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 چکیده
ر کشورهای کمتو توسعه اقتصادی، به رشد  های جدیدفرصت واینترنت با ایجاد شررای  

. دهدیرا متر عمیق خود با کشورهای پیشرفتهاقتصادی  شکاف امکان کاهشیافته توسعه
طی دوره  هدف پژوهش حاضرررر بررسررری توایر عواما اقتصرررادی بر ننو  اینترنت در ایران

اسرررت. در ایط معا عه اد مدگ ریرسررریون فادی برای تومیط نوا ارتبا  بیط  4931-4939

کند. ای اد مقادیر ممکط را برای پارامتر متغیرها برآورد میمتغیرها اسرررتناده شرررده که باده

دهد که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، بادبودن تجاری، نتایج حاصا اد برآورد مدگ نشان می

ه انسررانی و سررهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببت بر ننو  اینترنت سرررمای

دارند. اما تاایر متغیر سررهش بوش کشرراوردی اد تو ید ناخا خ داخأی بر ننو  اینترنت مننی 

 است.

 درآمد سرانه، ریرسیون فادی، عواما اقتصادی، ننو  اینترنت. های كلیدی:واژه

 .JEL :E23 ،C20 ،O10 ،O30 بندیطبقه
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 مقدمه -1
های جدیدی را برای رشد همه جانبه جوامع اینترنت با ایجاد شرای  نویط دندیی، فرصت

توانند اد ایط طریق فاصأه یافته میآورد. به طوری که کشورهای کمتر توسعهفراهش می

تر به  حاظ اقتصادی کاهش دهند. در یک اقتصاد عمیق خود را با کشورهای پیشرفته

ی رساختید، یسترش میزان استناده اد اینترنت به عنوان یک اصا ضروری و محورنشدا

های یورفنادیرا به  حاظ اقتصادی نیز، اینترنت و  ،است معرحدر توسعه اقتصادی کشورها 

سعح تو ید  تواندیممربو  به آن هزینه دریافت و ارساگ اطالعا  را کاهش داده و  ذا 

همچنیط اینترنت در سعح سادمانی،  اقتصاد را افزایش دهد. کا ناخا خ داخأی و باددهی

. عالوه برایط اد  حاظ باداریابی دهدیمی بروکراسی را کاهش هانهیهزانداده آن را کوچک و 

-أهکنندیان و فروشندیان را اد فاصنیز با اد بیط بردن بُعد مکان، امکان مباد ه بیط مصرف

 ءکنندیان را ارتقاریق دامنه انتواب و رفاه مصرفکند و اد ایط طهای دور فراهش می

که امکانا  و بسترهای الدم برای  ا بته ایط نتایج در صورتی محقق خواهد شدبوشد. می

استناده اد اینترنت در حد قابا قبوگ فراهش باشد. اهمیت ایط بسترها آنچنان مهش است 

 کند.دی هر کشوری فراهش میکه دمینه ننو  اینترنت را در راستای اهداف کالن اقتصا

توجهی بر عواما اقتصادی دارد؛ چون کشورهایی که میزان باالی ننو  اینترنت توایر قابا

باالیی برخوردار هستند؛ با وجود توایرا  GDP کنند اد سعح ننو  اینترنت را تجربه می

ضعیت در و مببت اینترنت بر متغیرهای اقتصاد، کشور ایران اد نظر میزان ننو  اینترنت

(. ایط در حا ی است که دستیابی 9349، 4ا مأأی موابرا معأوبی قرار ندارد )اتحادیه بیط

برنامه  سا ه و هش در اهداف 93اهداف سند چشش انداد به رتبه برتر عأمی و فناوری هش در 

ها و توکید قرار یرفته است. عالوه بر ایط، امروده در برنامه موردپنجش توسعه کشور 

کار وکسب  ا کترونیکی، دو ت ا کترونیک، آمودش ایجاد هایی چونیما  دو تی ایدهتصم

-تشرفپی کشورها اد برخی در یذشته ساگ چند ظرف و شده معرح ا کترونیکتجار   و

به یک  اینترنت ننو  ها،ایدهشدن ایط  اجرایی در صور . نموده استهای قابا توجهی 

ه تحریک کننده ننو  اینترنت بوده نیز در تصمیما  شود و عوامأی کمهش تبدیا میبحث 

اند که سرعت و یستره ننو  فناوری به  حاظ خواهد شد. برخی اد محققان بر ایط عقیده

ی جدید مربو  می شود؛ ایط هادهیادر جذب  کنندهافتیدری کشورهای هاتیظرف

 ی جدید وهادهیاای اقتصاد بر باد بودنخود به عوامأی مبا درآمد، تحصیال ،  هاتیظرف
                                                 

1 International Telecommunication Union (ITU) 
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دهد که میزان ننو  اینترنت در ساختار اقتصادی بستگی دارد. معا عا  نشان می

تواند تحت تاایر عواما اقتصاد قرار ییرد؛ چرا که توسعه اینترنت کشورهای موتأف می

 نیادمند منابع ما ی، اقتصادی و دیرساختی است.

ابزار یردش اطالعا   طیترمهش به عنوانت با توجه به اهمیت رودافزون استناده اد اینترن

در مسیر توسعه مأی و نزدیک شدن به واقعیت یکپارچگی جهانی در اغأب کشورها، 

 کشورها را در جهت ایجاد تواندیمشناخت و تجزیه و تحأیا عواما موار بر ننو  اینترنت 

دد دید درصایط معا عه با استناده اد روش اقتصاد سنجی جبستر مناسب آن کمک کند. 

پاسخ یویی به ایط سواگ است که عواما اقتصادی چه توایری بر ننو  اینترنت در ایران 

در معا عا  قبأی ایط مهش مورد توجه قرار نگرفته است. در ضمط مزیت ایط تحقیق  ؛دارند

محدویت دسترسی به داده اینترنت  د یادر استناده اد روش فادی است. در ایط پژوهش به 

اد روش برآورد ریرسیون فادی  (به خاطر جدید بودن پدیده اینترنت)ی یذشته هادر ساگ

 . هایی با باده دمانی کوتاه کاربرد داردایط روش برای برآورد مدگ. شودمیاستناده 

در معا عا  پیشیط  ی با ایط موضواهای به عما آمده، تا به حاگ پژوهشبررسیمعابق 

تا هدف پژوهش حاضر، بررسی توایر عواما اقتصادی . در ایط راسبررسی نشده است داخأی

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؟

د. رایط تحقیق در پنج بوش تنظیش شده است. بوش دوم به ادبیا  تحقیق اختصاص دا

بوش چهارم به تومیط و تحأیا در . شودمعرفی میدر بوش سوم روش تحقیق مورد 

 شود.پرداخته می ییریارئه جمع بندی و نتیجه بهبوش پنجش، در مدگ و در نهایت 

 ادبیات تحقیق -2
در ادامه  طبنابرایهای ننو  فناوری نشو  یرفته است. ادبیا  او یه ننو  اینترنت اد تئوری

 ود.شارائه می آنتئوری ننو  اینترنت و رابعه عواما اقتصادی با  و نو  فناوریتئوری ن

  های نفوذ فناوریتئوری -2-1

 9( و راجرد4393) 9و همکاران (، دیویس4394) 4های ننو  فناوری توس  برآونتئوری

ی ر( ارائه شده است. اد نظر برآون، ننو  فناوری عبار  است اد فرایند انتقاگ فناو4339)

                                                 
1 Brown 
2 Davis et al.  
3 Rogers 
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ه که منجر باد یک مکان به مکان دیگر یا اد یک یروه اجتماعی به یروهای اجتماعی دیگر

( با 4393دیویس و همکاران ) (.9344، 4ها شود )سأمان و هسیشتغییرا  اساسی در آن

کنند که برداشت  هنی افراد اد فناوری بر بیان می( TAM) 9ارائه مدگ پذیرش فناوری

یذارد. در واقع دیویس و همکاران اد مدگ پذیرش اوری توایر مینگرش آنها نسبت به فن

کنند. براساس ییرنده استناده میفناوری برای توضیح پذیرش فناوری خاص توس  تصمیش

ایط مدگ تصمیش یک فرد برای استناده اد فناوری به دو باور رفتاری شاما سودمندی و 

ی استناده کننده فناوری نسبت به سهو ت استناده بستگی دارد. سودمندی اد درک  هن

شود و سهو ت استناده اد فناوری خاص که موجب بهبود عمأکرد آن شده، ناشی می

استناده اد فناوری نیز اد میزان انتظار فرد اد ایط که استناده اد آن آسان باشد، حاصا می

