوچکتر از یک است.
نتایج به دست آمده در جدول ( )2نشان میدهد:
درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارد .افزایش درآمد سرانه به عنوان
یک شاخص که میزان قدرت اقتصادی یک کشور را نشان میدهد ،میتواند به دو صورت
نفوذ اینترنت را تحت تأثیر قرار دهد .افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از یک طرف،
منابع مالی بیشتری برای سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری اطالعات اینترنت فراهم
می آورد .از طرف دیگر با افزایش درآمد و قدرت خرید ،تقاضا برای اینترنت افزایش مییابد.
این یافته مطابق با نتایج مطالعات کیسکی وپوهجوال ( ،)2112ونوآ و لیتر ( ،)2119لی و
شیو ( )2102است.
خطوط تلفن متغیر دیگری است که بر نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معنادار دارد .همان
طوری که اشاره شد در مطالعات قبلی از این متغیر به عنوان نماینده یا شاخص بخش
زیرساخت فناوری اطالعات استفاده شده است و ضریب به دست آمده از این بررسی،
نشاندهنده میزان تأثیرگذاری عوامل زیرساختی بر نفوذ اینترنت بوده است .در نتیجه
می توان گفت هر چه قدر بخش زیرساختی فناوری اطالعات و ارتباطات که خطوط تلفن
بخشی از آن است ،توسعهیافتهتر باشد به همان میزان امکان دسترسی به اینترنت تسریع
خواهد شد .این نتیجه با یافتههای مطالعات تجربی بی لوک و دیمترو ( ،)2111اندرس و
همکاران ( ،)2101چن و فیرلی ( )2117و لی و شیو ( )2102همخوانی دارد.
نرخ شهرنشینی عامل دیگری است که تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارد .این
تأثیرگذاری می تواند ناشی از دو عامل باشد؛ عامل اول این است که هزینه دسترسی به
اینترنت در شهرها به دلیل وجود زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات کمتر است.
عامل دیگر ،وجود قدرت خرید باال و نرخ سواد باال در مناطق شهری است که نفوذ اینترنت
را بیشتر تحریک میکند .بر این اساس ،توسعه شهری عامل مؤثر بر توسعه اینترنت
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محسوب میشود .این یافته با نتایج تجربی مطالعات بیربا و دیاگنه ( )2102و ونوآ و لیتر
( )2119هم سو است.
تأثیر سرمایه انسانی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحالتوسعه مثبت و معنادار است.
این نتیجه با یافتههای مطالعات کاسلی و کلمن ( ،)2110پوهجوال ( ،)2111بیربا و دیاگنه
( )2102و لی و شیو ( )2102همسو است این یافته بیانگر این است که آموزش و
تحصیالت نه تنها در ایجاد مهارت کار و تولید مهم هستند بلکه برای ایجاد یک تقاضای
قوی برای محصوالت الکترونیکی یا دانشی نیز اهمیت دارند زیرا برای استفاده از یک
کاالی با فناوری باال حداقل آموزش و سواد الزم است .بر این اساس هر چقدر سطح
آموزش و سواد ارتقا یابد به همان میزان امکان بهرهبرداری و استفاده از این ابزارهای
ارتباطی افزایش خواهد یافت.
آخرین متغیری که وارد مدل شده درجه باز بودن تجارت است که رابطه مثبت و معنیادار
با نفوذ اینترنت دارد .هرچه قدر اقتصاد یک کشور بازتر باشد به همان میزان در معرض
فناوری اطالعات و سرریز فناوریها از کانال تجارت خارجی قرار خواهد گرفت .در واقع
فناوری اطالعات میتواند از طریق کانالهای صادرات و واردات و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی نفوذ پیدا کند چرا که بخشی از کاالهای صادراتی و وارداتی را کاالهای فناوری
اطالعات و ارتباطات تشکیل میدهد که میتواند امکانات الزم برای استفاده از اینترنت را
فراهم آورد .این یافته همسو با نتایج مطالعات بی لوک و دیمترو ( )2111و چن و فیرلی
( )2117است.
 -2-4تحلیل حساسیت نتایج
در این بخش از مطالعه ،تحلیل حساسیت نتایج در دو مرحله ارائه میشود .در مرحله اول
با افزایش حجم نمونه مدل مطالعه حاضر برای کل کشورهای دنیا بررسی و نتایج به دست
آمده به صورت مقایسهای در جدول ( )1گزارش شده است .نتایج جدول ( )1مؤید آن

است که درآمد سرانه ،نرخ شهرنشینی ،باز بودن تجاری ،سرمایه انسانی و خطوط
تلفن بر نفوذ اینترنت در کل کشورهای دنیا تأثیر مثبت و معناداری دارند و نتایج
به دست آمده نسبت به تغییر نمونه حساس نیستند.
آماره آزمون سارگان داللت بر معتبر بودن متغیر ابزاری دارد همچنین نتایج آماره آرالنو
و باند عدم خود همبستگی مرتبه دوم در بین جمالت اخالل را نشان میدهد و در هر دو
نمونه ضریب متغیر وقفه دار مثبت و معنادار است.
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جدول ( :)3تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر نمونه
با استفاده از روش آرالنو  -باند ()GMMAB

