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چکیده
اینترنت با ایجاد شررای و فرصتهای جدید رشد و توسعه اقتصادی ،به کشورهای کمتر
توسعهیافته امکان کاهش شکاف اقتصادی عمیق خود با کشورهای پیشرفتهتر را میدهد.
هدف پژوهش حاضرررر بررسررری توایر عواما اقتصرررادی بر ننو اینترنت در ایران طی دوره
 4939-4931اسرررت .در ایط معا عه اد مدگ ریرسررریون فادی برای تومیط نوا ارتبا بیط
متغیرها اسرررتناده شرررده که بادهای اد مقادیر ممکط را برای پارامتر متغیرها برآورد میکند.
نتایج حاصا اد برآورد مدگ نشان می دهد که درآمد سرانه ،نرخ شهرنشینی ،بادبودن تجاری،
سرررمایه انسررانی و سررهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببت بر ننو اینترنت
دارند .اما تاایر متغیر سررهش بوش کشرراوردی اد تو ید ناخا خ داخأی بر ننو اینترنت مننی
است.
واژههای كلیدی :درآمد سرانه ،ریرسیون فادی ،عواما اقتصادی ،ننو اینترنت.
طبقهبندی .O30 ،O10 ،C20 ،E23 :JEL

 نویسنده مسئوگ مکاتبا

39

بررسی عواما اقتصادی موار بر ننو اینترنت در...

 -1مقدمه
اینترنت با ایجاد شرای نویط دندیی ،فرصتهای جدیدی را برای رشد همه جانبه جوامع
فراهش میآورد .به طوری که کشورهای کمتر توسعهیافته میتوانند اد ایط طریق فاصأه
عمیق خود را با کشورهای پیشرفتهتر به حاظ اقتصادی کاهش دهند .در یک اقتصاد
دانشمحور ،یسترش میزان استناده اد اینترنت به عنوان یک اصا ضروری و دیرساختی
در توسعه اقتصادی کشورها معرح است ،دیرا به حاظ اقتصادی نیز ،اینترنت و فناوریهای
مربو به آن هزینه دریافت و ارساگ اطالعا را کاهش داده و ذا میتواند سعح تو ید
ناخا خ داخأی و باددهی کا اقتصاد را افزایش دهد .همچنیط اینترنت در سعح سادمانی،
انداده آن را کوچک و هزینههای بروکراسی را کاهش میدهد .عالوه برایط اد حاظ باداریابی
نیز با اد بیط بردن بُعد مکان ،امکان مباد ه بیط مصرفکنندیان و فروشندیان را اد فاصأه-
های دور فراهش میکند و اد ایط طریق دامنه انتواب و رفاه مصرفکنندیان را ارتقاء
میبوشد .ا بته ایط نتایج در صورتی محقق خواهد شد که امکانا و بسترهای الدم برای
استناده اد اینترنت در حد قابا قبوگ فراهش باشد .اهمیت ایط بسترها آنچنان مهش است
که دمینه ننو اینترنت را در راستای اهداف کالن اقتصادی هر کشوری فراهش میکند.
ننو اینترنت توایر قابا توجهی بر عواما اقتصادی دارد؛ چون کشورهایی که میزان باالی
ننو اینترنت را تجربه میکنند اد سعح  GDPباالیی برخوردار هستند؛ با وجود توایرا
مببت اینترنت بر متغیرهای اقتصاد ،کشور ایران اد نظر میزان ننو اینترنت در وضعیت
معأوبی قرار ندارد (اتحادیه بیطا مأأی موابرا  .)9349 ،4ایط در حا ی است که دستیابی
به رتبه برتر عأمی و فناوری هش در اهداف سند چشش انداد  93سا ه و هش در اهداف برنامه
پنجش توسعه کشور مورد توکید قرار یرفته است .عالوه بر ایط ،امروده در برنامهها و
تصمیما دو تی ایدههایی چون ایجاد دو ت ا کترونیک ،آمودش ا کترونیکی ،کسب وکار
و تجار ا کترونیک معرح شده و ظرف چند ساگ یذشته در برخی اد کشورها پیشرفت-
های قابا توجهی نموده است .در صور اجرایی شدن ایط ایدهها ،ننو اینترنت به یک
بحث مهش تبدیا میشود و عوامأی که تحریک کننده ننو اینترنت بوده نیز در تصمیما
حاظ خواهد شد .برخی اد محققان بر ایط عقیدهاند که سرعت و یستره ننو فناوری به
ظرفیتهای کشورهای دریافتکننده در جذب ایدههای جدید مربو می شود؛ ایط
ظرفیتها خود به عوامأی مبا درآمد ،تحصیال  ،باد بودن اقتصاد برای ایدههای جدید و
)International Telecommunication Union (ITU
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ساختار اقتصادی بستگی دارد .معا عا نشان میدهد که میزان ننو اینترنت در
کشورهای موتأف میتواند تحت تاایر عواما اقتصاد قرار ییرد؛ چرا که توسعه اینترنت
نیادمند منابع ما ی ،اقتصادی و دیرساختی است.
با توجه به اهمیت رودافزون استناده اد اینترنت به عنوان مهشتریط ابزار یردش اطالعا
در مسیر توسعه مأی و نزدیک شدن به واقعیت یکپارچگی جهانی در اغأب کشورها،
شناخت و تجزیه و تحأیا عواما موار بر ننو اینترنت میتواند کشورها را در جهت ایجاد
بستر مناسب آن کمک کند .ایط معا عه با استناده اد روش اقتصاد سنجی جدید درصدد
پاسخ یویی به ایط سواگ است که عواما اقتصادی چه توایری بر ننو اینترنت در ایران
دارند؛ در معا عا قبأی ایط مهش مورد توجه قرار نگرفته است .در ضمط مزیت ایط تحقیق
در استناده اد روش فادی است .در ایط پژوهش به د یا محدویت دسترسی به داده اینترنت
در ساگهای یذشته (به خاطر جدید بودن پدیده اینترنت) اد روش برآورد ریرسیون فادی
استناده میشود .ایط روش برای برآورد مدگهایی با باده دمانی کوتاه کاربرد دارد.
معابق بررسیهای به عما آمده ،تا به حاگ پژوهشی با ایط موضوا در معا عا پیشیط
داخأی بررسی نشده است .در ایط راستا هدف پژوهش حاضر ،بررسی توایر عواما اقتصادی
بر ننو اینترنت در ایران است .به عبارتی ،پژوهش حاضر به دنباگ پاسخ به ایط سواگ است
که عواما اقتصادی چه توایری بر ننو اینترنت در ایران دارند؟
ایط تحقیق در پنج بوش تنظیش شده است .بوش دوم به ادبیا تحقیق اختصاص دارد.
در بوش سوم روش تحقیق مورد معرفی میشود .در بوش چهارم به تومیط و تحأیا
مدگ و در نهایت در بوش پنجش ،به ارئه جمع بندی و نتیجهییری پرداخته میشود.