 (.4393شود )دیویس و همکاران، 

فناوری در بهتریط دوره دمانی که در  ( تصمیش به استناده کاما اد یک4339راجرد )

دسترس است را تعبیق فناوری و عدم استناده اد فناوری در دمان دسترسی به آن را عدم 

(. اد نظر راجرد فرایند ننو  فناوری 9344کند )سأمان و هسیش، تعبیق فناوری تعریف می

، فناوری به نسبت مببت نگرش ایجاد فناوری، به دسترسی و دانش دارای پنج مرحأه

( در 9339فناوری است. همچنیط راجرد ) تائید فناوری و اجرای اتوا  فناوری، به تصمیش

معا عا  خود ییرندیان فناوری را براساس میزان استقباگ آنها اد فناوری در پنج یروه 

پذیرند(، پذیرندیان او یه شاما نوآوران )افرادی هستند که نوآوری جدید را به سرعت می

پذیرند(، اکبریت او یه )ایط یونه اد های جدید را به سادیی میی هستند که ایده)افراد

پذیرند که برتری مزیت آنها به اابا  رسیده باشد(، اکبریت اانویه هایی را میافراد ایده

)افرادی هستند که به خاطر ضرور  اقتصادی و با افزایش فشارهای محیعی و اجتماعی 

شکاکان )افرادی هستند در صور  اجبار اد فناوری جدید تبعیت  پذیرند( ونوآوری را می

کند که پذیرش نوآوری معموال به بندی کرده است. راجرد استدالگ میکنند( طبقهمی

اد آن  کند و پسشود سپس به وسیأه پذیرندیان او یه صعود میوسیأه مبتکران آغاد می

شکاکان مجبور به استناده اد نوآوری  کنند و نهایتو یروهیروه اکبریت آن را دنباگ می

 (.4939، 9شوند )کاظمیجدید می

                                                 
1 Salman & Hasim 
2 Technology Acceptance Model 
3 Kazemi (2014) 
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  تئوری نفوذ اینترنت -2-2

ننو  اینترنت که قدمت آن کمتر اد سه دهه است اد ادبیا  نظری محدودتری برخوردار 

( و 4394ی ننو  فناوری که توس  برآون )هایورئتبر اساس  است. ادبیا  ننو  اینترنت

( 4339(. راجرد )9344)سأمان و هسیش،  ارائه شده، شکا یرفته است( 4339راجرد )

های موتأف را بررسی کرد. در همیط راستا مک مدگ ننو  فناوری در صنایع و سادمان

( با پیروی اد معا عه راجرد ا گوی 9339) 9( و مک کوی و باریکا9339) 4و همکاران کوی

توسعه مورد تجزیه تحأیا قراردادند. رحاگیافته و دننو  اینترنت را در کشورهای توسعه

( توایر ننو  اینترنت را 9339) 1و همکاران ( و الوسون4333) 9آکرن و کویهمچنیط ون

 و بر سود اقتصادی با توکید بر تجار  ا کترونیک در بأندمد  بررسی کردند )مک کوی

 (.9349، همکاران

رنت یک فرصت منحصر به فرد برای راجرد بر ایط عقیده بود که به د یا رشد سریع اینت

بررسی دوباره نظریا  ننو  نوآوری به وجود آمده است، دیرا اینترنت ماهیت متناوتی 

 عاده ااینترنت یک نوآوری فوق که یبه طورهای قبأی دارد، ها و نوآورینسبت به فناوری

کان ترنت عاما متواند فراتر اد مکان، ننو  پیدا کند به عبارتی با ننو  اینپویاست، می

دهد. بر ایط اساس، بحث پویایی اینترنت و ننو  آن پژوهشگران اهمیت خود را اد دست می

( 4339) 9مند کرد به طوری که پرس و همکارانرا به ارائه ا گویی اد ننو  اینترنت عالقه

( 4که دارای شش ویژیی:  ا گویی برای اشاعه اینترنت در کشورهای موتأف ارائه کردند

( 1( جذب بوشی، 9( پراکندیی جغرافیایی در داخا کشور، 9، 1وصه فراییریمش

( پیچیدیی استناده اد اینترنت 9های سادمانی و ( دیرساخت9های ارتباطی، دیرساخت

تواند تصویر کامأی اد ننو  اینترنت ها ا عان دارند که بررسی  ایط شش ویژیی میبود. آن

هد. اما ایط ا گو به خاطر دمان بر و دور اد واقعیت بودن در هر سعحی اد کشورها را ارائه د

 (.9339، 3 وک و دیمترویرفته سابق، هیچگاه به کار یرفته نشد )بیدر معا عا  انجام

 عوامل اقتصادی و نفوذ اینترنت -2-3

                                                 
1 McCoy et al. 
2 McCoy and  Mbarika  
3 Van Akkeren and Cavaye 
4 Lawson et al. 
5 Press et al. 
6 Pervasiveness 
7 Beilock and Dimitrova  
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 تحأیا و ( عواما مؤار بر ا گوی ننو  اینترنت را با استناده اد تجزیه9339) 4و همکاران ی 

که در  طوری بندی کردند. بهچند وجهی بر دو بوش عرضه و تقاضا اینترنت تقسیش نیمت

طرف تقاضای، عواما فرهنگی و اجتماعی، ادراک کاربر و تقاضای کاربر برای اینترنت بر 

های اد قبیا توسعه اقتصادی، و در طرف عرضه، شاخخ ننو  اینترنت موار بود

ه عنوان عامأی که دمینه ننو  اینترنت در ننو  های فناوری و نقش دو ت بدیرساخت

(. در ادامه، محققان در معا عاتشان 9349، و همکاران اینترنت نقش داشتند )مک کوی

های اقتصاد سنجی متناو  عواما موار بر عرضه و تقاضای اینترنت را اد جوانب و مدگ

هد که متغیرهای د. نتایج به دست آمده اد معا عا  محققان نشان میندکردبررسی 

ا بیان هشوند. در توضیح نتایج پژوهشاقتصادی در ننو  اینترنت عامأی مؤار محسوب می

های موتأف جامعه مانند هر عاما دیگر نیاد به کنند که توسعه اینترنت در بوشمی

منابعی دارد که در صور  داشتط قدر  و منابع اقتصادی کافی، امکان ننو  اینترنت بیشتر 

ا گوی مذکور، محققان به  ارائه(. بعد اد 4931، 9و همکاران خواهد شد )سأمانیفراهش 

ه و بر عرضعواما موتأف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را صور  تجربی توایر 

 تقاضای اینترنت را بررسی کردند.

