
 

 
 

 

 

در کشورهای  بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت

 1توسعهدرحال

 *بهزاد سلمانی
 behsalmani@gmail.com ،دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

 پرویز محمدزاده
 pmohamadzadeh@yahoo.com ،دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

  حمید ذوالقدر
 Hamidzolghadr10@gmail.com، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

 

 چكیده

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای  این مقاله اصلی هدف

توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا )روش گشتاورهای درحال

کشور در حال توسعه تخمین زده  021در بین  و 0991 -2102طی دوره ( یافتهتعمیم

بودن تجاری و  است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز آنشده است. نتایج حاکی از 

 دهدمیشان ن هاافته، یهمچنینسرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. 

 .وذ اینترنت مثبت و معنادار استهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر نفکه تأثیر زیرساخت

بخش خدمات از  سهمافزایش  حاکی از آن است کهتحلیل حساسیت نتایج  همچنین

بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی  سهمافزایش و مثبت  اثرتولید ناخالص داخلی 

 بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد. منفیاثر 
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 یافته.گشتاورهای تعمیم

 .JEL: C33، O10، O30، O57 بندیطبقه 

                                                 
مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد حمید ذوالقدر با راهنمایی دکتر بهزاد سلمانی و مشاوره دکتر پرویز  1

  زادهمحمد

   مکاتبات نویسنده مسئول *

 10-012صفحات / 0191تابستان / 2/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه      

 01/6/91تاریخ پذیرش            21/11/91تاریخ دریافت: 

mailto:behsalmani@gmail.com


 ... نترنتیذ ابر نفو یعوامل اقتصاد ریتأث یبررس

 مقدمه -1
را  یاتحوالت گسترده اینترنت به عنوان یکی از محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات،

ر به دلیل ایجاد نموده است. از سوی دیگ جوامعاقتصادی اجتماعی و  ابعاددر تمامی 

سرعت رشد این فناوری، روز به روز بر شدت و سرعت تحوالت حاصل از آن نیز افزوده 

 یاجهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است. جامعه شده و

از دانش، نقشی محوری و  و استفاده مفید به اینترنت که در آن میزان دسترسی

 . دارد کنندهنییتع

، گسترش میزان استفاده از اینترنت به عنوان یک اصل ضروری محوردانشاقتصاد  در یک

فناوری  اقتصاد و گرانو بیشتر تحلیل شده مطرحی در توسعه اقتصادی کشورها رساختیزو 

ی هایژگیو از اینترنت به عنوان یکی به دسترسی زانیم نوین بر توانایی و لزوم افزایش

صاد ی مختلف اقتهابخشجامع دارند، چرا که نفوذ اینترنت در  اقتصاد نوین، توافق کلی و

ی مبادالتی، گسترش دامنه انتخاب هانهیهزبا کاهش قیمت، کاهش  تواندیم

ی و کارایی، ارتقا سطح نوآوری و با افزایش بازدهی تولید وربهره، بهبود کنندگانمصرف

 کل، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

د اینکه اینترنت اهمیت و مزایای فراوانی برای اقتصاد کشورها دارد اما کشورهای با وجو

المللی اساس آمار اتحاد بین مختلف از نظر نفوذ اینترنت در وضعیت یکسانی قرار ندارند. بر

یافته بیش از دو برابر کشورهای درحال توسعه به اینترنت کشورهای توسعه 0مخابرات

شود که چه عواملی باعث نفوذ نابرابر اینترنت ن سؤال مطرح میدسترسی دارند. حال ای

د تواند بر روند رشبرانگیزی است که میدر بین کشورها شده است؟ این امر موضوع بحث

 های نابرابر قرار دهد.ها را در موقعیتها تأثیر بگذارد و آنو توسعه آن

را که ؛ چاز عوامل اقتصادی باشدناشی تواند میزان نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف می

توسعه اینترنت نیازمند منابع مالی، اقتصادی و زیرساختی است. در این راستا هدف 

وسعه تپژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال

ثیری أاست. در واقع این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل اقتصادی چه ت

دهی بر نفوذ اینترنت دارد؟ برای برسی این موضوع، مطالعه حاضر در پنج قسمت سازمان

به ترتیب مبانی نظری شده است. به طوری که بعد از ارائه مقدمه، در قسمت دوم و سوم 

سپس در قسمت چهارم، تخمین و تحلیلی از و روش تحقیق توضیح داده شده است 

                                                 
1 International Telecommunication Union, (ITU, 2013) 
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یان خالصه مطالعه، نتایج و پیشنهادها مورد بحث قرار گرفته شده و در پاها ارائه یافته

 است.

  ادبیات تحقیق -2

ی فناورگردد. این برمی 0961اواخر دهه  اختراع اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی، به

ایجاد شد. با اختراع شبکه جهانی  0961سال  در 0آرپانتای موسوم به وسیله شبکه ابتدا به

های امکان استفاده از اینترنت برای عموم مردم و شرکت 0919سال  در (WWW) 2وب

ی نفوذ هایورئت(. ادبیات نفوذ اینترنت بر اساس 0192تجاری فراهم گردید )ملکی، 

( مطرح شده بود، بنا نهاده شده 0991) 1( و راجرس0910) 1نوآوری که توسط برآون

کند؛ گونه تعریف میآوری را این( نفوذ نو0910(. برآون )2100، 1)سلمان و هسیم است

نفوذ نوآوری عبارت است از فرایند انتقال نوآوری از یک مکان به مکان دیگر یا از یک 

ها که منجر به تغییرات اساسی در آنطوریگروه اجتماعی به گروهای اجتماعی دیگر، به

ه کامل از عبارت است از تصمیم به استفاد 6( تطبیق نوآوری0991شود. از نظر راجرس )

