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 چكیده

 ،1تجارت الکترونیک. تحول نموده استهای سنتی تجارت را م های اخیر، شیوه تجاری شدن آن در دهه ور اینترنت وظه 

شواهدی از . مل پوشانده استجامه ع عت و صرفه جویی را به بهترین وجهسر های تجاری گذشته ایجاد کرده و رویهها و  انقالبی در شیوه

سازد، این  ها هموار هزینه طریق کاهش ارتباط و دهد، اگر اینترنت راه ورود به بازارهای جدید را از صنعتی نشان می کشورهای پیشرفته و

مستقیم بر  یرغ طور  ، بهاینترنتدسترسی به  ،به بیان دیگر. تر شود هم آسان خدمات خواهد داشت که صادرات کاالها و امکان وجود

در  2022تا  2002های طی سال منتخبایران به ده کشور   صادراتارزیابی اثر اینترنت بر  هدف این تحقیق،. تجارت تاثیرگذار است

المللی مانند بانک  های اطالعاتی بین از بانک ها داده .است 3های تابلویی  دادهاز طریق روش  و 2مدل جاذبه تعمیم یافته چارچوب

عبارت دیگر، استفاده  به. ت کشور ایران موثر نبوده استحضور اینترنت بر میزان صادرادهد که  نتایج نشان می .ستخراج شده استا4جهانی

واقع، با وجود تجارت  در. از اینترنت نتوانسته است از اثر منفی فاصله بر میزان صادرات کشور ایران بکاهد و باعث افزایش صادرات شود

 . ، تاثیر متغیر فاصله بر صادرات ایران تغییر چندانی نکرده استاده از اینترنتاستفالکترونیک و 

  .های تابلویی یافته، داده ه تعمیممدل جاذبتجارت الکترونیک، اینترنت، صادرات ایران، : واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

 تا است داده را امکان ینا تجاری هایشرکت به اینترنت شدن فراگیر با همراه اطالعات آوری فن گسترش و رشد

 ستد  و  داد تجاری شرکای و مشتریان از تریگسترده طیف باو  دهند توسعه را خوداقتصادی  تبادالت ومعامالت  دامنه

 . نمایند

تری  ی که صادرات بیشیکشورها. شدن است جهانی کننده یک ارتباط بین اینترنت و  بیان ،سراسر دنیا شواهدی از

ر از مزایای دیگ .دارند کنندهصادری مملکت خود نسبت به دیگر کشورها نفوذ اینترنت در تری در ایل بیشدهند تمانجام می

 ،، دسترسی سریع و آسان به اطالعاتهای زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله تدسترسی به اینترنت رفع محدودی

 .باشد میها  تفروشندگان شرک مشتریان و افزایش وتخصیص بهینه منابع اقتصادی 

فیزیکی  ی گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله  یافته با کنار های اخیر، کشورهای توسعه در سال

ها و نیروی انسانی، موجب  یکی با صرفه جویی در زمان، هزینهتجارت الکترون. اسناد، به سوی تجارت الکترونیکی روی آوردند

کشور در صحنه تجارت بین الملل یجاد اشتغال و کاهش تورم و در نتیجه برتری رقابتی یک های بهره وری، ا افزایش شاخص

 [.01] (2831حقدوست، عادلی و مهدوی) شود می

ی  و مبادالت تجاری بر پایهمنتفی  ،های زمانی و مکانی و محدودیت های جغرافیایی در محیط الکترونیکی، فاصله

ل، روند تجارت جهانی را تسریع جارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملت. شود اطالعات الکترونیکی انجام می

ب پرداخته شده و مدل جاذبه در این پژوهش به بررسی تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخ ،رو از این. کند می

تا ضمن برآورد میزان تاثیر برآورد شده است؛  های تابلویی ادهبه روش د  2022تا  2002یافته برای دوره زمانی  تعمیم

رد تجزیه و اینترنت بر صادرات ایران، فشردگی زمان و مکان و کوتاه شدن فاصله فیزیکی با تداخل تجارت الکترونیک نیز مو

اطالعات شاخص بانکالمللی نظیر بانک جهانی و در این پژوهش از منابع آماری بینها و آمار مورد نیاز داده. تحیل قرار گیرد

و  تصریحمطالعات پیشین، تجارت الکترونیک، مدل جاذبه،  های در ادامه به بخش. شده است استخراج، 5های توسعه جهانی

 .پرداخته خواهد شدگیری و پیشنهادات  مدل، نتیجه برآورد

 پیشینه تحقیق .2

ان از کنندگ  افزون تعداد استفاده روز ، افزایشدر اقتصاد جهانی المللهای اصلی گسترش تجارت بینیکی از ویژگی