هایی که در معا عا  برای بررسی عاما اقتصادی بر ننو  اینترنت استناده شده شاخخ

ار  است اد درآمد سرانه، سرمایه انسانی، شهرنشینی، باد بودن تجاری، هزینه دسترسی عب

( بیان می 4339) 9راجرس .GDPو سهش بوش کشاوردی اد  GDPسهش بوش خدما  اد 

ای در ننو  تکنو وژی جدید دارد. ایشان معتقد کنندهکند که قدر  اقتصادی نقش تعییط

د است؛ درآمو  تکنو وژی جدید بیشتر اد کشورهای کشبود که در کشورهای اروتمندتر نن

د. برخی باشتر میبه عبارتی باوجود قدر  اقتصادی باال امکان دسترسی به اینترنت آسان

باد بودن تجاری بر ننو  اینترنت و فناوری اطالعا  بیان  اد محققان در رابعه با توایر

هایی توانند با پذیرش فناوریاند، میمانده کنند، کشورهایی که اد  حاظ فناوری عقبمی

، 1اند، عمأکرد اقتصادی خود را بهبود بوشند. )کیسکی و پوهجوالکه دیگران ایجاد کرده

(  در کنار عواما موتأف اقتصادی بر اهمیت سرمایه انسانی و 4999) 9(. با یمون9339

                                                 
1 Lee et al. 
2 Salmani et al. (2015) 
3 Rogers  
4 Kiiski and Pohjola  
5 Baliamoune 
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بودن سعح سواد چرا که باال . آمودش در پذیرش و اخذ فناوری اطالعا  توکید داشتند

ها به محصوال  فناوری اطالعا  و ارتباطا  شده و عامه مردم، باعث افزایش یرایش آن

(. 4999سادد )با یمون، تر میکاربردهای اصیا و معأوب آن را بیشتر و عمومی

های موابراتی اد عواما سیاست کند که قدر  اقتصادی و( بیان می4333) 4هارجیتای

نت است. به طوری که درکشورهای با سعح درآمدی باال، منابع ما ی موار بر ننو  اینتر

شود، درنتیجه، امکان توسعه تکنو وژی و ننو  فناوری بیشتری صرف تحقیق و توسعه می

اطالعا  و ارتباطا  در ایط کشورها بیشتر خواهد بود همچنیط وی معتقد بود که بیط 

ساالن، آمودش و نرخ سواد در بزرگهای توسعه انسانی )شاما امید به دندیی، شاخخ

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 

 شود.اند به صور  موتصر اشاره میکرده

به عنوان شاخخ تعبیق و  انهیرای واردا  هادادهای اد مقا ه( در 9334) 9کاسأی و کأمط

استناده کردند.  (OECD) 9ننو  فناوری در کشوری سادمان همکاری اقتصادی و توسعه

بدیط منظور با به کارییری روش اقتصاد سنجی پانا دیتای معمو ی رواب  بیط متغیرها 

 یدر کشورهاایط تحقیق نشان داد  جینتا مورد آدمون قرار دادند. 4333-4333را طی دوره 

OECD سرمایه انسانی و باد بودن تجاری رابعه قوی با ننو  فناوری دارد. همچنیط ،

ی، افزایش سهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی و کاهش یذارهیسرماافزایش نرخ 

فته اشود. یسهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی منجر به توسعه ننو  فناوری می

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 

 شود.کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی( در اخذ فناوری عدم مزیت محسوب می

 موار بر عواما ،9تزریومپ ننو  تکنو وژی مدگ ( با استناده اد9339) 1کیسکی و پوهجوال

بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که  OECD در4339 -9333 دوره طیننو  اینترنت 

درآمد سرانه و هزینه دسترسی به اینترنت در افزایش تعداد سرانه کاربران اینترنت توایر 

                                                 
1 Hargittai  
2 Caselli & Coleman  
3 Organisation for Economic Co-operation and Development  
4 Kiiski and Pohjola  
5 Gompertz model 
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یط توسعه اقتصادی با داری ب( رابعه معنی9333) 4که نوریسطوریداری دارند. به معنی

های ایط تحقیق نشان داد، میزان توسعه ننو  اینترنت دست آورند. یافته ننو  اینترنت به

 یذاری عظیمی دارد که باید اد سوی دو ت هر کشوری انجام ییرد.نیاد به سرمایه

 یهای تابأویی بررسکشور با استناده اد مدگ داده 13( ننو  اینترنت را در 9339پوهجوال )

ی افزاروتسکرد. نتایج ایط تحقیق بیانگر ایط بود که سرمایه انسانی، درآمد سرانه و قیمت 

( در 9339)  وک و دیمترودار بر ننو  اینترنت کشورها دارند. بیکامپیوتر توایر معنی

کشور  439 بیط در «یک مدگ اکتشافی ننو  اینترنت در بیط کشورها»ای با عنوان مقا ه

و در حاگ توسعه عأت ننو  نابرابری اینترنت را بررسی کردند. در ایط معا عه یافته توسعه

دو شاخخ استناده اد تأنط و کامپیوتر شوصی به عنوان نماینده بوش دیرساختی  اد

نتایج ایط تحقیق نشان داد که عالوه بر عواما اقتصادی )درآمد و باد  .استناده شده است

باد بودن جامعه( نیز بر ننو  اینترنت توایر دارند. بودن تجاری(، عواما غیراقتصادی )

همچنیط آنها به ایط نتیجه رسیدند که درآمد سرانه در استناده اد اینترنت نقش 

رانه ی بیط درآمد سای دارد و به ایط نکته اشاره کردند که احتماگ دارد، رابعهکنندهتعییط

 کنندیان اینترنت غیرخعی است.و تعداد استناده

 4339-9333کشور صحرای آفریقا طی دوره دمانی  13( با معا عه 9339) 9نیکا و الگاوی 

های ارتباطی با استناده اد مدگ سیستش معادال  همزمان سه معاد ه ای، اهمیت دیرساخت

کارییری اینترنت بررسی کردند. نتایج ایط تحقیق نشان دادند عالوه بر متغیر را در به

دیرساختی اد قبیا تعداد خعو  تأنط بر ننو  اینترنت موار درآمد سرانه، متغیرهایی 

های کشور با توجه به ویژیی 449( شکاف دیجیتا ی را در 9339) 9یأط و سوارد است.

وره طی دهای ریرسیونی پانا دیتا شناختی با استناده مدگجامعه، سیاسی و اقتصادی

اخخ تعداد کاربران اینترنت مورد بررسی قرار دادند. در ایط معا عه اد ش 9334-4333

جهت بررسی میزان شکاف دیجیتا ی در بیط کشورها استناده شده است. نتایج بدست 

جامعه شناختی بر ننو  اینترنت ، سیاسی و آمده حاکی اد ایط بود که وضعیت اقتصادی

ها نشان داد، بیط همه دهنده شکاف دیجیتا ی( اار معنادار دارند. نتایج آن)شاخخ نشان

 واما درآمد سرانه بیشتریط توایر را بر شکاف دیجیتا ی دارد.ع

                                                 
1 Norris 
2 Oyeyinka and Lal 
3 Guillen and Suarez 
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کشور  414ای عواما تعییط کننده شکاف دیجیتا ی در ( در مقا ه9333) 4یر یفو  چط 

ی پانا دیتا مورد اردیابی قرار دادند. اقتصادسنجبا استناده اد روش  4333-9334طی دوره 

 یرساموابراتی  ییذارمتیو ق یتجار ودنبه غیر اد باد بنتایج ایط تحقیق نشان داد، 

اینترنت توایر  ی دیرساختی بر استناده ادهاشاخخاقتصادی، دمویرافی و  یمتغیرها

 هکنندطییتع عواما ( با بکارییری روش پانا دیتا،9333) 9دارند. ونوآ و  ی تر یداریمعن

با استناده اد یک  هاآن. دادند قرارکشور دنیا را مورد معا عه  433میزان ننو  اینترنت در 

 پیشنهاد دادند و توایر عواما اجتماعی، شانمعا عهفرضیه برای  هنت مدگ تجربی،

ددند.  اینترنت تومیط کنندیاناستنادهی متناو  در بیط کشورها را بر اسیو سی اقتصاد

ر وایدبان انگأیسی ت دانستط و هارساختیدآمده نشان داد قدر  اقتصادی،  به دستنتایج 

ا ی، برای آمودش ع نامابتمیزان  هاشاخخمببت بر استناده اد اینترنت دارد. عالوه بر ایط 

 توایر مببت معنادار بر ننو  اینترنت داشتند. بودن کشوربرابری درآمد و باد

ی پانا معمو ی، ننو  اینترنت در اقتصادسنج( با استناده اد مدگ 9343) 9و همکاران اندرد

بررسی کردند. آنها کشورهای مورد معا عه را به  4333-9331دوره کشور را طی  941

ی کردند. در ایط معا عه ابتدا به بررسی فرایند بندطبقهدرآمد دو دسته درآمد باال و کش

پرداخته شده است. معابق  (1شکا -Sا گوی ترسیش منحنی ) اد ننو  اینترنت با استناده

ت در ایط دو دسته اد کشورها متناو  بود، هر چند آمده فرایند ننو  اینترن به دستنتایج 