 -2ادبیات تحقیق
ادبیا او یه ننو اینترنت اد تئوریهای ننو فناوری نشو یرفته است .بنابرایط در ادامه
تئوری ننو فناوری و تئوری ننو اینترنت و رابعه عواما اقتصادی با آن ارائه میشود.
 -1-2تئوریهای نفوذ فناوری
راجرد9

تئوریهای ننو فناوری توس برآون ،)4394( 4دیویس و همکاران )4393( 9و
( )4339ارائه شده است .اد نظر برآون ،ننو فناوری عبار است اد فرایند انتقاگ فناوری
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اد یک مکان به مکان دیگر یا اد یک یروه اجتماعی به یروهای اجتماعی دیگرکه منجر به
تغییرا اساسی در آنها شود (سأمان و هسیش .)9344 ،4دیویس و همکاران ( )4393با
ارائه مدگ پذیرش فناوری )TAM( 9بیان میکنند که برداشت هنی افراد اد فناوری بر
نگرش آنها نسبت به فناوری توایر مییذارد .در واقع دیویس و همکاران اد مدگ پذیرش
فناوری برای توضیح پذیرش فناوری خاص توس تصمیشییرنده استناده میکنند .براساس
ایط مدگ تصمیش یک فرد برای استناده اد فناوری به دو باور رفتاری شاما سودمندی و
سهو ت استناده بستگی دارد .سودمندی اد درک هنی استناده کننده فناوری نسبت به
استناده اد فناوری خاص که موجب بهبود عمأکرد آن شده ،ناشی میشود و سهو ت
استناده اد فناوری نیز اد میزان انتظار فرد اد ایط که استناده اد آن آسان باشد ،حاصا می
شود (دیویس و همکاران.)4393 ،
راجرد ( )4339تصمیش به استناده کاما اد یک فناوری در بهتریط دوره دمانی که در
دسترس است را تعبیق فناوری و عدم استناده اد فناوری در دمان دسترسی به آن را عدم
تعبیق فناوری تعریف میکند (سأمان و هسیش .)9344 ،اد نظر راجرد فرایند ننو فناوری
دارای پنج مرحأه دانش و دسترسی به فناوری ،ایجاد نگرش مببت نسبت به فناوری،
تصمیش به اتوا فناوری ،اجرای فناوری و تائید فناوری است .همچنیط راجرد ( )9339در
معا عا خود ییرندیان فناوری را براساس میزان استقباگ آنها اد فناوری در پنج یروه
شاما نوآوران (افرادی هستند که نوآوری جدید را به سرعت میپذیرند) ،پذیرندیان او یه
(افرادی هستند که ایدههای جدید را به سادیی میپذیرند) ،اکبریت او یه (ایط یونه اد
افراد ایدههایی را میپذیرند که برتری مزیت آنها به اابا رسیده باشد) ،اکبریت اانویه
(افرادی هستند که به خاطر ضرور اقتصادی و با افزایش فشارهای محیعی و اجتماعی
نوآوری را میپذیرند) و شکاکان (افرادی هستند در صور اجبار اد فناوری جدید تبعیت
میکنند) طبقهبندی کرده است .راجرد استدالگ میکند که پذیرش نوآوری معموال به
وسیأه مبتکران آغاد میشود سپس به وسیأه پذیرندیان او یه صعود میکند و پس اد آن
یروه اکبریت آن را دنباگ میکنند و نهایتو یروه شکاکان مجبور به استناده اد نوآوری
جدید میشوند (کاظمی.)4939 ،9
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 -2-2تئوری نفوذ اینترنت
ننو اینترنت که قدمت آن کمتر اد سه دهه است اد ادبیا نظری محدودتری برخوردار
است .ادبیا ننو اینترنت بر اساس تئوریهای ننو فناوری که توس برآون ( )4394و
راجرد ( )4339ارائه شده ،شکا یرفته است (سأمان و هسیش .)9344 ،راجرد ()4339
مدگ ننو فناوری در صنایع و سادمانهای موتأف را بررسی کرد .در همیط راستا مک
کوی و همکاران )9339( 4و مک کوی و باریکا )9339( 9با پیروی اد معا عه راجرد ا گوی
ننو اینترنت را در کشورهای توسعهیافته و درحاگتوسعه مورد تجزیه تحأیا قراردادند.
همچنیط ونآکرن و کوی )4333( 9و الوسون و همکاران )9339( 1توایر ننو اینترنت را
بر سود اقتصادی با توکید بر تجار ا کترونیک در بأندمد بررسی کردند (مک کوی و
همکاران.)9349 ،
راجرد بر ایط عقیده بود که به د یا رشد سریع اینترنت یک فرصت منحصر به فرد برای
بررسی دوباره نظریا ننو نوآوری به وجود آمده است ،دیرا اینترنت ماهیت متناوتی
نسبت به فناوریها و نوآوریهای قبأی دارد ،به طوری که اینترنت یک نوآوری فوقا عاده
پویاست ،می تواند فراتر اد مکان ،ننو پیدا کند به عبارتی با ننو اینترنت عاما مکان
اهمیت خود را اد دست میدهد .بر ایط اساس ،بحث پویایی اینترنت و ننو آن پژوهشگران
را به ارائه ا گویی اد ننو اینترنت عالقهمند کرد به طوری که پرس و همکاران)4339( 9
ا گویی برای اشاعه اینترنت در کشورهای موتأف ارائه کردند که دارای شش ویژیی)4 :
مشوصه فراییری )9 ،1پراکندیی جغرافیایی در داخا کشور )9 ،جذب بوشی)1 ،
دیرساختهای ارتباطی )9 ،دیرساختهای سادمانی و  )9پیچیدیی استناده اد اینترنت
بود .آنها ا عان دارند که بررسی ایط شش ویژیی میتواند تصویر کامأی اد ننو اینترنت
در هر سعحی اد کشورها را ارائه دهد .اما ایط ا گو به خاطر دمان بر و دور اد واقعیت بودن
در معا عا انجامیرفته سابق ،هیچگاه به کار یرفته نشد (بی وک و دیمترو.)9339 ،3
 -3-2عوامل اقتصادی و نفوذ اینترنت
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ی و همکاران )9339( 4عواما مؤار بر ا گوی ننو اینترنت را با استناده اد تجزیه و تحأیا
متنی چند وجهی بر دو بوش عرضه و تقاضا اینترنت تقسیشبندی کردند .به طوری که در
طرف تقاضای ،عواما فرهنگی و اجتماعی ،ادراک کاربر و تقاضای کاربر برای اینترنت بر
ننو اینترنت موار بود و در طرف عرضه ،شاخخهای اد قبیا توسعه اقتصادی،
دیرساختهای فناوری و نقش دو ت ب ه عنوان عامأی که دمینه ننو اینترنت در ننو
اینترنت نقش داشتند (مک کوی و همکاران .)9349 ،در ادامه ،محققان در معا عاتشان
عواما موار بر عرضه و تقاضای اینترنت را اد جوانب و مدگهای اقتصاد سنجی متناو
بررسی کردند .نتایج به دست آمده اد معا عا محققان نشان میدهد که متغیرهای
اقتصادی در ننو اینترنت عامأی مؤار محسوب میشوند .در توضیح نتایج پژوهشها بیان
میکنند که توسعه اینترنت در بوشهای موتأف جامعه مانند هر عاما دیگر نیاد به
منابعی دارد که در صور داشتط قدر و منابع اقتصادی کافی ،امکان ننو اینترنت بیشتر
فراهش خواهد شد (سأمانی و همکاران .)4931 ،9بعد اد ارائه ا گوی مذکور ،محققان به
صور تجربی توایر عواما موتأف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را بر عرضه و
تقاضای اینترنت را بررسی کردند.
شاخخ هایی که در معا عا برای بررسی عاما اقتصادی بر ننو اینترنت استناده شده
عبار است اد درآمد سرانه ،سرمایه انسانی ،شهرنشینی ،باد بودن تجاری ،هزینه دسترسی
سهش بوش خدما اد  GDPو سهش بوش کشاوردی اد  .GDPراجرس )4339( 9بیان می
کند که قدر اقتصادی نقش تعییطکنندهای در ننو تکنو وژی جدید دارد .ایشان معتقد
بود که در کشورهای اروتمندتر ننو تکنو وژی جدید بیشتر اد کشورهای کشدرآمد است؛
به عبارتی باوجود قدر اقتصادی باال امکان دسترسی به اینترنت آسانتر میباشد .برخی
اد محققان در رابعه با توایر باد بودن تجاری بر ننو اینترنت و فناوری اطالعا بیان
میکنند ،کشورهایی که اد حاظ فناوری عقب ماندهاند ،میتوانند با پذیرش فناوریهایی
که دیگران ایجاد کرده اند ،عمأکرد اقتصادی خود را بهبود بوشند( .کیسکی و پوهجوال،1
 .)9339با یمون )4999( 9در کنار عواما موتأف اقتصادی بر اهمیت سرمایه انسانی و
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آمودش در پذیرش و اخذ فناوری اطالعا توکید داشتند .چرا که باال بودن سعح سواد
عامه مردم ،باعث افزایش یرایش آنها به محصوال فناوری اطالعا و ارتباطا شده و
کاربردهای اصیا و معأوب آن را بیشتر و عمومیتر میسادد (با یمون.)4999 ،
هارجیتای )4333( 4بیان میکند که قدر اقتصادی و سیاستهای موابراتی اد عواما
موار بر ننو اینتر نت است .به طوری که درکشورهای با سعح درآمدی باال ،منابع ما ی
بیشتری صرف تحقیق و توسعه میشود ،درنتیجه ،امکان توسعه تکنو وژی و ننو فناوری
اطالعا و ارتباطا در ایط کشورها بیشتر خواهد بود همچنیط وی معتقد بود که بیط
شاخخهای توسعه انسانی (شاما امید به دندیی ،نرخ سواد در بزرگساالن ،آمودش و
تو ید ناخا خ داخأی) و میزان دسترسی به اینترنت در بیط کشورها رابعه مستقیش وجود
دارد .در ادامه به معا عاتی که بیشتر توایر فاکتورهای اقتصادی را بر ننو اینترنت بررسی
کردهاند به صور موتصر اشاره میشود.
کاسأی و کأمط )9334( 9در مقا های اد دادههای واردا رایانه به عنوان شاخخ تعبیق و
ننو فناوری در کشوری سادمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( 9استناده کردند.
بدیط منظور با به کارییری روش اقتصاد سنجی پانا دیتای معمو ی رواب بیط متغیرها
را طی دوره  4333-4333مورد آدمون قرار دادند .نتایج ایط تحقیق نشان داد در کشورهای
 ، OECDسرمایه انسانی و باد بودن تجاری رابعه قوی با ننو فناوری دارد .همچنیط
افزایش نرخ سرمایهیذاری ،افزایش سهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی و کاهش
سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی منجر به توسعه ننو فناوری میشود .یافته
آنها مبیط ایط بود که ساختار صنعتی (سهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی) در
پذیرش فناوری اطالعا دارای مزیت بوده درحا ی که بوش ابتدایی (سهش بوش
کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی) در اخذ فناوری عدم مزیت محسوب میشود.
کیسکی و پوهجوال )9339( 1با استناده اد مدگ ننو تکنو وژی یومپرتز ،9عواما موار بر
ننو اینترنت طی دوره 4339 -9333در  OECDبررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که
درآمد سرانه و هزینه دسترسی به اینترنت در افزایش تعداد سرانه کاربران اینترنت توایر
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معنیداری دارند .به طوریکه نوریس )9333( 4رابعه معنیداری بیط توسعه اقتصادی با
ننو اینترنت به دست آورند .یافتههای ایط تحقیق نشان داد ،میزان توسعه ننو اینترنت
نیاد به سرمایهیذاری عظیمی دارد که باید اد سوی دو ت هر کشوری انجام ییرد.
پوهجوال ( )9339ننو اینترنت را در  13کشور با استناده اد مدگ دادههای تابأویی بررسی
کرد .نتایج ایط تحقیق بیانگر ایط بود که سرمایه انسانی ،درآمد سرانه و قیمت سوتافزاری
کامپیوتر توایر معنیدار بر ننو اینترنت کشورها دارند .بی وک و دیمترو ( )9339در
مقا های با عنوان «یک مدگ اکتشافی ننو اینترنت در بیط کشورها» در بیط  439کشور
توسعهیافته و در حاگ توسعه عأت ننو نابرابری اینترنت را بررسی کردند .در ایط معا عه