کل کشورهای دنیا

کشورهای در حال توسعه

متغیرها

سطح احتمال

ضریب

سطح احتمال

ضریب

1/11

1/71

1/11

1/77

)Log(Intt-1

1/11

1/21

1/11

1/11

)Log(GDPP

1/11

1/01

1/11

1/06

)Log(Tel

1/11

1/71

1/11

1/12

)Log(Urb

1/11

1/10

1/11

1/117

)Log(hum

1/11

1/11

1/11

1/01

)Log(TO

1/11

-6/21

1/11

1/77

C

011/12
()1/21

97/11
()1/99

Sargan

-6/62
()1/11

-6/01
()1/11

M1

1/11
()1/66

1/11
()1/66

M2

011
()1/11

270
()1/11

Wald

* بیانگر سطح احنمال و ** بیانگر مقدار آماره است.
منبع :یافتههای تحقیق

در مرحله دوم تحلیل حساسیت نتایج ،مدل لی و شیو ( )2102بدون اعمال تغییرات
برآورد میشود .همانطوری که قبالً هم اشاره شد ،لی و شیو ( )2102به دلیل عدم
دسترسی به داده نرخ شهرنشینی ،از تولید بخش ابتدائی (شاخص سنجش سهم بخش
کشاورزی از  )GDPبهجای این متغیر استفاده کردند .در پژوهش حاضر عالوه بر بررسی
تأثیر تولیدات بخش ابتدائی بر نفوذ اینترنت ،تأثیر تولیدات صنعتی (شاخص سنجش،
سهم بخش خدمات از  )GDPنیز بر نفوذ اینترنت در مدل مجزا بررسی شده است؛ زیرا
محققانی مانند کاسلی و کلمن ( )2110در مطالعات قبلی به این نتیجه دست یافتند که
گسترش ساختار صنعتی نسبت به کاهش بخش ابتدایی تولید از  GDPمیتواند روند نفوذ
اینترنت را بهتر توضیح دهد و عاملی مؤثر بر اخذ فناوری محسوب میشود .در این راستا،
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نتایج مطالعه گردن )2111( 0نشان داد که سه بخش تجارت خدمات ،مالیه و بیمه نیمی
از موجودیهای کامپیوتری را در اقتصادهای پیشرفته به خود اختصاص دادهاند .نتایج
برآورد مدلهای فوق در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)4تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر متغیرهای توضیحی
با استفاده از روش آرالنو وباند ()GMMAB

مدل 0

مدل 2
سطح احتمال

ضریب

1/11

1/77

متغیرها↓
)Log (Intt-1

1/11

1/12

1/11

)Log (GDPP

1/11

1/11

1/11

1/09

)Log (Tel

1/11

1/21

1/11

1/20

*

سطح احتمال

ضریب
1/71

متغیرها↓
)Log (Intt-1
)Log (GDPP
)Log (Tel

)Log (Ser

1/11

-1/17

*

1/11

1/111

)Log (hum

1/11

1/117

)Log (hum

1/11

1/00

Log TO

1/11

1/01

Log TO

1/11

-1/17

C

1/11

-1/10

C

)Log (Agr

90/91
()1/99

Sargan

19/19
()1/99

Sargan

-6/11
()1/11

M1

-6/11
()1/11

M1

1/11
()1/66

M2

1/19
()1/62

M2

199
()1/11

Wald

019
()1/11

Wald

* متغیرهای جایگزین
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج بدست آمده از مدل اول نشان می دهد که متغیر توضیحی جایگزین ،تأثیر منفی و
معناداری و سایر متغیرها تأثیر مثبت و معناداری بر نفوذ اینترنت دارند .می توان اینگونه
بحث کرد که تولید در بخش کشاورزی متکی بر ابزارها ابتدایی و نیروی فیزیکی است و
استفاده از ابزارهای با فناوری باال و خدمات اینترنت برای تولید محصول در این بخش
Gordon
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کاربرد چندانی ندارد بیشتر فعالیت به صورت یدی و با فناوریهای سطح پایین صورت
می گیرد .این مورد در کشورهای در حال توسعه که هنوز حجم زیادی از تولید ناخالص
داخلی آنها را بخش کشاورزی تشکیل می دهد ،بیشتر خود را نمایان می کند .این یافته
هم سو با یافتههای کاسلی و کلمن ( )2110و لی و شی یو ( )2102است .نتایج به دست
آمده از مدل دوم داللت بر تأثیر مثبت و معنادار افزایش سهم خدمات از  GDPبر نفوذ
اینترنت دارد .این یافتهها ،مطابق با نتایج مطالعات کاسلی و کلمن ( )2110و سبحانی و
محمدی گیگلو ( )0111است .همچنین آماره آزمون سارگان نشان میدهد برای هر دو
مدل متغیر ابزاری از اعتبار الزم برخوردار است و آزمون آرالنو و باند نبود خودهمبستگی
مرتبه دوم بین جز اخالل و متغیر ابزاری را نشان میدهد.