یک نوآوری در بهترین دوره زمانی که در دسترس است همچنین عدم استفاده از نوآوری 

(. 2100، 7کند )سلمان و هسیمدر زمان دسترسی به آن را عدم تطبیق نوآوری تعریف می

 است: از دید راجرس فرایند نفوذ نوآوری دارای پنج مرحله

 به تصمیم( 1 نوآوری، به نسبت مثبت رشنگ ایجاد( 2نوآوری،  به دسترسی و دانش( 0

 (.2111نوآوری است )راجرس،  تائید( 1نوآوری و  اجرای( 1 اتخاذ نوآوری،

های ها و زمینه( اقدام به بررسی مدل نفوذ فناوری در صنایع، سازمان0991راجرس )

ک گرفت. برای نمونه م مختلف کرد و نتایج مطالعه آن مبنایی برای مطالعاتی بعدی قرار

( با مبنا قرار دادن مطالعه راجرس 2111) 9همکاران و ( و مک کوی2111) 1کوی و باریکا

توسعه مورد مطالعه قراردادند. یافته و درحالمدل نفوذ اینترنت را در کشورهای توسعه

                                                 
1 Arpanet  
2 World Wide Web 
3 Brown 
4 Rogers 
5 Salman & Hasim 
6 Adoption of Innovation 
7 Salman & Hasim 
8 McCoy and Mbarika  
9 McCoy et al. 
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( با 2112) 2( و الوسون و همکاران0999) 0برخی از محققان مانند ون آکرن و کوی

ه بررسی تأثیر بلندمدت نفوذ اینترنت در سود اقتصادی با رویکرد استفاده از مدل راجرس ب

 (.2102تجارت الکترونیک پرداختند )مک کوی و همکاران، 

فرد برای بررسی دوباره راجرس معتقد بود، رشد سریع اینترنت یک فرصت منحصربه

است  تفاوتهای قبلی بسیار مآورد، زیرا اینترنت با نوآورینظریات نفوذ نوآوری فراهم می

تواند فراتر از مناطقی که در العاده پویاست و میاینترنت یک نوآوری فوق که یبه طور

، نفوذ پیدا کند. بر این اساس، بحث پویایی اینترنت و نفوذ آن به یک شدهگرفتهنظر 

دغدغه برای پژوهشگران تبدیل شد و مطالعات را به سمت ارائه الگویی از نفوذ اینترنت 

 (.2102مک کوی و همکاران، سوق داد )

( الگویی برای اشاعه اینترنت در کشورهای مختلف 0991) 1در این راستا، پرس و همکاران

، پراکندگی 1ها دارای شش مشخصه فراگیریارائه دادند. الگوی ارائه شده توسط آن

های ، زیرساخت7های ارتباطی، زیرساخت6، جذب بخشی1جغرافیایی در داخل کشور

ها معتقد بودند، این شش ویژگی بود. آن 9و پیچیدگی استفاده از اینترنت 1سازمانی

 اما این الگو به دلیل دو؛ تواند تصویر کاملی از نفوذ اینترنت در هر کشوری ارائه دهدمی

ایرادی که محققان بر آن گرفتند، هیچ وقت عملی نشد. ایراد اول مدل پرس و همکاران 

پذیر است؛ اما این گیری هر یک از شش متغیر امکاندازه( این بود که اگر چه ان2102)

بر بوده و نیاز به کارشناسان زیادی دارد تا رتبه هریک از کشورها در هریک کار بسیار زمان

سیار شده، ببندی انجاماین بود که رتبه هاآنها ارزیابی شود. ایراد دیگر الگوی از مشخصه

(. بعد از پرس و همکاران، لی و 2111، 01و دیمتروذهنی و دور از واقعیت بود )بی لوک 

های گنجانده شده در چندوجهی که شاخص متنی لیتحل و هیتجز( از 2111) 00همکاران

توانست عوامل مؤثر بر نفوذ اینترنت را در قالب دو بخش عرضه و تقاضا بیان کند، آن می

                                                 
1 Van Akkeren and Cavaye 
2 Alcock and Cooper 
3 Press et al. 
4 Pervasiveness 
5 Geographic dispersion within the country 
6 Sectoral absorption 
7 Connectivity infrastructure 
8 Organizational infrastructure 
9 Sophistication of Internet use 
10 Beilock and Dimitrova  
11 Lee et al. 
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اقتصادی،  های توسعهطرف عرضه شامل شاخص که طوریاستفاده کردند. به 

هایی مانند های فناوری و سیاستگذاری دولت بود و طرف تقاضا هم با شاخصزیرساخت

شد. عوامل فرهنگی و اجتماعی، ادراک کاربر و تقاضای کاربران برای اینترنت نشان داده می

توان درک بهتری از نفوذ اینترنت برای هر دو بندی میکردند با این تقسیم انیب هاآن

(. 2102دست آورد )مک کوی و همکاران،  توسعه بهیافته و درحالکشورها توسعهگروه از 

(، مطالعات انجام گرفته به صورت 2111الگوی مذکور توسط لی و همکاران ) ارائهبعد از 

رنت بر عرضه و تقاضای اینت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی راتجربی، تأثیر عوامل 

 این بخش برخی از این مطالعات مرور می شود. . درمورد مطالعه قرار دادند

در کشورهای سازمان ( ابتدا به بررسی علت تفاوت نفوذ اینترنت 0999) 0هارجیتای

های اقتصادی، سپس تأثیر شاخص پرداخت. (OECD) 2همکاری اقتصادی و توسعه

سی ررسرمایه انسانی، قوانین نهادی و زیرساخت های فناوری را بر نفوذ اینترنت مورد ب

های مخابراتی از سیاست قرار داد. براساس نتایج تجربی این مطالعه، قدرت اقتصادی و

ی، نفوذ امطالعه( در 2110) 1کاسلی و کلمن بر استفاده از اینترنت هستند. مؤثرعوامل 

استفاده از مدل با را  (OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فناوری در کشورهای