اد دو شاخخ استناده اد تأنط و کامپیوتر شوصی به عنوان نماینده بوش دیرساختی
استناده شده است .نتایج ایط تحقیق نشان داد که عالوه بر عواما اقتصادی (درآمد و باد
بودن تجاری) ،عواما غیراقتصادی (باد بودن جامعه) نیز بر ننو اینترنت توایر دارند.
همچنیط آنها به ایط نتیجه رسیدند که درآمد سرانه در استناده اد اینترنت نقش
تعییطکنندهای دارد و به ایط نکته اشاره کردند که احتماگ دارد ،رابعهی بیط درآمد سرانه
و تعداد استنادهکنندیان اینترنت غیرخعی است.
اوینیکا و الگ )9339( 9با معا عه  13کشور صحرای آفریقا طی دوره دمانی 4339-9333
با استناده اد مدگ سیستش معادال همزمان سه معاد ه ای ،اهمیت دیرساختهای ارتباطی
را در به کارییری اینترنت بررسی کردند .نتایج ایط تحقیق نشان دادند عالوه بر متغیر
درآمد سرانه ،متغیرهایی دیرساختی اد قبیا تعداد خعو تأنط بر ننو اینترنت موار
است .یأط و سوارد )9339( 9شکاف دیجیتا ی را در  449کشور با توجه به ویژییهای
اقتصادی ،سیاسی و جامعهشناختی با استناده مدگهای ریرسیونی پانا دیتا طی دوره
 4333-9334مورد بررسی قرار دادند .در ایط معا عه اد شاخخ تعداد کاربران اینترنت
جهت بررسی میزان شکاف دیجیتا ی در بیط کشورها استناده شده است .نتایج بدست
آمده حاکی اد ایط بود که وضعیت اقتصادی ،سیاسی و جامعه شناختی بر ننو اینترنت
(شاخخ نشاندهنده شکاف دیجیتا ی) اار معنادار دارند .نتایج آنها نشان داد ،بیط همه
عواما درآمد سرانه بیشتریط توایر را بر شکاف دیجیتا ی دارد.
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چط و فیر ی )9333( 4در مقا های عواما تعییط کننده شکاف دیجیتا ی در  414کشور
طی دوره  4333-9334با استناده اد روش اقتصادسنجی پانا دیتا مورد اردیابی قرار دادند.
نتایج ایط تحقیق نشان داد ،به غیر اد باد بودن تجاری و قیمتیذاری موابراتی سایر
متغیرهای اقتصادی ،دمویرافی و شاخخهای دیرساختی بر استناده اد اینترنت توایر
معنیداری دارند .ونوآ و ی تر )9333( 9با بکارییری روش پانا دیتا ،عواما تعییطکننده
میزان ننو اینترنت در  433کشور دنیا را مورد معا عه قرار دادند .آنها با استناده اد یک
مدگ تجربی ،هنت فرضیه برای معا عهشان پیشنهاد دادند و توایر عواما اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی متناو در بیط کشورها را بر استنادهکنندیان اینترنت تومیط ددند.
نتایج به دست آمده نشان داد قدر اقتصادی ،دیرساختها و دانستط دبان انگأیسی توایر
مببت بر استناده اد اینترنت دارد .عالوه بر ایط شاخخها میزان ابتنام برای آمودش عا ی،
برابری درآمد و بادبودن کشور توایر مببت معنادار بر ننو اینترنت داشتند.
اندرد و همکاران )9343( 9با استناده اد مدگ اقتصادسنجی پانا معمو ی ،ننو اینترنت در
 941کشور را طی دوره  4333-9331بررسی کردند .آنها کشورهای مورد معا عه را به
دو دسته درآمد باال و کشدرآمد طبقهبندی کردند .در ایط معا عه ابتدا به بررسی فرایند
ننو اینترنت با استناده اد ترسیش منحنی (ا گوی  -Sشکا )1پرداخته شده است .معابق
نتایج به دست آمده فرایند ننو اینترنت در ایط دو دسته اد کشورها متناو بود ،هر چند
در کشورهای کش درآمد ننو اینترنت با توخیر شروا شده ،اما سرعت ننو اینترنت در ایط
کشورها باال است .آنها در ادامه به بررسی عواما مؤار در ننو اینترنت پرداختند و نشان
دادند که اارا شبکه مأی برای توضیح ایط فرایند بسیار مهش است و میزان رقابت در
انتشار اینترنت توایر مببت دارد.
موتافیدس و اکونامیدس )9344( 9به بررسی تقاضای اینترنت پهط باند در کشور یونان،
طی دوره دمانی  9331-9333با به کارییری ریرسیون چند متغیره و تحأیا همبستگی
پرداختند .نتایج نشان ایط تحقیق داد که جابهجایی راهبردی ،نقش کأیدی را در دسترسی
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به پهنای باند در جوامع شهری و روستا اینا میکند ،همچنیط درآمد و رقابت مؤار،
مهشتریط عواما توسعه پهنای باند محسوب میشوند.
کیش )9344( 1فرایند ننو  9اینترنت را با استناده اد روش اقتصاد سنجی پانا دیتا طی
ساگهای  4331-9333مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصا اد برآورد مدگ نشان داد که
 )4شکاف دیجیتا ی زوما در آینده اد بیط نوواهد رفت؛  )9قرار یرفتط در معرض ایط
فناوری در مدرسه و محا کار نقش اساسی در ننو بیشتر آن دارد؛  )9فعا یتهای موتأف
اینترنتی اد قبیا ایمیا در ننو بیشتر آن موارند.
ی و شیو )9349( 9با استناده اد روش اقتصادسنجی پانا پویا ،عواما تعییطکننده ننو
اینترنت و شکاف دیجیتا ی در  99استان کشور چیط طی دوره  9339-9333مورد تجزیه
و تحأیا قرار دادند .در ایط معا عه عواما مواری که بر ننو اینترنت در نظر یرفته شده
عبار بود ند اد درآمد سرانه ،باد بودن تجاری ،سهش بوش کشاوردی اد تو ید مأی ،تعداد
خعو تأنط و نرخ سواد .یافتههای پژوهش نشان داد نرخ ننو اینترنت در بیط استانهای
چیط متناو بوده و اد میان عواما موار بر ننو اینترنت ،درآمد سرانه نقش تعییطکننده
بر ننو اینترنت داشت .همچنیط یافتهها ایط پژوهش مبیط ایط است که نرخ سواد و
دیرساختهای موابراتی (تعداد خعو تأنط) در استناده اد اینترنت در مناطق غربی کمتر
توسعهیافته نقش قاباتوجهی دارد؛ ایط در حا ی است که آنها در سایر مناطق بیط نرخ
سواد و دیرساختهای موابراتی رابعه معنیداری بدست نیاوردند .عالوه بر ایط نتایج نشان
داد که بادبودن تجاری در استانهای چیط توایر معنیداری بر ننو اینترنت ندارد.
بیربا و دیاینه )9349( 1به شناسایی عواما باددارنده و تسهیاکننده استناده اد اینترنت
در کشورهای آفریقا پرداختند .آنها مدگ معا عه را در دو سعح مورد بررسی قراردادند.
سعح اوگ؛ ویژیی افراد و ویژیی خانوادیی افراد را شاما میشد و سعح دوم؛ متغیرهایی
اد قبیا درآمد سرانه ،تعداد خانوارهای دارای اینترنت و نرخ سواد را در بر مییرفت.
دادههای مورد نیاد را اد مشاهدا  43کشور آفریقایی جمعآوری کرده و با استناده اد مدگ
سأسه مراتب ،9در دو سعح مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست آمده نشان داد که
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توسعه دیرساختها شهرنشینی در استناده اد ایط فناوری نقش مهمی دارند و جوان بودن
افراد ( 93-41سا ه) ،داشتط حداقا سعح آمودش متوسعه و عضویت در یک شبکه
اجتماعی احتماگ استناده افراد اد اینترنت را افزایش میدهد .عالوه بر ایط ،ویژییهای
فردی مانند جنس ،سط و سعح تحصیال تا حد دیادی بر تقاضای اینترنت موار میباشند.
پنارد و همکاران )9349( 4به مقایسه عواما و موانع استناده اد اینترنت و تأنط همراه با
استناده اد روش نظر سنجی فردی در کشور یابون آفریقا پرداختند .نتایج ایط تحقیق
نشان داد در استناده اد اینترنت و تأنط همراه ،سعح آمودش و مهار فنی (کامپیوتری)
نقش تعییطکنندهای دارند .همچنیط یافتهها مبیط اهمیت عاما اجتماعی در ننو اینترنت
بود .ایط تحقیق نشان داد ،مانع اصأی استناده اد تأنط همراه عاما اقتصادی است.
یط و وو )9349( 9با بهکارییری روش پانا دیتای پویا ( ،)GMMعواما تعییطکننده
تعبیق پهنای باند به وسیأه ننو مرحأهای در کشورهای سادمان همکاری اقتصادی و
توسعه را مورد آدمون قراردادند  .نتایج مبیط ایط بود که در مراحا ننو پهنای باند ،عواما
تعییطکنندهی متناو است .عواما تعییطکننده اد قبیا درآمد ،آمودش و محتوا در مرحأه
سادش او یه ،9رقابت سکوها( 1پأت فرم ها) و ننود پهنای باند قبأی در مرحأه اکبریت
او یه ،9قیمت پهنای باند در مرحأه آخر یا توخیری 1بر تعبیق پهنای باند توایر مییذارد.
پیشنهاد ایط معا عه بهکارییری استراتژی مناسب در همه مراحا ننو پهنای باند به جای
یک مرحأه توس دو ت بود.
تسای و هوانگ )9341( 3مدگ جدید ننو تکنو وژی را با استناده اد سیستش پویا ارائه
نمودند .آنها با توجه به مدگ جدید دریافتند که ننو تکنو وژی در یک فرایند دو مرحأهای
صور میییرد .نتایج ایط تحقیق مبیط ایط بود که کینیت خدما  ،میزان توسعه
دیرساختها ،قیمت ،درجه توسعه فناوری اد عواما موار در ننو تکنو وژی جدید است.
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پنارد و همکاران )9349( 4عواما محدودکننده و تسریعکننده ننو اینترنت و ا گوی
استناده اد آن را در کشور کامرون بررسی کردند .بدیط منظور اد روش اقتصاد سنجی
خرد 9برای بررسی اد نظرا خانوارهای کامرون در مورد د یا استناده اد اینترنت بهره
جستند .نتایج ایط پژوهش نشان داد که افراد تحصیا کرده و افراد مسأ بر دبان و
کامپیوتر اد اینترنت بیشتر استناده میکنند .براساس نتایج ایط پژوهش ا گوی استناده اد
اینترنت نسبت به سط ،جنس و تحصیال در ایط کشور متناو است به طوری که افراد
مسط اد اینترنت برای تنریح و سریرمی و تحصیاکنندیان به منظور انجام تحقیق و
پژوهش اد اینترنت استناده میکنند .آنها دریافتند که کشور کامرون اد حاظ دسترسی به
اینترنت و ا گوی استناده اد اینترنت در مرحأه او یه اشاعه اینترنت قرار دارد.
یوانگچو ) 9349( 9عواما تعییط کننده ننو اینترنت در کشور چیط را بررسی کرد.
همچنیط وی در معا عه دیگر در همان ساگ عواما موار بر ننو اینترنت را در کشور چیط
مورد آدمون قرار داد .نتایج تحقیقا آن نشان داد که تو ید ناخا خ داخأی و عواما
دیرساختی توایر چندانی بر ننو اینترنت در کشور چیط ندارند ،بأکه توایر هزینه دسترسی
به اینترنت در استناده اد آن موار است .در ایط راستا ،نتیجه معا عه مینر )9349( 1نشان
داد که توسعه اینترنت در شکاییری اقتصاد اطالعاتی نقش حیاتی دارد و سرمایهیذاری
در دیرساختهای فناوری اطالعا و ارتباطا رشد اقتصادی را تقویت میکند.
در معا عا داخأی صباغ کرمانی و نجنی )4991( 9با جمعآوری دادهها اد طریق پرسش-
نامه ،تابع تقاضا اینترنت توس خانوارهای شهر تهران را با بهکارییری روش احتماالتی
الجیت 1برآورد کردند .نتایج ایط تحقیق بیانگر ایط بود که تعداد اعضای خانوار ،میزان
تحصیال  ،جنسیت و نیز سعح درآمد بر استناده اد اینترنت توایر مببتی دارند .سبحانی
و محمدی ییگأو ) 4991( 3با استناده اد پانا دیتای معمو ی توایر متغیرهای اقتصادی را
بر توسعه فناوری اطالعا در کشور درحاگ توسعه طی دوره  4339-9339را مورد بررسی
قرار دادند .در ایط معا عه توایر متغیرهای اقتصادی را بر روی شاخخهای موتأف فناوری
1