در کشورهای کش درآمد ننو  اینترنت با توخیر شروا شده، اما سرعت ننو  اینترنت در ایط 

شان و ن پرداختنددر ادامه به بررسی عواما مؤار در ننو  اینترنت  هاآن. استکشورها باال 

در  رقابت بسیار مهش است و میزان برای توضیح ایط فرایند مأی اارا  شبکه دادند که

 .توایر مببت دارد اینترنت انتشار

 ان،ونی کشور در باند پهط نترنتیا یتقاضا یبررس به( 9344) 9موتافیدس و اکونامیدس

 یهمبستگ ایتحأ و رهیمتغ چند ونیریرسبا به کارییری  9331-9333 یدمان دوره یط

 یسترسد در را یدیکأ نقش ،یراهبرد ییجاجابه که دادایط تحقیق  نشان جینتا. پرداختند

                                                 
1 Chinn and Fairlie 
2 Wunnava and Leiter  
3 Andres et al. 
3 S-Shape Pattern 
5 Moutafides and Economides  
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 مؤار، رقابت و درآمد طیهمچن کند،یم نایا روستا و یشهر جوامع در باند یپهنا به

 .شوندیم محسوب باند یپهنا توسعه عواما طیترمهش

پانا دیتا طی  اینترنت را با استناده اد روش اقتصاد سنجی 9فرایند ننو  ( 9344) 1کیش

مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصا اد برآورد مدگ نشان داد که  4331-9333های ساگ

( قرار یرفتط در معرض ایط 9( شکاف دیجیتا ی  زوما در آینده اد بیط نوواهد رفت؛ 4

های موتأف ( فعا یت9فناوری در مدرسه و محا کار نقش اساسی در ننو  بیشتر آن دارد؛ 

 موارند. اینترنتی اد قبیا ایمیا در ننو  بیشتر آن

نو  ن کنندهطییتععواما  ی پانا پویا،اقتصادسنجبا استناده اد روش ( 9349) 9 ی و شیو

مورد تجزیه  9339-9333طی دوره استان کشور چیط  99 در دیجیتا ی شکاف و اینترنت

 شده یرفتهو تحأیا قرار دادند. در ایط معا عه عواما مواری که بر ننو  اینترنت در نظر 

ند اد درآمد سرانه، باد بودن تجاری، سهش بوش کشاوردی اد تو ید مأی، تعداد بود عبار 

ی هاتاناسبیط در  تننو  اینترن نرخی پژوهش نشان داد هاافتهخعو  تأنط و نرخ سواد. ی

ننده کبوده و اد میان عواما موار بر ننو  اینترنت، درآمد سرانه نقش تعییط تناو چیط م

 و سوادایط پژوهش مبیط ایط است که نرخ  هاافتههمچنیط یبر ننو  اینترنت داشت. 

متر غربی ک طقادر من نترنتیا اددر استناده  (تعداد خعو  تأنط) موابراتی یهارساختید

ی دارد؛ ایط در حا ی است که آنها در سایر مناطق بیط نرخ توجهقابانقش  افتهیتوسعه

بدست نیاوردند. عالوه بر ایط نتایج نشان داری رابعه معنی موابراتی یهارساختید و سواد

 داری بر ننو  اینترنت ندارد.ی چیط توایر معنیهااستانداد که بادبودن تجاری در 

استناده اد اینترنت  کنندهایتسه( به شناسایی عواما باددارنده و 9349) 1بیربا و دیاینه

. قراردادندمورد بررسی  مدگ معا عه را در دو سعح هاآنی آفریقا پرداختند. کشورهادر 

و سعح دوم؛ متغیرهایی  شدیمی افراد و ویژیی خانوادیی افراد را شاما ژییوسعح اوگ؛ 

. یرفتیماد قبیا درآمد سرانه، تعداد خانوارهای دارای اینترنت و نرخ سواد را در بر 

ده اد مدگ ی کرده و با استناآورجمعکشور آفریقایی  43ی مورد نیاد را اد مشاهدا  هاداده

 . نتایج به دست آمده نشان داد کهدادند قرار، در دو سعح مورد بررسی 9سأسه مراتب

                                                 
1 Kim 
2 Diffusion Process 
3 Li and Shiu. 
4 Birba and Diagne  
5 Hierarchical Model 
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دن بو جواندارند و  نقش مهمی ایط فناوری در استناده اد شهرنشینی هارساختید توسعه

 شبکه یک عضویت درو  آمودش متوسعه سعح حداقاداشتط  ،سا ه( 93-41)افراد 

 یهایژییو عالوه بر ایط، .دهدیمفراد اد اینترنت را افزایش احتماگ استناده ا اجتماعی

 باشند.موار می اینترنت بر تقاضای و سعح تحصیال  تا حد دیادی جنس، سط مانند فردی

( به مقایسه عواما و موانع استناده اد اینترنت و تأنط همراه با 9349) 4پنارد و همکاران

یابون آفریقا پرداختند. نتایج ایط تحقیق استناده اد روش نظر سنجی فردی در کشور 

نشان داد در استناده اد اینترنت و تأنط همراه، سعح آمودش و مهار  فنی )کامپیوتری( 

ها مبیط اهمیت عاما اجتماعی در ننو  اینترنت ای دارند. همچنیط یافتهکنندهنقش تعییط

 عاما اقتصادی است.  بود. ایط تحقیق نشان داد، مانع اصأی استناده اد تأنط همراه

 کنندهطییتع(، عواما GMMی روش پانا دیتای پویا )ریکاریبه( با 9349) 9 یط و وو

ی در کشورهای سادمان همکاری اقتصادی و امرحأهننو   أهیبه وستعبیق پهنای باند 

. نتایج مبیط ایط بود که در مراحا ننو  پهنای باند، عواما قراردادندتوسعه را مورد آدمون 

رحأه محتوا در م و آمودش ،درآمداد قبیا  کنندهطییتع. عواما استی متناو  کنندهطییتع

ننود پهنای باند قبأی در مرحأه اکبریت  و (ها)پأت فرم  1، رقابت سکوها9سادش او یه

 .یذاردیمبر تعبیق پهنای باند توایر  1، قیمت پهنای باند در مرحأه آخر یا توخیری9او یه

در همه مراحا ننو  پهنای باند به جای استراتژی مناسب  یریکاریبهمعا عه پیشنهاد ایط 

 یک مرحأه توس  دو ت بود. 

( مدگ جدید ننو  تکنو وژی را با استناده اد سیستش پویا ارائه 9341) 3تسای و هوانگ

ی انمودند. آنها با توجه به مدگ جدید دریافتند که ننو  تکنو وژی در یک فرایند دو مرحأه

ییرد. نتایج ایط تحقیق مبیط ایط بود که کینیت خدما ، میزان توسعه صور  می

 ها، قیمت، درجه توسعه فناوری اد عواما موار در ننو  تکنو وژی جدید است.دیرساخت

                                                 
1 Penard et al. 
2  Lina and Wu  
3 Adopter  Stage 
4 Platform Competition 
5 Majority Stage 
6 Laggard Stage 
7 Tsai & Hung 
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کننده ننو  اینترنت و ا گوی کننده و تسریع( عواما محدود9349) 4و همکاران پنارد

ن بررسی کردند. بدیط منظور اد روش اقتصاد سنجی استناده اد آن را  در کشور کامرو

برای بررسی اد نظرا  خانوارهای کامرون در مورد د یا استناده اد اینترنت بهره  9خرد

جستند. نتایج ایط پژوهش نشان داد که افراد تحصیا کرده و افراد مسأ  بر دبان و 

ستناده اد یط پژوهش ا گوی اکنند. براساس نتایج اکامپیوتر اد اینترنت بیشتر استناده می