به همین منظور در چند سال گذشته، تاثیر اینترنت و گسترش تجارت الکترونیکی بر حجم مبادالت در باشد؛  اینترنت می
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ام از این رو مطالعات زیادی در این حوزه انج .ها قرار گرفته است گذاران اقتصادی کشور الملل در دستور کار سیاسترت بینتجا

 .شود د در این زمینه بسنده میشده است که به ارایه چند مور

 مطالعات خارجی. 2-1

های بزرگ ارتباطی آمریکا را  کارگیری اینترنت توسط شرکت  های اصلی به انگیزه( 2991)6واداپالی و رامامورتی

کارگیری اینترنت برای تجارت  ادی در بههای مبادله و عوامل اقتص های سازمانی، هزینه ها دریافتند که مرز آن. بررسی کردند

 [.22]انی از عوامل تعیین کننده هستندجه

وری اطالعات آ فناینترنت و که  اند به شواهدی دست یافته (2000)8اولینر و اسچیل ،(2999)7کیلی و همکاران

 به طور قابل 2990 ومنیمه د سهم آن در داشته است و 2991 سال مریکا تاآرشد اقتصادی  ی درئجز یسهمو ارتباطات 

 [.71]ای افزایش یافته است مالحظه 

 [.71]گلستان به نتایج مشابه رسیده استمورد ان در (2002)9آلتون

که در منطقه بری از مناطق شهر منچستر انگلستان انجام شد، نشان  در مطالعه خود( 2001)10کی و مک گیلیان

های کوچک و  ارگیری تجارت الکترونیک در بنگاهک  ای بر به اثر عمده ی،منطقه جغرافیای آن ترنت دردادند سرعت پذیرش این

  [.22]متوسط دارد

 مطالعات داخلی .2-2

تحقیقات . تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات فرش دستباف ایران را بررسی کردند( 2838)صنایعی و علوی 

برتری دارد و نیز تبلیغات و ارائه اطالعات از  ،های سنتی با روشاستفاده از تجارب الکترونیک در مقایسه ، دهد نشان میها  آن

و  های پیشرفته الکترونیکی در حین فروش و ارائه تسهیالت و استفاده از سیستم( اینترنتی)های الکترونیکی  طریق روش

  [.5]باشد تر می های سنتی موثر نسبت به سیستم صادرات 

. های کالن اقتصادی از جمله صادرات و واردات را بررسی کرد بر متغیرتأثیر تجارت الکترونیکی ( 2838)کیانی 

دهد، اینترنت و به تبع آن تجارت الکترونیکی، در سطح خرد و کالن، اثرات مختلفی نظیر کاهش  نتایج تحقیق وی نشان می

  [.8]ورود به صنعت را در بر داردموانع  و جو و کاهش هزینه جست 
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پژوهش  در .یزان تاثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات را مورد بررسی قرار دادندم( 2831)طیبی و همکاران 

و ایران در زمینه تاثیر اینترنت بر صادرات آنها مورد مطالعه قرار ور منتخب عضو اتحادیه آ سه آن تجربه هشت کشمذکور 

های سنگاپور، فیلیپین،  کشوربرای  های تابلویی دهرآورد یک مدل همزمان به روش دابر اساس نتایج به دست آمده از ب. گرفت

کنندگان  توسط با افزایش یک درصدی استفادهطور م  بهنشان داد که  ژاپن، اندونزی، چین و ایران  ،نوبیجکره  ،تایلند، مالزی

  [.6]شود میافزوده حجم صادرات آنها  درصد به 000/0از اینترنت، 

به های تجاری سازمان تجارت جهانی را از طریق مدل جاذ اینترنتی بر جریان تاثیر کاربران( 2831)کریمی و طیبی 

 ها نشان داد نتایج آن. مورد تجزیه و تحلیل  قرار دادند 2001تا  2000 های تابلویی در دوره زمان دادهو با روش استاندارد 

را به  WTOهای عضو جانبه کشور تجاری دوهای  جریان( تعداد کاربران اینترنتی) درصدی در تجارت الکترونیک 2افزایش  که

تاثیرات  جفرافیاییمتغیر فاصله  ،با حضور تجارت الکترونیک ،افزون بر این. دهد زایش میدرصد اف 1طور متوسط به میزان 

 [.1]جانبه خواهد داشت های تجاری دو کمتری بر کاهش جریان

، های نفت بر میزان صادرات فرآورده( وری اطالعاتآاینترت و فن)تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی ( 2833)هاشمی 

، استفاده از اینترنت و دهدنتایج تحقیق وی نشان می .نامه بررسی کردرا به روش پیمایشی و ارائه پرسش گاز و پتروشیمی

به  ، منجرالمللها در سطح بین فتن توانمندی رقابتی کشورر  باال های صادراتی و تجارت الکترونیکی با کاهش هزینه گسترش