Penard et al.
Micro-econometric Approach
3
Guangchao
4
Miner
5
)Sabbagh Kermani and Najafi (2005
6
Logit
7
)Sobhani and Mohammadi Giglou (2005
2
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اطالعا اد قبیا کاربران اینترنت و خعو تأنط بررسی کردند .نتایج به دست آمده نشان
داد که توایر افزایش تو ید ناخا خ داخأی سرانه ،باد بودن تجاری ،افزایش سهش بوش
خدما اد تو ید ناخا خ داخأی و تحصیال بر توسعه فناوری اطالعا مببت و معنیدار
است .نظری و طباطبائیکأجاهی )4931( 4اردش پو ی اطالعا ارائه شده در اینترنت را
به تنکیک خدما ارائه شده در شهر تهران را با استناده اد روش هدانیک برآورد کردند.
نتایج پژوهش آنها حاکی اد ایط بود که کاربران اینترنت شهر تهران ،اردش پو ی مببتی
برای اطالعا و خدما اینترنتی به ترتیب در دمینه دانأود فیأش ،بادی ،اخبار ،شبکه
اجتماعی و موسیقی قائااند .همچنیط نتایج آنها نشان داد که افرادی که تحصیال باالتری
دارند و آنهایی که دودتر اقدام به استناده اد اینترنت پرسرعت کردهاند ،اردش پو ی بیشتری
برای استناده اد اینترنت قائا میشوند .سأمانی و همکاران )4931( 9با استناده اد روش
اقتصاد سنجی پانا دیتای پویا ،)GMM( 9توایر عواما اقتصادی بر ننو اینترنت را در
 499کشور درحاگ توسعه طی دوره  4339-9349مورد بررسی قرار دادند .نتایج ایط
تحقیق نشان داد که دیرساختهای فناوری اطالعا و ارتباطا  ،نرخ شهر نشینی ،بادبودن
تجاری ،درآمد سرانه و سرمایه انسانی بر ننو اینترنت توایر مببت و معنیدار دارند .عالوه
بر ایط ،افزایش سهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببت و افزایش سهش
بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مننی بر ننو اینترنت دارند.
با مرور بر پیشینه تجربی مشوخ شد که معا عا قبأی بیشتر به صور بیط کشوری
بوده و در دمینه توایر عواما اقتصادی بر ننو اینترنت در ایران معا عا چندانی صور
نگرفته است .همچنیط ایط معا عه به خاطر محدویت داده کاربران اینترنت (ننو اینترنت)
برای او یطبار اد ریرسیون فادی به خاطر داشتط قابأیتهای برآوردی ،توایر عواما
اقتصادی را بر ننو اینترنت میسنجد .همچنیط در ایط معا عه صرفا اار عواما اقتصادی
بر ننو اینترنت بررسی می شود که در معا عا دیگر عوامأی مانند اجتماعی ،سیاسی و
دیرساخت های موابراتی مدنظر بوده است .برایط اساس ،پژوهش حاضر جزء نوستیط
تحقیقا صور یرفته در ایط دمینه میباشد .ایط تحقیق در تالش است توایر عواما
اقتصادی بر ننو اینترنت را در کشور ایران با استناه اد ریرسیون فادی بررسی نماید.