در نشان داد  جینتا بررسی کردند. 0971 -0991دیتا، طی دوره اقتصاد سنجی پانل 

 سرمایه انسانی و باز بودن تجاری رابطه قوی با نفوذ اینترنت دارد. OECD یکشورها

 با استفاده ازنفوذ اینترنت  کنندهنییتعبه بررسی عوامل ( 2112) 1و پوهجوالکیسکی 

سازمان همکاری  یکشورها در 0991 -2111 دوره طی 1تزرگومپ نفوذ فناوریمدل 

سرانه  GDP پرداختند. یافته اصلی این پژوهش این بود که (OECD) و توسعه اقتصادی

 افزایش تعداد کاربران اینترنت دارد. داری درو هزینه دسترسی به اینترنت تأثیر معنی

 19 ی پانل دیتا، نفوذ اینترنت را در بیناقتصادسنج( با استفاده از مدل 2111) 6پوهجوال

آمده نشان دادند، درآمد سرانه، اثر سرمایه انسانی  به دستکشور مورد بررسی داد. نتایج 

مچنین هی کامپیوتر تأثیر مثبت بر نفوذ اینترنت در این کشورها دارند. افزار سختو قیمت 

                                                 
1 Hargittai 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
3 Caselli & Coleman 
4 Kiiski and Pohjola  

استفاده می  ICT برای اندازه گیری میزان توسعه( Gompertz model) تزدر مطالعات اولیه از مدل گومپر 5

 کردند. اما در مطالعات جدید از این مدل استفاده نمی شود. 
6 Pohjola 
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یک مدل اکتشافی نفوذ اینترنت در »ای با عنوان ( در مطالعه2111) 0بی لوک و دیمترو

 توسعهدرحالیافته و کشور توسعه 011 بین علت نفوذ نابرابر اینترنت را در «بین کشورها

ای کنندهمورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد درآمد در استفاده از اینترنت نقش تعیین

ها به این نکته اشاره کردند که عالوه بر عوامل اقتصادی )درآمد و باز دارد، همچنین آن

 ل غیراقتصادی )باز بودن جامعه( نیز بر نفوذ اینترنت تأثیر دارند.بودن تجاری(، عوام

ی، اهمیت امعادلهاستفاده از مدل سیستم معادالت همزمان سه  ( با2111) 2اوینیکا و الل

ها نشان دادند که کارگیری اینترنت بررسی کردند. آنی ارتباطی را در بههارساختیز

گی باالیی بستبین تراکم تلفن ثابت و اینترنت هم نظر از سطح درآمد سرانه کشورها،صرف

نفوذ اینترنت را با استفاده از روش  کنندهنییتع( عوامل 2117) 1یرلیفو  چن وجود دارد.

کشور بررسی کردند. نتایج نشان  060در  0999-2110ی پانل دیتا طی دوره اقتصادسنج

ی اقتصادمتغیرها  برخی دیگر ازمخابراتی  یگذارمتیتجارت و ق به غیر از باز بودنداد، 

 ی زیرساختی بر استفاده ازهاشاخصدر کنار متغیرهای دموگرافی )جمعیت شناختی( و 

میزان نفوذ  کنندهنییتع عوامل( 2119) 1ترداشتند. ونوآ و لیمعنادار  اینترنت تأثیر

 .قراردادندکشور دنیا را با استفاده از حداقل مربعات وزنی مورد مطالعه  011اینترنت در 

برای آموزش  نامثبت، میزان هارساختیزنشان داد قدرت اقتصادی،  آمده دست بهنتایج 

نت زبان انگلیسی تأثیر مثبت بر نفوذ اینتر دانستن عالی، برابری درآمد، باز بودن کشور و

 دارند.

مدل کشور با استفاده از  201( به بررسی روند نفوذ اینترنت در 2101) 1اندرز و همکاران

کشورهای مورد مطالعه را  هاآنپرداختند.  0991-2111ی پانل در طی دوره اقتصادسنج

 آمده، سرعت به دستی کردند. طبق نتایج بندطبقهدرآمد به دو دسته درآمد باال و کم

( به 2102) 6بود. بیربا و دیاگنه مالحظهنفوذ اینترنت در کشورهای کم درآمد قابل 

ی، با ی آفریقایکشورهااستفاده از اینترنت در  کنندهلیتسهه و شناسایی عوامل بازدارند

 هارساختیز توسعه پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد 7استفاده از مدل سلسه مراتب

 دارد. نقش مهمی این فناوری در استفاده ازو شهرنشینی 

                                                 
1 Beilock and Dimitrova  
2 Oyeyinka and Lal  
3 Chinn and Fairlie 
4 Wunnava and Leiter  
5 Andres et al 
6 Birba and Diagne  
7 Hierarchical model 
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 شکاف و ذ اینترنتمیزان نفو کنندهنییتعبررسی عوامل  به یامقاله در( 2102) 0لی و شیو

ی ط ی پانل پویااقتصادسنجاستان کشور چین با استفاده از روش  11 انیم در دیجیتالی

ی پژوهش نشان داد از میان عوامل تأثیرگذار بر هاافتهپرداختند. ی 2111-2119دوره 

نشان  هاهافتنفوذ اینترنت، تأثیر درآمد سرانه بسیار مهم و تعیین کننده بود. همچنین ی

ر د نترنتیا ازدر استفاده  )تعداد خطوط تلفن( مخابراتی یهارساختیزو  سواد میزان داد

-عنیم رابطهبیان کردند که هیچ  هاآنی دارد. توجهقابلنقش  افتهیتوسعهطق کمتر امن

 در همین راستا، ی چین وجود ندارد.هااستانداری بین تجارت و نفوذ اینترنت در 

ر بر نفوذ اینترنت در کشور چین را مورد بررسی قرار داد. ( عوامل موث2101) 2گوانگچو

 ی ایشان حاکی از این بود که عوامل زیرساختی و تولید ناخالص داخلی تأثیرهاافتهی

چین نداشته و هزینه دسترسی به اینترنت نقش  در کشورچندانی در نفوذ اینترنت 

 بر نفوذ اینترنت در این کشور داشته است. کنندهنییتع

سبحانی و  جزبهی انجام شده توسط پژوهشگران مطالعه حاضر، هایبررساساس  بر

ی فناوری اطالعات هاشاخص( که اثر متغیرهای اقتصادی را بر روی 0111محمدی گیگلو )