اینترنت نسبت به سط، جنس و تحصیال  در ایط کشور متناو  است به طوری که افراد 

کنندیان به منظور انجام تحقیق و مسط اد اینترنت برای تنریح و سریرمی و تحصیا

کنند. آنها دریافتند که کشور کامرون اد  حاظ دسترسی به پژوهش اد اینترنت استناده می

 .ینترنت و ا گوی استناده اد اینترنت در مرحأه او یه اشاعه اینترنت قرار داردا

( عواما تعییط کننده ننو  اینترنت در کشور چیط را بررسی کرد. 9349) 9یوانگچو

همچنیط وی در معا عه دیگر در همان ساگ عواما موار بر ننو  اینترنت را در کشور چیط 

یقا  آن نشان داد که تو ید ناخا خ داخأی و عواما مورد آدمون قرار داد. نتایج تحق

دیرساختی توایر چندانی بر ننو  اینترنت در کشور چیط ندارند، بأکه توایر هزینه دسترسی 

( نشان 9349) 1به اینترنت در استناده اد آن موار است. در ایط راستا، نتیجه معا عه مینر

ذاری یعاتی نقش حیاتی دارد و سرمایهییری اقتصاد اطالداد که توسعه اینترنت در شکا

 کند.های فناوری اطالعا  و ارتباطا  رشد اقتصادی را تقویت میدر دیرساخت

-ها اد طریق پرسشآوری داده( با جمع4991) 9در معا عا  داخأی صباغ کرمانی و نجنی

تی ماالروش احت کارییریبا به را اینترنت توس  خانوارهای شهر تهران نامه، تابع تقاضا

یزان م ،خانوار تعداد اعضای بیانگر ایط بود که ایط تحقیق. نتایج برآورد کردند 1جیتال

سبحانی  .ی دارندتوایر مببتبر استناده اد اینترنت تحصیال ، جنسیت و نیز سعح درآمد 

( با استناده اد پانا دیتای معمو ی توایر متغیرهای اقتصادی را 4991) 3و محمدی ییگأو

را مورد بررسی  4339-9339فناوری اطالعا  در کشور درحاگ توسعه طی دوره بر توسعه 

های موتأف فناوری . در ایط معا عه توایر متغیرهای اقتصادی را بر روی شاخخدادند قرار

                                                 
1 Penard et al. 
2 Micro-econometric Approach 
3 Guangchao 
4 Miner 
5 Sabbagh Kermani and Najafi (2005) 
6 Logit 
7 Sobhani and Mohammadi Giglou (2005) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272715001802
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272715001802
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مده نشان آ به دستاطالعا  اد قبیا کاربران اینترنت و خعو  تأنط بررسی کردند. نتایج 

داخأی سرانه، باد بودن تجاری، افزایش سهش بوش  خا خناداد که توایر افزایش تو ید 

ار دتو ید ناخا خ داخأی و تحصیال  بر توسعه فناوری اطالعا  مببت و معنی خدما  اد

( اردش پو ی اطالعا  ارائه شده در اینترنت را 4931) 4کأجاهیاست. نظری و طباطبائی

اد روش هدانیک برآورد کردند.  به تنکیک خدما  ارائه شده در شهر تهران را با استناده

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 

االتری صیال  باند. همچنیط نتایج آنها نشان داد که افرادی که تحاجتماعی و موسیقی قائا

شتری اند، اردش پو ی بیدارند و آنهایی که دودتر اقدام به استناده اد اینترنت پرسرعت کرده

( با استناده اد روش 4931) 9شوند. سأمانی و همکارانبرای استناده اد اینترنت قائا می

در توایر عواما اقتصادی بر ننو  اینترنت را (، GMM) 9اقتصاد سنجی پانا دیتای پویا

مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایط  4339-9349کشور درحاگ توسعه طی دوره  499

های فناوری اطالعا  و ارتباطا ، نرخ شهر نشینی، بادبودن تحقیق نشان داد که دیرساخت

د. عالوه دار دارنتجاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی بر ننو  اینترنت توایر مببت و معنی

سهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببت و افزایش سهش بر ایط، افزایش 

 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  

ایران معا عا  چندانی صور   بوده و در دمینه توایر عواما اقتصادی بر ننو  اینترنت در

نگرفته است. همچنیط ایط معا عه به خاطر محدویت داده کاربران اینترنت )ننو  اینترنت( 

های برآوردی، توایر عواما بار اد ریرسیون فادی به خاطر داشتط قابأیتبرای او یط

ادی اقتص سنجد. همچنیط در ایط معا عه صرفا اار عوامااقتصادی را بر ننو  اینترنت می

بر ننو  اینترنت بررسی می شود که در معا عا  دیگر عوامأی مانند اجتماعی، سیاسی و 

های موابراتی مدنظر بوده است. برایط اساس، پژوهش حاضر جزء نوستیط دیرساخت

باشد. ایط تحقیق در تالش است توایر عواما یرفته در ایط دمینه میتحقیقا  صور 

 ماید.بررسی نرا در کشور ایران با استناه اد ریرسیون فادی  اقتصادی بر ننو  اینترنت

                                                 
1 Nazari and Tabataba'i Keljahi (2015) 
2 Salmani et al. (2015) 
3 Dynamic Panel Data Models (Generalized Method of Moments) 



 

 

 

 

  

 

    ...در نترنتیموار بر ننو  ا یعواما اقتصاد یبررس                                                 431  

 

 روش شناسی -3
تاچ و اسهدف اصأی پژوهش حاضر، بررسی توایر عواما اقتصادی بر ننو  اینترنت است. 

که توایر عواما موتأف را بر ( اولین محققانی بودند 2001( و کاسلی و کلمن )2002) 1همکاران

در ادامه اندرز و همکارن با تعدیل مدل آنها مدل تجربی جدیدی را  ننو  اینترنت بررسی کردند،

های لی و شیو به خاطر محدودیت دسترسی به برخی داده 2012تا اینکه در سال  .ارائه نمودند
مدل اندرز و همکارن مدل را دوباره بازنویسی کردند. متغیر وابسته در همه این مطالعات کاربران 

ر میزان نفوذ اینترنت است. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل روابط بین اینترنت بوده و نماینگ

( بهره یرفته است. ا بته مدگ تحقیق حاضر، 9349) ی و شیو  9اد ا گو تعدیا شدهمتغیرها 

 کند. بر ایط اساس مدگصرفا توایر متغیرهای اقتصادی را بر ننو  اینترنت بررسی می

  شود:پژوهش حاضر به صور  دیر تصریح می 

 INT =  f(URB, TO, SER, AGR, HUM, GDPP)                                                (4 )  

 به طوری که:

:INT  مأأی ااتحادیه بیط بر اساس تعریفاست.  در هر صد ننر اینترنت کاربرانتعداد 

  .در سه ماه یذشته استبه شبکه اینترنت ، افراد متصا کاربر اینترنت، 9موابرا 

URB: کنند. شهرنشینی و بیانگر جمعیتی است که در مناطق شهری دندیی می نرخ 

TO:   باد 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.

SER: 9344ت اابت سهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی به قیم. 

AGR:  9344سهش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی به قیمت اابت. 

HUM: اند.ابت نام کرده 1معرف سرمایه انسانی است که در مقاطع دوم تحصیأی 

GDPP :است. 9344به قیمت اابت  تو ید ناخا خ داخأی سرانه 

افزاری اد برنامه نرم (  بوده و9341) 5ها بانک جهانیقابا  کر است که منبع تمامی داده

MATLAB14 .برای تومیط مدگ استناده شده است 

                                                 
1 Estache et al. 

 صلتولید ناخا ازحذف و دو متغیر سهم بخش خدمات و کشاورزی از مدل ( متغیر خطوط تلفن 2012و شیو )لی  الگونسبت به  2
 دنبال بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در ایران است.ه اضافه شده است چرا که این مطالعه ب مدل داخلی به

3 International Telecommunication Union (ITU( 
4 Secondary School  
5 World Bank (2016) 
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ی ارتبا  بیط متغیرهای مستقا و وابسته اد مدگ ریرسیون به خاطر وجود ابهام در نحوه

ط ای اد مقادیر ممکفادی برای تومیط مدگ استناده شده است دیرا که ریرسیون فادی باده

ر حا ی که ریرسیون کالسیک تنها یک مقدار دند درا برای متغیر خروجی تومیط می

 کند.مشوخ برای متغیر خروجی محاسبه می

ریط تتناو  ریرسیون فادی در مقایسه با ریرسیون معمو ی ناشی اد مبانی آنها است. مهش 

  تناو  آنها عبار  است اد:

اهدا  شو م ریرسیون فادی برخالف ریرسیون معمو ی قابأیت برآورد مدگ با تعداد داده -

 آماری محدود را دارد،

در ریرسیون  سنجند،کالسیک را میریرسیون  صحت فروضکه  4تشویخ هایآدمون -

 براساس نظریه امکان بنا شده است، چرا که ریرسیون فادی ،فادی موضوعیت ندارند

 تودیع نرماگ تبعیت کنند، خعاها در مدگ ریرسیون فادی الدم نیست اد -

دند در صور  وجود ابهام در تومیط می رای پارامتر متغیر بادهریرسیون فادی چون ب -

 کند،یون معمو ی کاراتر برآورد میارتبا  با یک پیشامد اد ریرس

ها در ریرسیون های هش خعی به د یا تصافی بودن دادهها و پدیدهناهمسانی واریانس -

رسیون فادی برای تعییط معمو ی وجود دارد اما در ریرسیون فادی موضوعیت ندارد دیرا ری

، 9پزان ددفو یکند )کورهریزی درجه دو استناده میریزی خعی و برنامهضرایب برنامه

 (. 4934، 9؛ جباری و همکاران93: 4993

د یا استناده اد روش ریرسیون فادی در ایط تحقیق مربو  به قابأیت آن در برآورد 

های کاربران اشد که در ایط معا عه، دادهبهایی است که تعداد دوره معا عه محدود میمدگ

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.

 رگرسیون فازی -3-1

 (.4319، 1دادهکرد ) عنی معرفی را فادی هایسیستش نظریه ،4319ساگ  در داده عنی

 3دهد )درست یا غأ ،می نشان دوتایی یک سیستش اساس بر را چیزی هر کالسیک منعق

 یک و صنر یک عدد که بیط با را چیزی هر درستی فادی منعق ، سیاه یا سنید(، و ی4یا 

                                                 
 و... F ،Tهای آزمون 1

2 Corepazzan Dezfuli (2008) 
3 Jabari et al. (2012) 
4 Lotfizadeh (1965) 



 

 

 

 

  

 

    ...در نترنتیموار بر ننو  ا یعواما اقتصاد یبررس                                                 431  

 

 ننشا یک عدد با را سنید رنگ و صنر عدد با را سیاه رنگ ایر نماید. مبالا تبییط می است

 است معتقد فادی، منعق بود. خواهد صنر به نزدیک خاکستری عددی رنگ آنگاه دهیش،

 ساختط دنباگ به باید که است معتقد داده عنی است. عأش نهنته ماهیت در که ابهام

 معتقدند که دیگران سیستش بپذیرد برخالف اد بوشی یمنز ه به را ابهام که بود هاییمدگ

(. در ادامه برای 4999، 9)خدایی 4یابد افزایش وریبهره تا کرد تردقیق را هاتقریب باید

بعد اد . 1کردند یفادی را معرف بیبا ضرا ونیریرس( 4399)و همکاران 9تاناکا بار طیاو 

ا ب ان،گریمقاال  متعددی در خصوص تئوری فوق ا ذکر به دست د شان،یمقا ه ا طیاو 

 بیبا ضرا ونیریرس یهامنتشر شد. به مدگ کاربردی هایبر یسترش تئوری و مباگ هیتک

 یها، خعامدگ طیکه در ا رایشود. دیهش ینته م یامکان ونیریرس یهامدگ یهیا ،یفاد

، 9)طاهری و ماشیط چی شودیمدگ منظور م بیضرا یامکان یهاعیمدگ در قا ب تود

 ،قیدق هاریشود که مشاهدا  و متغیفادی، فرض م بیبا ضرا ونیدر ریرس(. 939: 4993

د. شودر ادامه مدگ ریرسیون امکانی تشریح میاست.  ونیریرس بیو ابهام در مدگ و ضرا

 n مستقا و تعداد مشاهدا  یرهایمتغو  X1 ،X1 ،....،Xpو  وابسته ریمتغ Yشیفرض کن

 :بود ( خواهد9شکا رابعه ) فادی، به ریرسیون مدگ کأی باشد، صور 

�̃�= f(X, A) = �̃�0 + �̃�1𝑋1 + �̃�2𝑋1 + …. + �̃�𝑝𝑋p                                         (9 )  

 طیکه مدگ بهتر یبه صورت است �̃�0, �̃�1, �̃�2, …. �̃�𝑝برآورد پارامترهای مدگ یعنی  هدف

 یمبأب تیمترهای فوق اد تابع عضوپارا افتطیبرای آورد. ها به دست را برای داده برادش

رماگ، ن ایاد قب گرید تیتوان اد توابع عضویم ا بته. شده استاستناده  (9رابعه )متقارن 

قرار  یو بررس ثمتقارن مورد بح یمبأب تیمقا ه فق  تابع عضو طیاستناده کرد، اما در ا

  شود:یم فیتعر ریمتقارن به صور  د یمبأب تی. تابع عضوردیییم

Ã(X) = {
1 −

𝑎−x

𝑠
,                a − s ≤ X ≤ 0

1 −
𝑎−x

𝑠
,                a < X < A + S

   (9                                               )  

نشان داد. یک عدد مبأبی فادی به صور    �̃�= (a, s) توان به صور هر عدد مبأبی را می

 (، قابا نمایش است:4نمودار )

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

2 Khodaei (2009) 
3 Tanaka 

 جعه شود.مرا Tanaka  (1992)برای معا عه بیشتر به مقاال  4
5 Taheri and Mashinchy (2008) 
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μÃ(a) 
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 �̃� (: عدد مثلثی فازی1ر )نمودا

 (1834منبع: کوزه پزان دزفولی )

a  مقدار میانه وs  پهنای�̃� کند پارامتر را مشوخ می sفادی است که نشان  عددی یستره

بیشتر باشد میزان فادی بودن  sمیزان فادی بودن عدد است. یعنی هر مقدار که  دهنده

 :نوشت دیرتوان به صور  ( را می9) ون رابعهعدد نیز بیشتر است. بنابرایط خروجی ریرسی

�̃�= (𝑎0, 𝑠0) + (𝑎1, 𝑠1) 𝑋1 +… +  (𝑎2, 𝑠2) 𝑋2                                             (1)  

 :آیدمی دیر بدست صور  به (9رابعه ) ریرسیون خروجی متغیر عضویت تابع نتیجه، در

𝜇𝑌(Y) = {
max(min{�̃�𝑋})        {𝑋|𝑌 = 𝑓(𝑋, 𝑎)} = ɸ 

.                                     otherwise                      
                               (9 )  

 آید:( بدست می1(، رابعه )9( در )9با جایگزینی رابعه )

𝜇𝑌(Y) ={
1 −

|𝑌−∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 |

∑ 𝑆𝑖|𝑋𝑖|𝑛
𝑖=1

,                𝑋𝑖 ≠ 0                          

1                                          𝑋𝑖 = 0 , 𝑌𝑖 = 0            
1                                          𝑋𝑖 = 0 , 𝑌𝑖 ≠ 0           

 (1           )                    

)(YY ( قابا نمایش است9به صور  نمودار ،) 
 

 

 

 

 

 

 

 μY(Y) (: عدد مثلثی فازی2نمودار )
 (1834منبع: کوزه پزان دزفولی )
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شود.  خعی ریزیبرنامه مدگ یک به تبدیا تواندمی ریرسیون در فادی غیر هایداده حا ت

 قسمی است، به Ã مقادیر پارامترهای سیون، تعییط بهینهمدگ ریر هدف حا ت، ایط در

 یا بزریتر درجه عضویت دارای (Yi)ریرسیون شاما  مدگ خروجی فادی مجموعه که

 باشد. یعنی:  hمساوی 

 𝜇𝑌(𝑌𝑖) ≥ h (3                     )                                                                  
 

ها ، میزان فادی بودن خروجیhباشد. با افزایش مقدار عددی بیط صنر و یک می hمتغیر 

توان با توجه بنابرایط می در نظر یرفته شده است.h =9/3یابد. در ایط پژوه نیز افزایش می

ریزی خعی فادی را به صور  دیر نشان به معا ب مذکور، تابع هدف و قیدهای تابع برنامه

 (:4991زان ددفو ی، داد )کوده پ
0 = min ∑ ∑ 𝑆𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑖=1                  (3                                                              )

𝑌𝑖  ≤ ∑ 𝑎𝑖𝑋𝑖𝑗 + (1 − ℎ) ∑ 𝑆𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1

𝑝
𝑖=1                  (9                       )                    

𝑌𝑖  ≥ ∑ 𝑎iXij + (1 − ℎ) ∑ 𝑆iXij
𝑝
𝑖=1

𝑝
𝑖=1                  (10                                                  )  

ریزی های مدگ برنامه( قید43( و )3های )( تابع هدف و رابعه9ای که رابعه )به یونه

( 9فادی معاد ه )شکا ریرسیون حث معرح شده در ایط بوش . با توجه به مبااستفادی 

 به صور  دیر خواهد بود.