1

)Nazari and Tabataba'i Keljahi (2015
)Salmani et al. (2015
3
)Dynamic Panel Data Models (Generalized Method of Moments
2
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 -3روش شناسی
هدف اصأی پژوهش حاضر ،بررسی توایر عواما اقتصادی بر ننو اینترنت است .استاچ و
همکاران )2002( 1و کاسلی و کلمن ( )2001اولین محققانی بودند که توایر عواما موتأف را بر
ننو اینترنت بررسی کردند ،در ادامه اندرز و همکارن با تعدیل مدل آنها مدل تجربی جدیدی را
ارائه نمودند .تا اینکه در سال  2012لی و شیو به خاطر محدودیت دسترسی به برخی دادههای
مدل اندرز و همکارن مدل را دوباره بازنویسی کردند .متغیر وابسته در همه این مطالعات کاربران
اینترنت بوده و نماینگر میزان نفوذ اینترنت است .این مطالعه برای تجزیه و تحلیل روابط بین
متغیرها اد ا گو تعدیا شده 9ی و شیو ( )9349بهره یرفته است .ا بته مدگ تحقیق حاضر،
صرفا توایر متغیرهای اقتصادی را بر ننو اینترنت بررسی میکند .بر ایط اساس مدگ
پژوهش حاضر به صور دیر تصریح می شود:
)INT = f(URB, TO, SER, AGR, HUM, GDPP
() 4
به طوری که:
 :INTتعداد کاربران اینترنت در هر صد ننر است .بر اساس تعریف اتحادیه بیطا مأأی
موابرا  ،9کاربر اینترنت ،افراد متصا به شبکه اینترنت در سه ماه یذشته است.
 :URBنرخ شهرنشینی و بیانگر جمعیتی است که در مناطق شهری دندیی میکنند.
 :TOباد بودن تجاری است که برای محاسبه ایط شاخخ اد نسبت اردش کا صادرا
و واردا بر تو ید ناخا خ داخأی به قیمت اابت ساگ استناده شده است.
 :SERسهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی به قیمت اابت .9344
 :AGRسهش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی به قیمت اابت .9344
 :HUMمعرف سرمایه انسانی است که در مقاطع دوم تحصیأی 1ابت نام کردهاند.
 :GDPPتو ید ناخا خ داخأی سرانه به قیمت اابت  9344است.
قابا کر است که منبع تمامی دادهها بانک جهانی )9341( 5بوده و اد برنامه نرمافزاری
 MATLAB14برای تومیط مدگ استناده شده است.

Estache et al.