 تا به حال به طور منسجم در مطالعات داخلی اندکردهبررسی  توسعهدرحالبرای کشورهای 

( 0111صباغ کرمانی و نجفی ) نشده است. پرداختهنترنت در نفوذ ای مؤثر به بررسی عوامل

اینترنت توسط خانوارهای شهر  تابع تقاضای 1از روش لوجیتبا استفاده  یامقاله درنیز 

ر مذک ،میزان تحصیالت، بعد خانوار داد . نتایج تخمین مدل نشانتخمین زدند را تهران

 .دارد ر مثبتتأثیبر استفاده از اینترنت و نیز سطح درآمد  بودن

 هامدل و داده -3

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت است. بدین 

، مدل مطالعه حاضر به (2102) 1در الگوی تجربی لی و شیو 1اعمال تغییراتیمنظور با 

 صورت زیر تصریح شده است:

                                                 
1 Li and Shiu 
2 Guangchao 
3 Logit 

( به دلیل عدم دسترسی به داده های نرخ شهرنشینی در مطالعه خود از متغیر سهم بخش 2102لی و شیو ) 4

به جای این متغیر استفاده کردند؛ اما در مطالعه حاضر به خاطر دسترسی به )بخش ابتدایی(  GDPکشاورزی از 

شود و سپس در بخش تحلیل حساسیت نتایج اثر هرنشینی در مدل اصلی اثر این متغیر برآورد میداده های نرخ ش

  متغیر بخش کشاورزی برآورد می گردد.
5 Li and Shiu 
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Log(I𝑛𝑡)it  = α + β1Log(GDPP)it + β2Log(Tel)it + β3Log(Urb)it +

β4Log(Hum)it β5Log(TO)it + β6 Log(I𝑛𝑡)i,t−1 +  ϵi + μit   (0                    )    
 که در آن:

 :Int  اتحادیه  بر اساس تعریفاست که  در هر صد نفر اینترنت کاربرانتعداد

ر ه ه در طول سه ماه گذشته باکاربر اینترنت کسی است ک 0المللی مخابراتبین

ز . در اکثر مطالعات قبلی افناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده است

تعداد کاربران به عنوان شاخص ضریب نفوذ اینترنت استفاده شده است. برای 

(، 2117(، چن و فیرلی )2101نمونه می توان به مطالعات اندرس و همکاران )

  شاره کرد.( و... ا2102لی و شیو )

 GDPP :است 2111به قیمت ثابت  تولید ناخالص داخلی سرانه. 

 Tel : است و در مطالعات انجام گرفته، از این  ثابت تلفن معرف تعداد خطوط

 برای .فناوری اطالعات استفاده شده است هایزیرساخت متغیر به عنوان شاخص

 2شو و رابینسون(، کرن 2101توان به مطالعات اندرس و همکاران )نمونه می

( و مطالعه لی و 2111و  2110) 1(، گلن و سوارز2117(، چن و فیرلی )2116)

 ( اشاره کرد.2102شیو )

 Urb: شهرنشینی است و بیانگر درصدی از کل جمعیت است که در مناطق  نرخ

  کنند.شهری زندگی می

 Hum: اند.نام کردهثبت 1معرف سرمایه انسانی است که در مقاطع دوم تحصیلی 

 TO :است که برای محاسبه این شاخص از نسبت ارزش کل  باز بودن تجاری

 .صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شده است

 ϵi :اثر ثابت کشورها 

 itμ :است. خطای استاندارد یا جز اخالل 

 د.باش( می2101) 1ها بانک جهانیقابل ذکر است که منبع تمامی داده

 Inti,t-1:  بیانگر متغیر وابسته است که با یک وقفه در سمت راست معادله آورده

هایی که به بحث نفوذ اینترنت شده است. الزم به ذکر است اولین پژوهش

                                                 
1 International Telecommunication Union (ITU, 2013) 
2 Crenshaw and Robison 
3 Guillen and Suarez 
4 Secondary School 
5 World Bank (2014) 
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 ( با بیان2101اندرز و همکاران ). 0گرفتندپرداختند، این وقفه را در نظر نمی

 ؤثرماند بر تعداد کاربران دوره جاری تویماینکه تعداد کاربران در دوره پیشین 

باشد متغیر وابسته را با یک وقفه در سمت راست معادله لحاظ نمودند. همچنین 

ه داشته باشد ک قبول قابلتواند برآورد یمزمانی  رفتهر کا بهبیان کردند مدل 

( با 2102از یک، مثبت و معنادار باشد. لی و شیو ) ترکوچکضریب این متغیر 

د نظر اندرس و همکاران در مورد متغیر وقفه دار، معتقدند استفاده بیشتر از تأیی

منجر به آشکار شدن ارزش واقعی آن بر  هااینترنت مانند بسیاری از فناوری

کند. یمی آتی تقویت هادورهشود و این تأثیر، تقاضای اینترنت را در یمکاربران 

کاربران دوره قبلی بر رشد کاربران یری تأثیر گاندازهدر این مطالعه نیز جهت 

 دوره جاری، متغیر وابسته با یک وقفه در سمت راست معادله آورده شده است.

توسعه در بازه زمانی ( برای کشورهای منتخب درحال0با توجه به هدف مطالعه، معادله )

خاب شود. دلیل انتبرآورد می 2(GMM) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا 0991- 2102

توسعه به عنوان جامعه آماری ناشی از قرار گرفتن کشور ایران در این کشورهای درحال

ت به توسعه نسببندی بانک جهانی و سطح پایین نفوذ اینترنت درکشورهای درحالگروه

برای تخمین به خاطر  GMM یافته است. همچنین علت انتخاب روشکشورهای توسعه

ه دوره زمانی و وجود متغیر وقفه دار در سمت راست بزرگ بودن تعداد مقاطع نسبت ب

 معادله به عنوان متغیر ابزاری است.