 [.1]ادراتی موثر این کشورها خواهد شدافزایش صادرات و بهبود عملکرد ص

 تجارت الكترونیک. 3

. باشد می محسوس کامالً تجارت در نوین روشی کارگیری  به لزوم بشری، جوامع گسترش و تکنولوژی پیشرفت با

 سود با باید جایگزین، روش این. باشد سنتی تجارت برای یمناسب جایگزین موجود، عیوب و ها نقص دفع با بتواند که ای شیوه

 . باشد همراه وقت در جویی صرفه و درآمد و فروش افزایش تجارت، دامنه گسترش ها، هزینه کاهش باال، دهی 

 تجارت. است محصوالت آنالین فروش و خرید از بیش چیزی الکترونیک تجارت ها، شرکت اغلب برای امروزه

 به مشتریان توسط پرداخت و محصوالت تعامالت، جریان اقدامات، سرعت رقابت، شکل دادن تغییر الح در الکترونیک

 کمک به خدمات و اطالعات الکترونیک، تجارت در [.2](۷۸۳۱ ،11برایانا) باشد می کنندگان تامین به ها شرکت از و ها شرکت

 فیزیکی غیر یا فیزیکی کاالی خرد، یا عمده تواندمی روشف و خریـد. شود می تبادل یا و فروش و خرید کامپیوتری های شبکه

 مانند بازرگانی درموا دیگر و حقوقی یا پزشکی مشاوره مانند خریداران به گوناگون های سرویس ارائه ،افزار نرم یا کتاب مانند

تربن و ) باشد افراد نبی یا افراد با ها سازمان ها، سازمان بین اطالعات فروش و خرید یا و ها مزایده و ها مناقصه

 های تجربه بر مبتنی ها آن اغلب که است شده ارائه گوناگونی تعاریف الکترونیک تجارت برای [.20](12،2002همکاران

تجارت الکترونیکی را خرید و فروش  [02](2002:1)13چافی .است بوده الکترونیک تجارت از استفاده در گذشته
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داند که خرید  یک را نوعی مبادله الکترونیکی میتجارت الکترونOECD (2000 ) .ددان محصوالت از طریق شبکه اینترنت می

کاالکوتا و . گردد های عمومی و خصوصی را شامل می ها و سایر بخش ها، افراد، دولت ها و خدمات بین شرکت و فروش کاال

 :کنند نیکی را از چهار دیدگاه تعریف میتجارت الکترو [01](2991)14وینستون

ها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل  تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطالعات، کاال: 15یدگاه ارتباطاتد -الف

 .الکترونیک

 .هنگام  هصورت ب هها ب تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش اطالعات و کاال: 16هنگام  هدیدگاه ب -ب

هزینه و افزایش سرعت و  زمان باعث کاهش هم تجارت الکترونیک ابزاری است که به طور: 17دیدگاه خدماتی -ج

 .گردد کیفیت می

 . هنگام  هروش اطالعات و کاالها به صورت بتجارت الکترونیک یعنی خرید و ف: 18دیدگاه فرایند تجاری -د

 الكترونیک تجارت مزایای .3-1

 صرفه الکترونیک، تجارت زا استفاده اقتصادی، خرد سطح در. دارد فراوانی مزایای الکترونیک تجارت از استفاده

 کاهش اقتصادی، های بنگاه تاسیس و مدیریت های فرآیند تغییر کارایی، افزایش مبادالتی، هزینه کاهش هزینه، در جویی

 ورود محدودیت کاهش کننده، مصرف و کننده تولید بین قدرت تعدیل اطالعات، به تر راحت و تر بیش دسترسی کاوش، هزینه

 از کرد؛ اشاره دیگر مواردی به توان می چنین هم. داشت خواهد دنبال به را … و انحصاری سود کاهش قابت،ر افزایش بازار، به

 :جمله

 .یابد می افزایش گذاری سرمایه و درآمد فروش، تجارت، رشد -

 .شود می تر سهل اقتصادی و صنعتی تجاری، جانبه چند های قرارداد انعقاد -

 در ایران. آورد می فرآهم نسبی های مزیت واقعی و صحیح شناسایی برای را زمینه الکترونیکی تجارت از استفاده -

 و آلومینیوم مس، روی، آهن، معادن و گاز و نفت عظیم ذخایر. است نظیر  کم و فراوان ذخایر و منابع دارای کشورهای شمار

 ارزان انسانی نیروی گردشگری، بالقـوه های ظرفیت آبزیان، از سرشار دریایی مناطق طوالنی، سواحل حاصلخیز، و وسیع اراضی

 در موجود های مزیت براساس آنها صحیح شناخت. دارد وجود ما کشور در که هستند هایی نعمت قبیل، این از دیگر بسیاری و