1

 2نسبت به الگو لی و شیو ( )2012متغیر خطوط تلفن از مدل حذف و دو متغیر سهم بخش خدمات و کشاورزی از تولید ناخالص
داخلی به مدل اضافه شده است چرا که این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران است.
(International Telecommunication Union (ITU

3

Secondary School

4

)World Bank (2016

5
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به خاطر وجود ابهام در نحوهی ارتبا بیط متغیرهای مستقا و وابسته اد مدگ ریرسیون
فادی برای تومیط مدگ استناده شده است دیرا که ریرسیون فادی بادهای اد مقادیر ممکط
را برای متغیر خروجی تومیط میدند در حا ی که ریرسیون کالسیک تنها یک مقدار
مشوخ برای متغیر خروجی محاسبه میکند.
تناو ریرسیون فادی در مقایسه با ریرسیون معمو ی ناشی اد مبانی آنها است .مهشتریط
تناو آنها عبار است اد:
 ریرسیون فادی برخالف ریرسیون معمو ی قابأیت برآورد مدگ با تعداد داده و مشاهداآماری محدود را دارد،
 آدمونهای تشویخ 4که صحت فروض ریرسیون کالسیک را میسنجند ،در ریرسیونفادی موضوعیت ندارند ،چرا که ریرسیون فادی براساس نظریه امکان بنا شده است،
 خعاها در مدگ ریرسیون فادی الدم نیست اد تودیع نرماگ تبعیت کنند، ریرسیون فادی چون برای پارامتر متغیر باده تومیط میدند در صور وجود ابهام درارتبا با یک پیشامد اد ریرسیون معمو ی کاراتر برآورد میکند،
 ناهمسانی واریانسها و پدیدههای هش خعی به د یا تصافی بودن دادهها در ریرسیونمعمو ی وجود دارد اما در ریرسیون فادی موضوعیت ندارد دیرا ریرسیون فادی برای تعییط
ضرایب برنامهریزی خعی و برنامهریزی درجه دو استناده میکند (کورهپزان ددفو ی،9
93 :4993؛ جباری و همکاران.)4934 ،9
د یا استناده اد روش ریرسیون فادی در ایط تحقیق مربو به قابأیت آن در برآورد
مدگهایی است که تعداد دوره معا عه محدود میباشد که در ایط معا عه ،دادههای کاربران
اینترنت به خاطر عمر کش اینترنت ،حداکبر برای بیست و یک ساگ در دسترس است .اد
ایط رو اد روش ریرسیون فادی برای برآورد مدگ پژوهش حاضر استناده شده است.
 -1-3رگرسیون فازی
عنیداده در ساگ  ،4319نظریه سیستشهای فادی را معرفی کرد ( عنیداده.)4319 ،1
منعق کالسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستش دوتایی نشان میدهد (درست یا غأ 3،
یا  ،4سیاه یا سنید) ،و ی منعق فادی درستی هر چیزی را با یک عدد که بیط صنر و یک
 1آزمونهای  T ،Fو...
)Corepazzan Dezfuli (2008
)Jabari et al. (2012
)Lotfizadeh (1965

2
3
4
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ال ایر رنگ سیاه را با عدد صنر و رنگ سنید را با عدد یک نشان
است تبییط مینماید .مب ا
دهیش ،آنگاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صنر خواهد بود .منعق فادی ،معتقد است
که ابهام در ماهیت عأش نهنته است .عنیداده معتقد است که باید به دنباگ ساختط
مدگهایی بود که ابهام را به منز هی بوشی اد سیستش بپذیرد برخالف دیگران که معتقدند
باید تقریبها را دقیقتر کرد تا بهرهوری افزایش یابد( 4خدایی .)4999 ،9در ادامه برای
او یط بار تاناکا9و همکاران ( )4399ریرسیون با ضرایب فادی را معرفی کردند .1بعد اد
او یط مقا ه ایشان ،مقاال متعددی در خصوص تئوری فوق ا ذکر به دست دیگران ،با
تکیه بر یسترش تئوری و مباگهای کاربردی منتشر شد .به مدگهای ریرسیون با ضرایب
فادی ،یاهی مدگهای ریرسیون امکانی هش ینته میشود .دیرا که در ایط مدگها ،خعای
مدگ در قا ب تودیعهای امکانی ضرایب مدگ منظور میشود (طاهری و ماشیط چی،9
 .)939 :4993در ریرسیون با ضرایب فادی ،فرض میشود که مشاهدا و متغیرها دقیق،
و ابهام در مدگ و ضرایب ریرسیون است .در ادامه مدگ ریرسیون امکانی تشریح میشود.
فرض کنیش Yمتغیر وابسته و  X p ،....،X1 ،X1و متغیرهای مستقا و تعداد مشاهدا n
باشد ،صور کأی مدگ ریرسیون فادی ،به شکا رابعه ( )9خواهد بود:
𝑌̃= f(X, A) = 𝐴̃0 + 𝐴̃1 𝑋1 + 𝐴̃2 𝑋1 + …. + 𝐴̃𝑝 𝑋p
()9
هدف برآورد پارامترهای مدگ یعنی 𝑝̃𝐴  𝐴̃0, 𝐴̃1, 𝐴̃2, ….است به صورتی که مدگ بهتریط
برادش را برای دادهها به دست آورد .برای یافتط پارامترهای فوق اد تابع عضویت مبأبی
متقارن رابعه ( )9استناده شده است .ا بته میتوان اد توابع عضویت دیگر اد قبیا نرماگ،
استناده کرد ،اما در ایط مقا ه فق تابع عضویت مبأبی متقارن مورد بحث و بررسی قرار
میییرد .تابع عضویت مبأبی متقارن به صور دیر تعریف میشود:
() 9
هر عدد مبأبی را میتوان به صور
نمودار ( ،)4قابا نمایش است:

a−s≤X≤0

𝑎−x
,
𝑠
𝑎−x
,
𝑠

1−

{ = )̃ (X
A
1−

a<X<A+S
) 𝐴̃= (a, sنشان داد .یک عدد مبأبی فادی به صور

 1برای معا عه بیشتر مقا ه عنی داده ( )4319مراجعه شود.
)Khodaei (2009
Tanaka

 4برای معا عه بیشتر به مقاال ) Tanaka (1992مراجعه شود.
)Taheri and Mashinchy (2008

2
3

5
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1

نمودار ( :)1عدد مثلثی فازی ̃
𝑨
منبع :کوزه پزان دزفولی ()1834

 aمقدار میانه و  sپهنای ̃𝐴 را مشوخ میکند پارامتر  sیستره عددی فادی است که نشان
دهنده میزان فادی بودن عدد است .یعنی هر مقدار که  sبیشتر باشد میزان فادی بودن
عدد نیز بیشتر است .بنابرایط خروجی ریرسیون رابعه ( )9را میتوان به صور دیر نوشت:
𝑌̃= (𝑎0 , 𝑠0) + (𝑎1 , 𝑠1) 𝑋1 +… + (𝑎2 , 𝑠2) 𝑋2
()1
در نتیجه ،تابع عضویت متغیر خروجی ریرسیون رابعه ( )9به صور دیر بدست میآید:
() 9

{𝑋|𝑌 = 𝑓(𝑋, 𝑎)} = ɸ
otherwise

)} 𝑋̃𝐴{max(min
{ = )𝜇𝑌 (Y
.