 (GMM) 3یافتهروش گشتاورهای تعمیم -3-1

 های ترکیبی به صورت زیر است:فرم کلی یک الگوی پویا در داده
𝑌𝑖𝑡= α𝑌𝑖,𝑡−1+β𝑋𝑖𝑡+ 𝜇𝑖+ 𝑢𝑖𝑡  (2   )                                                                      

μ ،بردار متغیر وابسته Yit بردار متغیرهای توضیحی، Xit که در آن،
i

عامل خطای مربوط  

است. این مدل ممکن است با مشکالتی  t ام در زمانi عامل خطای مقاطع uit به مقاطع،

یی متغیر وقفه دار مواجه زادروناریانس و ماهیت از قبیل همبستگی سریالی، ناهمسانی و

های معمولی پانل دیتا بررسی نمود. برای کننده آن را با برآورد توانینمشود، بنابراین 

مربوط به آرالنو و  (GMM)یافته توان از برآوردگر گشتاوری تعمیمحل این مشکل می

                                                 
 ( اشاره کرد.2112( و استاچ و همکاران )2110) 0برای نمونه می توان به مطالعات کاسلی و کلمن1

2 Dynamic Panel Data Models (Generalized Method of Moments)  
3 Generalized Method of Moments (GMM) 
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ین مشکالت، با استفاده از روش . آرالنو و باند برای حل ا2استفاده نمود( 0990) 0باند

دار متغیر وابسته به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده تفاضل مرتبه اول از مقادیر وقفه

( خواهیم داشت 2کنند. در این حالت با گرفتن تفاضل مرتبه اول از طرفین معادله )می

 (:2111)آرالنو و باند، 
(1) )𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖,𝑡−1) =  α (𝑌𝑖,𝑡−1 −𝑌𝑖,𝑡−2  ( + β´ )𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1  ( + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖,𝑡−1) 

(، ابتدا اقدام به تفاضل گیری شده است تا به این ترتیب بتوان اثر مقاطع را 1در معادله )

از مرحله اول را برای متوازن کردن  ماندهیباقاز الگو حذف کرد. در مرحله دوم پسماندهای 

به عبارت دیگر این روش متغیرهایی تحت  کند؛یمکواریانس استفاده  – ماتریس واریانس

یی سازگار و بدون تورش حاصل گردد. البته برآوردهاتا  کندیمعنوان متغیر ابزاری ایجاد 

به انتخاب متغیر ابزاری معتبر است. برای سنجش  برآورد سازگار و بدون تورش منوط

استفاده کرد  1از آزمون سارگان توانیمعادله، کاررفته در ماعتبار متغیر ابزاری به

(. تحت فرض صفر این آزمون، متغیرهای ابزاری به صورت مجانبی با 2111، 1)بالتاجی

اجزاء خطای الگو همبستگی ندارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر، متغیر ابزاری تعریف 

تری برای مدل تعریف اسبشده، ناکافی و نامناسب بوده و الزم است متغیرهای ابزاری من

(. عالوه بر انجام آزمون سارگان، باید مرتبه خود 0192شود )کریمی تکانلو و رنج پور، 

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

دارای  اخالل جمالت باید، GMM تخمین در که ( معتقدند0990باند ) و نباشد. آرالنو

 AR(2) دوم مرتبه سریالی همبستگی دارای و بوده AR(1)اول  مرتبه سریالی همبستگی

 (.2111نباشند )آرالنو و باند، 

 برآورد مدل -4

 هاتخمین و تحلیل یافته -4-1

                                                 
1 Arellno& Bond 

(، بالتاجی 2111سنجی گرین )اقتصاددیگر به کتاب  هایروش به نسبت GMM جهت مطالعه مزایایی روش 2

 ( مراجعه شود.2111باند ) -( و مقاله آرالنو2111)
3 Sargan Test 
4 Baltagi 



   90                      0191/ تابستان 2/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

ی سری زمانی مصداق دارد. هامدلی تلفیقی مانند رگرسیون کاذب در مورد دادها مسئله

و  «ISP» 2ایم، پسران و شین ،«LLC» 0لین و چو های لوین وبرای این منظور از آزمون

( 0ها تلفیقی استفاده شده است. در جدول )برای بررسی ایستایی داده «FAD» 1فیشر

  شده است.وضعیت ایستایی متغیرها گزارش 
 

 مون ریشه برای متغیرهای مدل(: نتایج آز1جدول )

ADF ISP LLC →هاآزمون 
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 ↓متغیرها

011/701 

(11/1) 

07/0299- 

(11/1) 

11/07- 

(11/1) 

62/29- 

(11/1) 

91/29- 

(11/1) 

02/16- 

(11/1) 

Log(Int) 

91/127 

(11/1) 

67/071- 

(99/1) 

12/1- 

(11/1) 

17/01 

(111/0) 

01/09- 

(11/1) 

10/1 

(11/0) 

Log(GDPP) 

11/111 

(11/1) 

710/111- 

(11/1) 

71/0- 

(11/1) 

61/1- 

(11/1) 

29/6- 

(11/1) 

11/06- 

(11/1) 

Log(Tel) 

91/177 

(11/1) 

67/2101 

(11/1) 

11/6- 

(11/1) 

11/1- 

(11/1) 

00/09- 

(11/1) 

21/22- 

(11/1) 

Log(Urb) 

61/617 

(11/1) 

92/119 

(11/1) 

11/01- 

(11/1) 

19/01- 

(11/1) 

29/11- 

(11/1) 

07/21- 

(11/1) 

Log(hum) 

19/111 

(11/1) 

77/212 

(11/1) 

71/6- 

(11/1) 

19/1- 

(01/1) 

19/00- 

(11/1) 

11/1- 

(11/1) 

Log(TO) 

 باشد.                های داخل پرانتز سطح احتمال میآماره* 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

های انجام گرفته، فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود دست آمده از آزمون مطابق نتایج به

ریشه واحد در اکثر متغیرها بدون لحاظ روند زمانی و در متغیرهای تولید ناخالص داخلی 

 درصد رد شده است؛ 99و  91تجاری با لحاظ روند زمانی در سطح اعتماد و بازبودن 

                                                 
1 Levin, Lin & Chu. 
2 Im, Pesaran and Shin W-Stat 
3 ADF - Fisher Chi-square 
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توان بدون یمیجه در نتهستند.  I(0) بنابراین تمامی متغیرها در سطح ایستا از درجه

 نگرانی از وجود رگرسیون کاذب به برآورد مدل پرداخت.