(44      )Int = �̃�0 + �̃�1URB + �̃�2TO +�̃�3SER + �̃�4AGR  +�̃�5HUM + �̃�6GDPP 

 توان به صور  دیر نوشت:(، رابعه باال را می1بنا بر رابعه )
Int = (𝑎0, 𝑠0) + (𝑎1, 𝑠1) URB +(𝑎2, 𝑠2) TO + (𝑎3, 𝑠3) SER +(𝑎4, 𝑠4) AGR  

+ (𝑎5, 𝑠5) HUM +  (𝑎6, 𝑠6) GDPP                                                              (49)  

 هاتخمین و تحلیل یافته -4

پهنای  S مقدار میانه و aشود. برآورد می (ia و is)، ضرایب فادی در ایط بوش اد معا عه

A کند، پارامتر را مشوخ میs  یستره عددی فادی است که نشان دهنده میزان فادی

بودن عدد است. یعنی هر مقدار که ایط پارامتر بیشتر باشد، میزان فادی بودن عدد نیز 

 ( ارائه شده است.4مدگ در جدوگ ) بیشتر خواهد بود. نتایج بدست آمده اد برآورد

( توایر مببت و قابا توجهی بر ننو  9313/9، 9143/3ینی با ضریب فادی )شهرنشنرخ 

دهد که حداکبر توایریذاری نرخ شهر نشینی بر اینترنت دارد. ایط ضریب فادی نشان می

و متوس   3993/4بوده و حداقا توایر آن بر ننو  اینترنت نیز  1433/9ننو  اینترنت برابر 

است. یکی اد دالیا توایر قابا توجه نرخ شهرنشینی بر ننو  اینترنت  9313/9توایر آن برابر 
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ی فناوری اطالعا  و ارتباطا  در مناطق شهری که هارساختیدمربو  به تمرکز یا وجود 

ر ا دیگسادد. د یامکان دسترسی به اینترنت را با هزینه پاییط و به راحتی امکان پذیر می

تواند ناشی اد ایط باشد که افراد ساکط در مناطق شهری توایر مببت متغیر شهرنشینی می

نسبت به مناطق روستایی نسبتا اد سعح قدر  خرید و نرخ سواد باالتری برخوردارند که 

 مؤارعاما  منجر به ننو  بیشتر اینترنت در شهرها شده است بر ایط اساس، توسعه شهری

( 9349شود. ایط یافته با نتایج تجربی معا عا  بیربا و دیاینه )سوب میبر ننو  اینترنت مح

 هش سو است. (9333و ونوآ و  یتر )

( رابعه 4939/9،  4499/3درجه باد بودن تجار  عاما دیگری است که با ضریب فادی )

مببتی با ننو  اینترنت دارد. بوشی اد کاالهای تجار  خارجی را محصوال  فناوری 

شود که ابزار الدم برای استناده اد اینترنت و ارتباطا  )مانند کامپیوتر( شاما میاطالعا  

اد طریق سرریزهای  تواندیمکنند به همیط د یا است که فناوری اطالعا  فراهش می

صادرا ، واردا  بر ننو  اینترنت در هر کشوری موار باشد. بدون تردید، کشور ایران به 

عه اد ایط قاعده مبرا نیست به طوری که بوشی اد واردا  عنوان یک کشور درحاگ توس

 دهد که درافزاری )مانند کامپیوتر( تشکیا میافزاری و سوتایط کشور را قععا  نرم

یشتر بادبودن اقتصاد، آن کشور ببا افزایش درجه بنابرایط،استناده اد اینترنت کاربرد دارند. 

. ایط ییردمیها اد طریق تجار  خارجی قرار در معرض فناوری اطالعا  و سرریز فناوری

 ( است.9333( و چط و فیر ی )9339 وک و دیمترو )یافته همسو با نتایج معا عا  بی

سهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی عاما دیگری است که با ضریب فادی 

منجر   ( توایر مببتی بر ننو  اینترنت دارد. افزایش تو ید بوش خدما9939/4، 4994/3)

به ننو  بیشتر اینترنت می شود؛ دیرا محصوال  فناوری اطالعا  و ارتباطا  مانند اینترنت 

 4در ایط راستا یردن کاربرد دارد.بیشتر های بیمه ها و شرکتدر بوش خدما  مانند بانک

های کند که سه بوش تجار  خدما ، ما یه و بیمه  نیمی اد موجودی( بیان می9333)

 ها، معابق با نتایج معا عا دهند. ایط یافتهرا در کشور را به خود اختصاص میکامپیوتری 

( است. در تقابا با بوش 4991ییگأو )( و سبحانی و محمدی9334کاسأی و کأمط )

خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی، سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی با ضریب 

ننو  اینترنت دارد. ایط یافته معابق ادبیا   ( توایر مننی بر-3999/3، 4933/3فادی )

کشاوردی به صور  دستی و با استناده  یهاتحقیق معرح شده است. بیشتر فعا یت

                                                 
1 Gordon 
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 یکشاوردی متکی بر ابزارهاییرد. به عبارتی تو ید های سعح پاییط صور  میفناوری

فناوری باال و  ابتدایی تو ید و نیروی انسانی کش مهار  است و استناده اد ابزارهای با

سعه در حاگ تو ایران به عنوان یک کشورتو ید ایط بوش کاربرد ندارد  درخدما  اینترنت 

هایی که در بوش به طوری که امروده با همه پیشرفت نیست، اد ایط شرای  مستبنی

-به روش سنتی انجام می تو ید محصوگ بوش کشاوردی اصوالا  رخ داده،کشاوردی ایران 

د یا افزایش سهش بوش کشاوردی اد تو ید ناخا خ داخأی بر ننو  اینترنت  ییرد. به همیط

( 9349یو )( و  ی و شی9334توایر مننی دارد. ایط یافته هش سو با نتایج کاسأی و کأمط )

اشاره شد برخالف بوش کشاوردی، افزایش تو ید بوش خدما  منجر به  چنان کهاست. 