 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای
درحالتوسعه طی دوره  0991-2102بود .برای نیل به این هدف ،بعد از تأیید ایستایی
دادهها در سطح ) ،I(0از روش  GMMآرالنو -باند ( )0990برای تخمین مدل مطالعه
استفاده شد .نتایج نشان دادند ،درآمد سرانه ،عوامل زیرساختی (خطوط تلفن)،
شهرنشینی ،سرمایه انسانی و درجه بازبودن تجاری بر نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معنادار
دارند .نتایج به دست آمده از تحلیل حساسیت یافتهها ،حاکی از این بود که افزایش سهم
بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی (به عنوان یک معیار صنعتی شدن) تأثیر مثبت بر
توسعه اینترنت دارد در حالی که افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی
تأثیر منفی بر نفوذ اینترنت دارد.
در نتیجه میتوان گفت ،کشورهایی که به دنبال گسترش نفوذ اینترنت هستند ،بهتر
است توسعه عوامل اقتصادی مؤثر بر نفوذ اینترنت را مدنظر قرار دهند ،چرا که عوامل
اقتصادی نقش تعیینکنندها ی در نفوذ اینترنت دارد .برای نمونه ،درآمد سرانه به طور
مستقیم و غیرمستقیم می تواند نفوذ اینترنت را افزایش دهد .تأثیر مستقیم آن ناشی از
افزایش درآمد افراد است که اجازه میدهد ،کاالهای الکترونیکی در سبد مصرفی
مصرفکنندگان قرار بگیرد .تأثیر غیر مستقیم آن منجر به این میشود که درآمد اضافی
حاصلشده ،منابع الزم را برای سرمایهگذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم
آورده و زمینه را برای دسترسی به اینترنت تسهیل نماید .همچنین بازبودن اقتصاد زمینه
را برای انتقال کاالهای دیجیتالی ارزانتر فراهم میکند ،به طوریکه برخی از کشورها در
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تولید آن مزیت نسبی ندارند یا هزینه تولید آن بسیار زیاد است ،میتوانند از این طریق با
قیمت پایین به آن دسترسی پیدا کنند .آموزش و سرمایه انسانی عاملی است که در
استفاده از اینترنت تأثیر مثبت و معنادار دارد ،چرا که الزمه استفاده از کاالهای دیجیتالی
داشتن مهارت است که از طریق آموزش میسر میگردد .در نتیجه باید عواملی که زمینه
رشد سرمایه انسانی را فراهم میکنند ،تقویت شوند .الزم است ،متناسب با توسعه سرمایه
انسانی به ارتقا سطح زیرساختی فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت نفوذ بیشتر اینترنت
توجه ویژه شود .همچنین به خاطر فراهم بودن زمینه نفوذ اینترنت در بخش خدمات
نسبت به سایر بخش ها ،الزم است تصمیماتی در جهت ارتقا سهم این بخش از تولید
ناخالص داخلی اتخاذ شود .در آخر نیز پیشنهادهای پژوهشی زیر برای مطالعات آتی ارائه
می شود:
 بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت (مطالعه موردی :ایران)
 بررسی عوامل موثر بر نفوذ اینترنت و رتبه بندی آنها
 اولویت بندی موانع و مشکالت نفوذ اینترنت در ایران
 بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و نفوذ اینترنت :رویکرد غیرخطی
 پیش بینی نفوذ اینترنت و عوامل غیر اقتصادی موثر بر آن
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پیوست
جدول ( :)1اسامی کشورهای درحالتوسعه مورد مطالعه
آلبانی

چین

گینه بیسائو

مکزیک

آساموآ

افغانستان

کلمیا

گویان

مولداوی

سوئیس

آنگوال

کامروس

گینه استوایی

موزامبیک

سنت وینسنت

آرژانتین

جمهوری کنگو(دم)

هائیتی

مغولستان

سوریه

الجزایر

جمهوری کنگو

هانگری

مالدیو

سریالنکا

ارمنستان

کویت

هندوراس

مقدونیه

جزایر سلیمان

آذربایجان

کاستاریکا

اندونزی

ماالوی

تاجیکستان

بنگالدش

کوتد وایر

ایران

مالی

ترکیه

بلیز

کوبا

هند

مراکش

تایلند

بنین

جیبوتی

اردن

نپال

توگو

بولیوی

دومنیکن

قزاقستان

نامبییا

تونگو

بوسنی و هرزگوین

جمهوری دومنیکن

کنیا

نیکاراگوئه

تونیس

بوتساوانا

اکوادر
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نیجر

اوگاندا
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پا الئو
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پاپوآ گینه نو
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وانوآ تو
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غنا

ماداکاسکار

رومانی

یمن

آفریقای مرکزی

گرنادا

ماروتیس

روسیه

زامبیا
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موریتانی

رواندا

زیمباوه
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