است و  همان طوری که قبالً اشاره شد، مدل پیشنهادی این تحقیق به صورت پویا

تواند مشکل های پانل دیتای معمولی به خاطر در نظر گرفتن اثرات ثابت، نمیروش

. در نتیجه از مدل پانل دیتای 0را حل کند همبستگی اثرات مقطعی با متغیرهای توضیحی

ای هگیرد و نسبت به دیگر روشپویا که اثرات تعدیل پویای متغیر وابسته را در نظر می

در ادامه از آزمون سارگان جهت بررسی معتبر  است. شده د، استفادهدار تیارجحبرآورد 

منظور تعیین خودهمبستگی جمالت اخالل بودن متغیر ابزاری و از آماره آرالنو و باند به

 ( گزارش شده است.2ی انجام گرفته در جدول )هاآزموناستفاده شده است. نتایج همه 

 (ABGMM) باند -یافته آرالنو یم(: نتایج برآوردگر گشتاورهای تعم2جدول )

 متغیرها ضریب سطح احتمال

11/1 77/1 )1-tLog (Int 

11/1 11/1 Log (GDPP) 

11/1 06/1 Log (Tel) 

11/1 12/1 Log (Urb) 

11/1 117/1 Log (hum) 

11/1 01/1 Log (TO) 

11/1   12/1- C 

 **(99/1) *11/97 Sargan 

 (11/1 )01/6- 1M 

 (66/1 )11/1 2M 

 (11/1 )270 

 

Wald 

 بیانگر مقدار آماره است.     **بیانگر سطح احنمال و  *                       

 های تحقیقمنبع: یافته

 

ی آزمون سارگان داللت بر عدم ، نتایج آمارهشودیم( مالحظه 2نتایج جدول ) اساس بر

غیر دارد، بنابراین، مدل به مت ی صفر و معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شدهرد فرضیه

                                                 
 مراجعه شود. 900-011جهت مطالعه بیشتر به کتاب کریمی تکانلو و زنج پور صفحه 1 
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ابزاری دیگری نیاز ندارد. به بیان بهتر بین متغیرهای ابزاری تعریف شده و اثرات ثابت یا 

رای باند ب همبستگی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون آرالنو و گونهچیهانفرادی کشورها 

گی در ودهمبست، فرضیه صفر مبنی بر نبود خدهدیمتعیین مرتبه خودهمبستگی نشان 

رد نشده است. این یافته مطابق با نظر  (2M) جمالت تفاضل گیری شده در مرتبه دوم

دارای  اخالل جمالت باید، GMM تخمین در که معتقدند هاآنباند است.  و آرالنو

 AR(2) دوم مرتبه سریالی همبستگی دارای و بوده AR(1) اول مرتبه سریالی همبستگی

. از یک است ترکوچکمتغیر با وقفه، مثبت و معنادار بوده و همچنین ضریب  نباشند.

 :دهدیم( نشان 2آمده در جدول ) دست بهنتایج 

درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارد. افزایش درآمد سرانه به عنوان 

به دو صورت  تواندیم، دهدیمیک شاخص که میزان قدرت اقتصادی یک کشور را نشان 

داخلی سرانه از یک طرف،  ناخالصنفوذ اینترنت را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش تولید 

ی فناوری اطالعات اینترنت فراهم هارساختیزگذاری در منابع مالی بیشتری برای سرمایه

 یابد.یمآورد. از طرف دیگر با افزایش درآمد و قدرت خرید، تقاضا برای اینترنت افزایش یم

(، لی و 2119تر )(، ونوآ و لی2112ابق با نتایج مطالعات کیسکی وپوهجوال )این یافته مط

 .( است2102شیو )

مان هخطوط تلفن متغیر دیگری است که بر نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معنادار دارد. 

اشاره شد در مطالعات قبلی از این متغیر به عنوان نماینده یا شاخص بخش  کهطوری 

آمده از این بررسی،  به دستعات استفاده شده است و ضریب زیرساخت فناوری اطال

یرگذاری عوامل زیرساختی بر نفوذ اینترنت بوده است. در نتیجه تأثدهنده میزان نشان

توان گفت هر چه قدر بخش زیرساختی فناوری اطالعات و ارتباطات که خطوط تلفن یم

ع امکان دسترسی به اینترنت تسریتر باشد به همان میزان یافتهتوسعه بخشی از آن است،

(، اندرس و 2111های مطالعات تجربی بی لوک و دیمترو )این نتیجه با یافته خواهد شد.

 ( همخوانی دارد.2102( و لی و شیو )2117(، چن و فیرلی )2101همکاران )

ینی عامل دیگری است که تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارد. این شهرنشنرخ 

تواند ناشی از دو عامل باشد؛ عامل اول این است که هزینه دسترسی به یمیرگذاری تأث

ی فناوری اطالعات و ارتباطات کمتر است. هارساختیزاینترنت در شهرها به دلیل وجود 

عامل دیگر، وجود قدرت خرید باال و نرخ سواد باال در مناطق شهری است که نفوذ اینترنت 

بر توسعه اینترنت  مؤثرعامل  بر این اساس، توسعه شهری کند.یمرا بیشتر تحریک 
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( و ونوآ و لیتر 2102شود. این یافته با نتایج تجربی مطالعات بیربا و دیاگنه )محسوب می

 هم سو است. (2119)

. مثبت و معنادار است توسعهدرحالتأثیر سرمایه انسانی بر نفوذ اینترنت در کشورهای 

(، بیربا و دیاگنه 2111) (، پوهجوال2110طالعات کاسلی و کلمن )های ماین نتیجه با یافته

ین یافته بیانگر این است که آموزش و ا ( همسو است2102( و لی و شیو )2102)

تولید مهم هستند بلکه برای ایجاد یک تقاضای  کار وتحصیالت نه تنها در ایجاد مهارت 

ارند زیرا برای استفاده از یک قوی برای محصوالت الکترونیکی یا دانشی نیز اهمیت د

کاالی با فناوری باال حداقل آموزش و سواد الزم است. بر این اساس هر چقدر سطح 

ی و استفاده از این ابزارهای برداربهرهآموزش و سواد ارتقا یابد به همان میزان امکان 

 ارتباطی افزایش خواهد یافت. 