 GDPبه عبارتی یسترش سهش بوش خدما  اد  شود.توسعه و ننو  بیشتر اینترنت می

تواند روند ننو  اینترنت را بهتر توضیح می GDPنسبت به کاهش سهش بوش کشاوردی اد 

  بنابرایط، نوا ساختار اقتصادی یک کشور در ننو  اینترنت نقش مواری دارد.. بدهد

ینترنت دارد. ( تاایری مببت بر ننو  ا9131/3، 3349/3سرمایه انسانی با ضریب فادی )

سعح تحصیال  افراد و پیچیده بودن استناده  ءتواند ناشی اد دو عاما ارتقامی ایط اار

)داشتط عأش کامپیوتر( اد اینترنت باشد. به طوری که افزایش سعح دانش و تحصیال  

سعح تحصیال  افراد در جامعه  قدرجامعه اد دالیا توسعه ننو  اینترنت است؛ یعنی هر 

وتر آن استناده اد کامپی بر شود. عالوهاینترنت بیشتر می بهیابد، نیاد آنها  ءقاامرودی ارت

نیادمند داشتط اطالعا  مربو  به آن حوده است.  ذا هر چقدر سعح دانش افراد به 

ت. ایط خواهد داش بیشتربیشتر باشد بر ننو  اینترنت توایر  ITخصوص دانش کامپیوتر یا 

(، پنارد و همکاران 9349(، بیربا و دیاینه )9344کیش )قا  های تحقینتیجه با یافته

 یافته چیط همووانی دارد.تر توسعه( برای مناطق کش9349( و با یافته  ی و شیو )9349)

، 4339/3آخریط متغیری که وارد مدگ شده درآمد سرانه است که با ضریب فادی )

ش درآمد سرانه افراد، قدر  خرید ( توایر مببتی بر ننو  اینترنت دارد. با افزای1439/3

کند. به عبارتی افزایش درآمد، آنها برای تقاضای انواعی اد کاال و خدما  افزایش پیدا می

ط کند. همچنیامکان تقاضای اینترنت را با پرداخت هزینه آن با قدر  خرید باال فراهش می

نداد ابد و با تجهیز بوشی اد پسیاانداد افراد جامعه ارتقا میپس با رشد درآمدسرانه، میزان

یذاری در آن افزایش ی فناوری اطالعا ، میزان سرمایههارساختیدافرادجامعه به بوش 

 ها بستر برای ننو  بیشتریذاری انجام یرفته در دیرساختیافته و متناسب با سرمایه

به  بأی، الدمهای معا عا  قآید. اما براساس نتیجه حاصا شده و یافتهیماینترنت فراهش 
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 کر است که توایریذاری دیرساختهای موابراتی بر ننو  اینترنت، خود منو  به داشتط 

ها است. بنابرایط سعح درآمد سرانه در پذیرش فناوری منابع ما ی برای ایجاد دیرساخت

جدید مانند اینترنت به صور  مستقیش و غیرمستقش نقش اساسی دارد که ایط یافته معابق 

(، سأمانی و همکاران 9333تر )(، ونوآ و  ی9339معا عا  کیسکی و پوهجوال ) با نتایج

 .( است9349( و   ی و شیو )4931)

 ها (: نتایج برآورد پارامتر1جدول )

 متغیرها حدمیانه فازی ضرایب گستره فازی ضرایب
3339/3 

0S 3439/49 a C 

9143/3 
1S 9313/9 1a URB 

4499/3 
2S 4939/9 

2a TO 

4994/3 
3S 9939/4 

3a 
SER 

4933/3 
4S 3999/3- 

4a AGR 

3349/3 
5S 9131/3 

5a HUM 

4339/3 
6S 1439/3 

6a GDPP 

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
تناده در کشور ایران با اس هدف ایط تحقیق بررسی توایر عواما اقتصادی بر ننو  اینترنت

هد داد روش ریرسیون فادی بوده است. نتایج بدست آمده اد برآورد ا گوی تجربی نشان می

، افزایش سهش بوش خدما  اد که متغیرهای درآمد سرانه، شهرنشینی، سرمایه انسانی

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.
یط اتوایر مببت سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اقتصادی بر ننو  اینترنت حاکی اد 

تواند دمینه را برای ننو  اینترنت در ایران است که ارتقا دانش و مهار  فنی افراد می

های کاری، امکان مساعد کند. برای محقق شدن ایط مهش الدم است در مدارس و محی 

های استناده اد کامپیوتر برای افراد جامعه فراهش شود. الدمه ایط امر، ایجاد دیرساخت

های آمودشی و شغأی است. همچنیط افزایش سهش ارتباطا  در محی  فناوری اطالعا  و

بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی توایر مببتی بر ننو  اینترنت دارد دیرا که بوش 

های رودانه خود نیاد به های بیمه و... برای انجام فعا یتها، شرکتخدما  اد قبیا بانک

ا تغییر سهش بوش خدما  اد تو ید ناخا خ داخأی استناده اد اینترنت دارند. به همیط د ی

 ای دارد. ضریب شهرنشینی مبیط ایط است که به د یادر ننو  اینترنت نقش تعییط کننده
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تراکش بیشتر دیرساخت فناوری اطالعا  و ارتباطا  در مناطق شهری، افزایش نرخ شهر 

ری های فناور دیرساختنشینی توایر مببتی بر ننو  اینترنت دارد. اد ایط رو، استقرا

تواند بر روند رشد ننو  اینترنت کمک اطالعا  و ارتباطا  در مناطق غیر شهری نیز می

های حاکی اد ایط بود که افزایش درآمد کند؛ و و اینکه آن مناطق یک روستا باشد. یافته

 و افزایش قدر  خرید جامعه به صور  ITیذاری در بوش سرانه اد طریق ارتقا سرمایه

تواند موار واقع شود، عالوه بر ایط با افزایش مستقیش و غیر مستقیش در ننو  اینترنت می

درجه بادبودن اقتصاد یک کشور، دمینه انتقاگ کاالهای دیجیتا ی و کاالهای حاوی فناوری 

 یافته باسعح تکنو وژی پاییطیردد و اد ایط طریق کشورهای کمتر توسعهجدید فراهش می

که  شوددر پایان با توجه به نتایج حاصا شده، ا عان می شوند.آن بهرمند میبه راحتی اد 

های محتأنی در ننو  اینترنت نقش دارند. کشورهایی که اد قدر  عواما اقتصادی اد کاناگ

ای تهیافاقتصادی باال، سیاست اقتصادی باد، سرمایه انسانی باال و بوش خدما  توسعه

یق های تحقنو  اینترنت بیشتری هستند. با توجه به خروجیبرخوردارند، دارای میزان ن

 :یرددهای سیاستی دیر جهت افزایش ننو  اینترنت در ایران ارائه میحاضر، پیشنهاد

ود برای شبا توجه به ضریب توایر باالی بادبودن تجاری بر ننو  اینترنت، پیشنهاد می -

 ته شود. ننو  بیشتر اینترنت سیاست باد اقتصادی به کار یرف

توانند سرانه و توسعه سرمایه انسانی می GDPهای افزایش بدیهی است که سیاست -

 شود.تاایر مببتی بر ننو  اینترنت داشته باشند، بنابرایط ایط مهش توصیه می

 ذا  تاایر مببتی بر ننو  اینترنت دارد، GDPبا توجه به اینکه افزایش سهش خدما  اد  -

 اتوا  شود. GDPی جهت ارتقاء سهش ایط بوش اد هایشود سیاستپیشنهاد می
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 فهرست منابع
(. ریرسیون خعی 4934جباری، مظنر، جباری، غضرننر، شررینی، فرهاد، و مومط، مهدی ) .4

ا مأأی اقتصرراد سررنجی او یط همایش بیطهای عأش اقتصرراد. فادی و کاربرد آن در پژوهش
 .، دانشگاه آداداسالمی واحد سنندجها و کاربردهاروش

های عأوم های آن در پژوهش(. ریرسررریون خعی فرادی و کراربرد4999خردایی، ابراهیش ) .9

 .99-33(، 1)9، مجأه معا عا  اجتماعی ایراناجتماعی. 

(. برآورد توایر متغیرهای اقتصررادی بر 4991ییگأو، اسررالم )سرربحانی، حسررط، و محمدی .9

-99(، 34)1، ا  اقتصادیمجأه تحقیق. توسعهدرحاگتوسعه فناوری اطالعا  در کشورهای 

4. 

(. بررسری توایر عواما اقتصادی 4931سرأمانی، بهزاد، محمدداده، پرویز، و  وا قدر، حمید ) .1

(، 9)9، های کاربردی اقتصادفصأنامه نظریهبر ننو  اینترنت در کشرورهای در حاگ توسرعه. 

439-94. 

نترنت: معا عه (. تومیط تابع تقاضرررای ای4991صررربراغ کرمرانی، مجید، و نجنی، نریس ) .9

 .99-31(، 91)43، ی بادریانیهاپژوهشفصأنامه موردی شهر تهران. 
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 .493. انتشارا  جهاد دانشگاهی، چاپ دوم، مد سادی مسایا مهندسی آب
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