با جایگزینی رابعه ( )9در ( ،)9رابعه ( )1بدست میآید:
𝑋𝑖 ≠ 0

() 1
) Y (Y

𝑋𝑖 = 0 , 𝑌𝑖 = 0
𝑋𝑖 = 0 , 𝑌𝑖 ≠ 0

,

𝑛∑|𝑌−
| 𝑖𝑋 𝑖𝑎 𝑖=1
𝑛∑
| 𝑖𝑋| 𝑖𝑆 𝑖=1

1

به صور نمودار ( ،)9قابا نمایش است

1

نمودار ( :)2عدد مثلثی فازی )μY (Y

منبع :کوزه پزان دزفولی ()1834

1−
𝜇𝑌 (Y) ={ 1
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حا ت دادههای غیر فادی در ریرسیون میتواند تبدیا به یک مدگ برنامهریزی خعی شود.
در ایط حا ت ،هدف مدگ ریرسیون ،تعییط بهینه مقادیر پارامترهای ̃
 Aاست ،به قسمی
که مجموعه فادی خروجی مدگ ریرسیون شاما )  (Yiدارای درجه عضویت بزریتر یا
مساوی  hباشد .یعنی:
𝜇𝑌 (𝑌𝑖 ) ≥ h
() 3
متغیر  hعددی بیط صنر و یک میباشد .با افزایش مقدار  ،hمیزان فادی بودن خروجیها
نیز افزایش مییابد .در ایط پژوه  h=3/9در نظر یرفته شده است .بنابرایط میتوان با توجه
به معا ب مذکور ،تابع هدف و قیدهای تابع برنامهریزی خعی فادی را به صور دیر نشان
داد (کوده پزان ددفو ی:)4991 ،
𝑝
𝑛
𝑗𝑖𝑋 𝑖𝑆 0 = min ∑𝑖=1 ∑𝑗=1
()3
𝑝
𝑝
𝑗𝑖𝑋 𝑖𝑆 𝑌𝑖 ≤ ∑𝑖=1 𝑎𝑖 𝑋𝑖𝑗 + (1 − ℎ) ∑𝑖=1
()9
𝑝
𝑝
𝑌𝑖 ≥ ∑𝑖=1 𝑎i Xij + (1 − ℎ) ∑𝑖=1 𝑆i Xij
()10
به یونهای که رابعه ( )9تابع هدف و رابعههای ( )3و ( )43قیدهای مدگ برنامهریزی
فادی است .با توجه به مباحث معرح شده در ایط بوش شکا ریرسیون فادی معاد ه ()9
به صور دیر خواهد بود.
Int = 𝐴̃0 + 𝐴̃1 URB + 𝐴̃2 TO +𝐴̃3 SER + 𝐴̃4 AGR +𝐴̃5 HUM + 𝐴̃6 GDPP
()44
بنا بر رابعه ( ،)1رابعه باال را میتوان به صور دیر نوشت:
Int = (𝑎0 , 𝑠0) + (𝑎1 , 𝑠1) URB +(𝑎2 , 𝑠2) TO + (𝑎3 , 𝑠3) SER +(𝑎4 , 𝑠4 ) AGR
+ (𝑎5 , 𝑠5) HUM + (𝑎6 , 𝑠6) GDPP
()49

 -4تخمین و تحلیل یافتهها
در ایط بوش اد معا عه ،ضرایب فادی ( siو  )aiبرآورد میشود a .مقدار میانه و  Sپهنای
 Aرا مشوخ میکند ،پارامتر  sیستره عددی فادی است که نشان دهنده میزان فادی
بودن عدد است .یعنی هر مقدار که ایط پارامتر بیشتر باشد ،میزان فادی بودن عدد نیز
بیشتر خواهد بود .نتایج بدست آمده اد برآورد مدگ در جدوگ ( )4ارائه شده است.
نرخ شهرنشینی با ضریب فادی ( )9/9313 ،3/9143توایر مببت و قابا توجهی بر ننو
اینترنت دارد .ایط ضریب فادی نشان میدهد که حداکبر توایریذاری نرخ شهر نشینی بر
ننو اینترنت برابر  9/1433بوده و حداقا توایر آن بر ننو اینترنت نیز  4/3993و متوس
توایر آن برابر  9/9313است .یکی اد دالیا توایر قابا توجه نرخ شهرنشینی بر ننو اینترنت
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مربو به تمرکز یا وجود دیرساختهای فناوری اطالعا و ارتباطا در مناطق شهری که
امکان دسترسی به اینترنت را با هزینه پاییط و به راحتی امکان پذیر میسادد .د یا دیگر
توایر مببت متغیر شهرنشینی میتواند ناشی اد ایط باشد که افراد ساکط در مناطق شهری
نسبت به مناطق روستایی نسبتا اد سعح قدر خرید و نرخ سواد باالتری برخوردارند که
منجر به ننو بیشتر اینترنت در شهرها شده است بر ایط اساس ،توسعه شهری عاما مؤار
بر ننو اینترنت محسوب میشود .ایط یافته با نتایج تجربی معا عا بیربا و دیاینه ()9349
و ونوآ و یتر ( )9333هش سو است.
درجه باد بودن تجار عاما دیگری است که با ضریب فادی ( )9/4939 ، 3/4499رابعه
مببتی با ننو اینترنت دارد .بوشی اد کاالهای تجار خارجی را محصوال فناوری
اطالعا و ارتباطا (مانند کامپیوتر) شاما میشود که ابزار الدم برای استناده اد اینترنت
فراهش میکنند به همیط د یا است که فناوری اطالعا میتواند اد طریق سرریزهای
صادرا  ،واردا بر ننو اینترنت در هر کشوری موار باشد .بدون تردید ،کشور ایران به
عنوان یک کشور درحاگ توسعه اد ایط قاعده مبرا نیست به طوری که بوشی اد واردا
ایط کشور را قععا نرمافزاری و سوتافزاری (مانند کامپیوتر) تشکیا میدهد که در
استناده اد اینترنت کاربرد دارند .بنابرایط ،با افزایش درجهبادبودن اقتصاد ،آن کشور بیشتر
در معرض فناوری اطالعا و سرریز فناوریها اد طریق تجار خارجی قرار میییرد .ایط
یافته همسو با نتایج معا عا بی وک و دیمترو ( )9339و چط و فیر ی ( )9333است.
سهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی عاما دیگری است که با ضریب فادی
( )4/9939 ،3/4994توایر مببتی بر ننو اینترنت دارد .افزایش تو ید بوش خدما منجر
به ننو بیشتر اینترنت می شود؛ دیرا محصوال فناوری اطالعا و ارتباطا مانند اینترنت
در بوش خدما مانند بانکها و شرکتهای بیمه بیشتر کاربرد دارد .در ایط راستا یردن4
( )9333بیان میکند که سه بوش تجار خدما  ،ما یه و بیمه نیمی اد موجودیهای
کامپیوتری را در کشور را به خود اختصاص میدهند .ایط یافتهها ،معابق با نتایج معا عا
کاسأی و کأمط ( )9334و سبحانی و محمدیییگأو ( )4991است .در تقابا با بوش
خدما اد تو ید ناخا خ داخأی ،سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی با ضریب
فادی ( )-3/3999 ،3/4933توایر مننی بر ننو اینترنت دارد .ایط یافته معابق ادبیا
تحقیق معرح شده است .بیشتر فعا یتهای کشاوردی به صور دستی و با استناده
Gordon
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فناوریهای سعح پاییط صور میییرد .به عبارتی تو ید کشاوردی متکی بر ابزارهای
ابتدایی تو ید و نیروی انسانی کش مهار است و استناده اد ابزارهای با فناوری باال و
خدما اینترنت در تو ید ایط بوش کاربرد ندارد ایران به عنوان یک کشور در حاگ توسعه
اد ایط شرای مستبنی نیست ،به طوری که امروده با همه پیشرفتهایی که در بوش
کشاوردی ایران رخ داده ،تو ید محصوگ بوش کشاوردی اصو اال به روش سنتی انجام می-
ییرد .به همیط د یا افزایش سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی بر ننو اینترنت
توایر مننی دارد .ایط یافته هش سو با نتایج کاسأی و کأمط ( )9334و ی و شییو ()9349
است .چنان که اشاره شد برخالف بوش کشاوردی ،افزایش تو ید بوش خدما منجر به
توسعه و ننو بیشتر اینترنت میشود .به عبارتی یسترش سهش بوش خدما اد GDP
نسبت به کاهش سهش بوش کشاوردی اد  GDPمیتواند روند ننو اینترنت را بهتر توضیح
بدهد .بنابرایط ،نوا ساختار اقتصادی یک کشور در ننو اینترنت نقش مواری دارد.
سرمایه انسانی با ضریب فادی ( )3/9131 ،3/3349تاایری مببت بر ننو اینترنت دارد.
ایط اار میتواند ناشی اد دو عاما ارتقاء سعح تحصیال افراد و پیچیده بودن استناده
(داشتط عأش کامپیوتر) اد اینترنت باشد .به طوری که افزایش سعح دانش و تحصیال
جامعه اد دالیا توسعه ننو اینترنت است؛ یعنی هر قدر سعح تحصیال افراد در جامعه
امرودی ارتقاء یابد ،نیاد آنها به اینترنت بیشتر میشود .عالوه بر آن استناده اد کامپیوتر
نیادمند داشتط اطالعا مربو به آن حوده است .ذا هر چقدر سعح دانش افراد به
خصوص دانش کامپیوتر یا  ITبیشتر باشد بر ننو اینترنت توایر بیشتر خواهد داشت .ایط
نتیجه با یافتههای تحقیقا کیش ( ،)9344بیربا و دیاینه ( ،)9349پنارد و همکاران
( )9349و با یافته ی و شیو ( )9349برای مناطق کشتر توسعهیافته چیط همووانی دارد.
آخریط متغیری که وارد مدگ شده درآمد سرانه است که با ضریب فادی (،3/4339
 )3/1439توایر مببتی بر ننو اینترنت دارد .با افزایش درآمد سرانه افراد ،قدر خرید
آنها برای تقاضای انواعی اد کاال و خدما افزایش پیدا میکند .به عبارتی افزایش درآمد،
امکان تقاضای اینترنت را با پرداخت هزینه آن با قدر خرید باال فراهش میکند .همچنیط
با رشد درآمدسرانه ،میزان پسانداد افراد جامعه ارتقا مییابد و با تجهیز بوشی اد پسانداد
افرادجامعه به بوش دیرساختهای فناوری اطالعا  ،میزان سرمایهیذاری در آن افزایش
یافته و متناسب با سرمایهیذاری انجام یرفته در دیرساختها بستر برای ننو بیشتر
اینترنت فراهش میآید .اما براساس نتیجه حاصا شده و یافتههای معا عا قبأی ،الدم به
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کر است که توایریذاری دیرساختهای موابراتی بر ننو اینترنت ،خود منو به داشتط
منابع ما ی برای ایجاد دیرساخت ها است .بنابرایط سعح درآمد سرانه در پذیرش فناوری
جدید مانند اینترنت به صور مستقیش و غیرمستقش نقش اساسی دارد که ایط یافته معابق
با نتایج معا عا کیسکی و پوهجوال ( ،)9339ونوآ و یتر ( ،)9333سأمانی و همکاران
( )4931و ی و شیو ( )9349است.
جدول ( :)1نتایج برآورد پارامترها
ضرایب
3/3339
3/9143
3/4499
3/4994
3/4933
3/3349