دار اتجارت است که رابطه مثبت و معنیآخرین متغیری که وارد مدل شده درجه باز بودن 

با نفوذ اینترنت دارد. هرچه قدر اقتصاد یک کشور بازتر باشد به همان میزان در معرض 

ها از کانال تجارت خارجی قرار خواهد گرفت. در واقع فناوری اطالعات و سرریز فناوری

ی مستقیم گذارهیماسری صادرات و واردات و هاکانالاز طریق  تواندیمفناوری اطالعات 

چرا که بخشی از کاالهای صادراتی و وارداتی را کاالهای فناوری  خارجی نفوذ پیدا کند

امکانات الزم برای استفاده از اینترنت را  تواندیمکه  دهدیماطالعات و ارتباطات تشکیل 

یرلی ( و چن و ف2111فراهم آورد. این یافته همسو با نتایج مطالعات بی لوک و دیمترو )

 ( است.2117)

 تحلیل حساسیت نتایج -4-2

شود. در مرحله اول در این بخش از مطالعه، تحلیل حساسیت نتایج در دو مرحله ارائه می

ست د با افزایش حجم نمونه مدل مطالعه حاضر برای کل کشورهای دنیا بررسی و نتایج به

( مؤید آن 1دول )( گزارش شده است. نتایج ج1ای در جدول )آمده به صورت مقایسه

تجاری، سرمایه انسانی و خطوط  بودن بازدرآمد سرانه، نرخ شهرنشینی،  است که

تلفن بر نفوذ اینترنت در کل کشورهای دنیا تأثیر مثبت و معناداری دارند و نتایج 

 آمده نسبت به تغییر نمونه حساس نیستند. دست به
اری دارد همچنین نتایج آماره آرالنو آماره آزمون سارگان داللت بر معتبر بودن متغیر ابز

و در هر دو  دهدیمو باند عدم خود همبستگی مرتبه دوم در بین جمالت اخالل را نشان 

 نمونه ضریب متغیر وقفه دار مثبت و معنادار است.
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 تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر نمونه (:3جدول )

  (ABGMM) باند -با استفاده از روش آرالنو 

 متغیرها کشورهای در حال توسعه های دنیاکل کشور

 ضریب سطح احتمال ضریب سطح احتمال

11/1 71/1 11/1 77/1 )1-tLog(Int 

11/1 21/1 11/1 11/1 Log(GDPP) 

11/1 01/1 11/1 06/1 Log(Tel) 

11/1 71/1 11/1 12/1 Log(Urb) 

11/1 10/1 11/1 117/1 Log(hum) 

11/1 11/1 11/1 01/1 Log(TO) 

11/1 21/6- 11/1 77/1 C 

12/011 

(21/1) 

11/97 

(99/1) 

Sargan 

62/6- 

(11/1) 

01/6- 

(11/1) 
1M 

11/1 

(66/1) 

11/1 

(66/1) 
2M 

011 

(11/1) 

270 

 (11/1) 

Wald 

 بیانگر مقدار آماره است.       **بیانگر سطح احنمال و  *           

 های تحقیقمنبع: یافته

 

( بدون اعمال تغییرات 2102حساسیت نتایج، مدل لی و شیو )در مرحله دوم تحلیل 

( به دلیل عدم 2102طوری که قبالً هم اشاره شد، لی و شیو )شود. همانبرآورد می

دسترسی به داده نرخ شهرنشینی، از تولید بخش ابتدائی )شاخص سنجش سهم بخش 

ضر عالوه بر بررسی جای این متغیر استفاده کردند. در پژوهش حا( بهGDPکشاورزی از 

تأثیر تولیدات بخش ابتدائی بر نفوذ اینترنت، تأثیر تولیدات صنعتی )شاخص سنجش، 

زیرا  ( نیز بر نفوذ اینترنت در مدل مجزا بررسی شده است؛GDPسهم بخش خدمات از 

( در مطالعات قبلی به این نتیجه دست یافتند که 2110محققانی مانند کاسلی و کلمن )

تواند روند نفوذ می GDPصنعتی نسبت به کاهش بخش ابتدایی تولید از  گسترش ساختار

، شود. در این راستااینترنت را بهتر توضیح دهد و عاملی مؤثر بر اخذ فناوری محسوب می
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( نشان داد که سه بخش تجارت خدمات، مالیه و بیمه نیمی 2111) 0نتایج مطالعه گردن

ند. نتایج دهای پیشرفته به خود اختصاص دادهاهای کامپیوتری را در اقتصااز موجودی

 ( نشان داده شده است.1های فوق در جدول )برآورد مدل

 متغیرهای توضیحی (: تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییر4) جدول

 (ABGMM) با استفاده از روش آرالنو وباند

 متغیرهای جایگزین                     * 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

نتایج بدست آمده از مدل اول نشان می دهد که متغیر توضیحی جایگزین، تأثیر منفی و 

ونه گمعناداری و سایر متغیرها تأثیر مثبت و معناداری بر نفوذ اینترنت دارند. می توان این

متکی بر ابزارها ابتدایی و نیروی فیزیکی است و بحث کرد که تولید در بخش کشاورزی 

استفاده از ابزارهای با فناوری باال و خدمات اینترنت برای تولید محصول در این بخش 

                                                 
1 Gordon 

 0مدل  2مدل 

 ↓متغیرها ضریب سطح احتمال ↓متغیرها ضریب سطح احتمال

11/1 77/1 )1-tLog (Int 11/1 71/1 )1-tLog (Int 

12/1 11/1 Log (GDPP) 11/1 11/1 Log (GDPP) 

11/1 09/1 Log (Tel) 11/1 21/1 Log (Tel) 

11/1 20/1 Log (Ser) * 11/1 17/1- Log (Agr)* 

11/1 111/1 Log (hum) 11/1 117/1 Log (hum) 

11/1 00/1 Log TO 11/1 01/1 Log TO 

11/1 17/1- C 11/1 10/1- C 

91/90 

(99/1) 

Sargan 19/19 

(99/1) 

Sargan 

11/6- 

(11/1) 
1M 11/6- 

(11/1) 
1M 

  11/1 

(66/1) 
2M 19/1 

(62/1) 
2M 

199 

 (11/1) 

Wald 019 

 (11/1) 

Wald 
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های سطح پایین صورت کاربرد چندانی ندارد بیشتر فعالیت به صورت یدی و با فناوری

تولید ناخالص  ادی ازمی گیرد. این مورد در کشورهای در حال توسعه که هنوز حجم زی

داخلی آنها را بخش کشاورزی تشکیل می دهد، بیشتر خود را نمایان می کند. این یافته 

دست  ( است. نتایج به2102( و لی و شی یو )2110ی کاسلی و کلمن )هاافتههم سو با ی

بر نفوذ  GDP آمده از مدل دوم داللت بر تأثیر مثبت و معنادار افزایش سهم خدمات از

( و سبحانی و 2110ها، مطابق با نتایج مطالعات کاسلی و کلمن )ترنت دارد. این یافتهاین

دهد برای هر دو ( است. همچنین آماره آزمون سارگان نشان می0111محمدی گیگلو )

مدل متغیر ابزاری از اعتبار الزم برخوردار است و آزمون آرالنو و باند نبود خودهمبستگی 

 دهد.ل و متغیر ابزاری را نشان میاخال مرتبه دوم بین جز

 نتیجه گیری و پیشنهادها -5
 در کشورهای هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت

بود. برای نیل به این هدف، بعد از تأیید ایستایی  0991-2102توسعه طی دوره درحال

برای تخمین مدل مطالعه  (0990باند ) -آرالنو GMM از روش ،I(0) ها در سطحداده

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 

هم س ، حاکی از این بود که افزایشهاافتهآمده از تحلیل حساسیت ی دست بهدارند. نتایج 

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.

د، بهتر نگسترش نفوذ اینترنت هست دنبال بهگفت، کشورهایی که  توانیمدر نتیجه   

نظر قرار دهند، چرا که عوامل بر نفوذ اینترنت را مد مؤثراست توسعه عوامل اقتصادی 

ی در نفوذ اینترنت دارد. برای نمونه، درآمد سرانه به طور اکنندهنییتعاقتصادی نقش 

تواند نفوذ اینترنت را افزایش دهد. تأثیر مستقیم آن ناشی از غیرمستقیم می مستقیم و

دهد، کاالهای الکترونیکی در سبد مصرفی رآمد افراد است که اجازه میافزایش د

افی شود که درآمد اضکنندگان قرار بگیرد. تأثیر غیر مستقیم آن منجر به این میمصرف

ی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم گذارهیسرماشده، منابع الزم را برای حاصل

اینترنت تسهیل نماید. همچنین بازبودن اقتصاد زمینه آورده و زمینه را برای دسترسی به 

که برخی از کشورها در کند، به طوریتر فراهم میرا برای انتقال کاالهای دیجیتالی ارزان
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ریق با توانند از این طتولید آن مزیت نسبی ندارند یا هزینه تولید آن بسیار زیاد است، می

زش و سرمایه انسانی عاملی است که در قیمت پایین به آن دسترسی پیدا کنند. آمو

استفاده از اینترنت تأثیر مثبت و معنادار دارد، چرا که الزمه استفاده از کاالهای دیجیتالی 

گردد. در نتیجه باید عواملی که زمینه داشتن مهارت است که از طریق آموزش میسر می

یه متناسب با توسعه سرما ، تقویت شوند. الزم است،کنندیمرشد سرمایه انسانی را فراهم 

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 

ها، الزم است تصمیماتی در جهت ارتقا سهم این بخش از تولید نسبت به سایر بخش

ارائه  پژوهشی زیر برای مطالعات آتی یشنهادهایپ در آخر نیز ص داخلی اتخاذ شود.ناخال

 شود: یم

 مطالعه موردی: ایران() نترنتیبر نفوذ ا یعوامل اقتصاد ریتأث بررسی 

  و رتبه بندی آنها  نترنتیبر نفوذ ا موثرعوامل بررسی 

 اولویت بندی موانع و مشکالت نفوذ اینترنت در ایران 

 طه بین متغیرهای اقتصادی و نفوذ اینترنت: رویکرد غیرخطیبررسی راب 

 پیش بینی نفوذ اینترنت و عوامل غیر اقتصادی موثر بر آن 
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 پیوست 

 توسعه مورد مطالعه(: اسامی کشورهای درحال1جدول )
 آلبانی چین گینه بیسائو مکزیک آساموآ

 انافغانست 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 وایر کوتد 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 کرواسی نیجریه تانزانیا

 بلغارستان السالوادور قرقیزستان نیجر اوگاندا

 بورکینا فاسو مصر الئوس پا الئو ناوکرای

 بروندی اریتره لبنان پاپوآ گینه نو اروگوئه

 بالروس اتیوپی لتونی پاناما ازبکستان

 بوتان فیجی لسوتو پاکستان وانوآ تو

 کاستاریکا گابن لیبی پرو ویتنام

 کابو ورد گامبیا لیتوانی فلیپین ونزوئال

 مرونکا گرجستان مالزی پارا گوئه وست بانک

 کمبودیا غنا ماداکاسکار رومانی یمن

 آفریقای مرکزی گرنادا ماروتیس روسیه زامبیا

 چاد گواتماال موریتانی رواندا زیمباوه

 شیلی گینه مراکش  

 

 