گستره فازی

S5

ضرایب
49/3439
9/9313
9/4939
4/9939
-3/3999
3/9131

a5

3/4339

S6

3/1439

a6

S0
S1
S2

S3
S4

حدمیانه فازی

متغیرها
C

a1
a2

URB
TO
SER

a4

AGR
HUM
GDPP

a

a3

منبع :یافتههای تحقیق

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
هدف ایط تحقیق بررسی توایر عواما اقتصادی بر ننو اینترنت در کشور ایران با استناده
اد روش ریرسیون فادی بوده است .نتایج بدست آمده اد برآورد ا گوی تجربی نشان میدهد
که متغیرهای درآمد سرانه ،شهرنشینی ،سرمایه انسانی ،افزایش سهش بوش خدما اد
تو ید ناخا خ داخأی و درجه بادبودن تجاری بر ننو اینترنت توایر مببتی دارند .در حا ی
که اار افزایش سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ بر ننو اینترنت مننی است.
توایر مببت سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اقتصادی بر ننو اینترنت حاکی اد ایط
است که ارتقا دانش و مهار فنی افراد میتواند دمینه را برای ننو اینترنت در ایران
مساعد کند .برای محقق شدن ایط مهش الدم است در مدارس و محی های کاری ،امکان
استناده اد کامپیوتر برای افراد جامعه فراهش شود .الدمه ایط امر ،ایجاد دیرساختهای
فناوری اطالعا و ارتباطا در محی های آمودشی و شغأی است .همچنیط افزایش سهش
بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببتی بر ننو اینترنت دارد دیرا که بوش
خدما اد قبیا بانکها ،شرکتهای بیمه و ...برای انجام فعا یتهای رودانه خود نیاد به
استناده اد اینترنت دارند .به همیط د یا تغییر سهش بوش خدما اد تو ید ناخا خ داخأی
در ننو اینترنت نقش تعییط کنندهای دارد .ضریب شهرنشینی مبیط ایط است که به د یا

449

بررسی عواما اقتصادی موار بر ننو اینترنت در...

تراکش بیشتر دیرساخت فناوری اطالعا و ارتباطا در مناطق شهری ،افزایش نرخ شهر
نشینی توایر مببتی بر ننو اینترنت دارد .اد ایط رو ،استقرار دیرساختهای فناوری
اطالعا و ارتباطا در مناطق غیر شهری نیز میتواند بر روند رشد ننو اینترنت کمک
کند؛ و و اینکه آن مناطق یک روستا باشد .یافتههای حاکی اد ایط بود که افزایش درآمد
سرانه اد طریق ارتقا سرمایهیذاری در بوش  ITو افزایش قدر خرید جامعه به صور
مستقیش و غیر مستقیش در ننو اینترنت میتواند موار واقع شود ،عالوه بر ایط با افزایش
درجه بادبودن اقتصاد یک کشور ،دمینه انتقاگ کاالهای دیجیتا ی و کاالهای حاوی فناوری
جدید فراهش مییردد و اد ایط طریق کشورهای کمتر توسعهیافته باسعح تکنو وژی پاییط
به راحتی اد آن بهرمند میشوند .در پایان با توجه به نتایج حاصا شده ،ا عان میشود که
عواما اقتصادی اد کاناگهای محتأنی در ننو اینترنت نقش دارند .کشورهایی که اد قدر
اقتصادی باال ،سیاست اقتصادی باد ،سرمایه انسانی باال و بوش خدما توسعهیافتهای
برخوردارند ،دارای میزان ننو اینترنت بیشتری هستند .با توجه به خروجیهای تحقیق
حاضر ،پیشنهادهای سیاستی دیر جهت افزایش ننو اینترنت در ایران ارائه مییردد:
 با توجه به ضریب توایر باالی بادبودن تجاری بر ننو اینترنت ،پیشنهاد میشود برایننو بیشتر اینترنت سیاست باد اقتصادی به کار یرفته شود.
 بدیهی است که سیاستهای افزایش  GDPسرانه و توسعه سرمایه انسانی میتوانندتاایر مببتی بر ننو اینترنت داشته باشند ،بنابرایط ایط مهش توصیه میشود.
 با توجه به اینکه افزایش سهش خدما اد  GDPتاایر مببتی بر ننو اینترنت دارد ،ذاپیشنهاد میشود سیاستهایی جهت ارتقاء سهش ایط بوش اد  GDPاتوا شود.
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