 .دهد سوق جانبه همه رشد و رونق سوی به را کشور اقتصاد تواندمی ها ن آ به پرداختن اولویت و کدام هر
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 رغبت با خارجی گذارانسرمایه شود، می موجب کشور نسبی های مزیت کردن مشخص از پس کترونیکال تجارت -

 .کنند گذاریسرمایه کشور در تری بیش

 ارائه در نوین های روش تحصیل یا و ایجاد معنی به و الکترونیک تجارت مهم مزایای دیگر از محصول در نوآوری -

 [.4(]۷۸۳۱ خانی،) است نبوده پذیر امکان سنتی های روش با که است جدید خدمات و محصوالت

  ایران در الكترونیک تجارت وضعیت بررسی .2 -3

، کشور در که دهد می نشان تحقیقات اگرچه برد؛ نمی  سر  هب مناسبی وضعیت در الزم های زیرساخت زمینه در ایران

 کشورهای از برخی حتی ها برآورد طبق .است شده آغاز اینترنت از تر مناسب و تر بیش استفاده و گسترش سوی به حرکت

 تفکر و الکترونیک تجارت پدیده با رویارویی مناسب فرهنگ نبود. اندگرفته پیشی ایران از ،مورد این در یافته توسعه کمتر

 تجارت گسترده پدیده با چندانی ارتباط که ای شبکه بازاریابی مانند دیگر تجاری های پدیده از برخی کردن جایگزین و نادرست

 رشد سر بر مهمی مانع الکترونیک، تجارت با مشتریان و فیزیکی توزیع واحدهای تجار، منفی برخورد نیز و ندارد الکترونیک

 کرد بندی تقسیم دسته چند به توان می را الکترونیک تجارت فراروی های چالش و مشکالت. آید می شمار  به پدیده این

 (:[4](۷۸۳۱ )خانی ،[3](۷۸۳۳)دیگران و جعفرنژاد ،[01](۷۸۳۱)دوست حق عادلی و مهدوی)

 فرهنگی مسائل -الف

 و خرید فرهنگ از تر مقبول روانی و روحـی لحـاظ از و تر پسندیده بسیار نقدی خرید فرهنگ هنوز ایران جامعه در

 . ([4]۷۸۳۱ خانی، ،[3]۷۸۳۳ دیگران، و جعفرنژاد ،[01]۷۸۳۱دوست، حق مهدوی عادلی و) است اینترنت وسیله به فروش

 الزم آگاهی و آموزش فقدان -ب

 در مهم بسیار مسائل جمله از آن، از استفاده برای الزم های آموزش نبود و الکترونیک تجارت فواید از آگاهی فقدان

 کارآمد ابزار یک عنوان به کمتر و شود می استفـاده بـازی و سرگرمی برای عمدتـاً کشور در اینترنت. است کشور در آن استقرار

 جامعه از باالیی درصد طرفی از و رود می کار به تجارت خصوصاً مختلف های حوزه در الزم های آگاهی ارتقای و ستد و داد برای

 استفاده نحوه و الکترونیک تجارت مزایای و ها فرصت زمینه در کنندگان مصرف آموزش. دانند نمی را رایانه با کاری  نحوه هنوز

 نیروی آموزش. است الکترونیک تجارت و جدید های وریآفن برای تقاضا ایجاد برای اساسی شرط یک ،رایانه و نتاینتر از

 مهدوی عادلی و) شود می محسوب الکترونیک تجارت ضروریات از یکی الکترونیکی، تجارت های بخش در باال مهارت با انسانی

 .([4]۷۸۳۱ خانی، ،[3]۷۸۳۳ دیگران، و جعفرنژاد ،[01]۷۸۳۱ دوست، حق

 ارتباطی بسترسازی ضعف -ج
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 سطح نظیر عواملی شامل فنی، آمادگی سطح به توجهی قابل طرز به ،کشور یک در ونیکرالکت تجارت از استفاده

 و تجهیزات بودن محدود. دارد بستگی اینترنت به دسترسی کیفیت و هزینه دسترسی و وسایل هزینه وری،آفن نفوذ

 متاسفانه. است کشور های ضعف جمله از ای ماهواره های شبکه و نوری فیبر تلفن، خطوط نظیر یمخابرات های زیرساخت

 نتیجه به زیادی بسیار زمانی و ریالی های هزینه با ایران در … و موبایل اینترنت، مانند ایشبکه و ارتباطی های زیرساخت

 تجارت کارگیری  به هـای بستر ترین مهم از یکی عنوان به رنتاینت به سریع و آسان دسترسی و اینترنتی باند پهنای و رسند می

 تبادالت در شرکت برای را کاربران رغبت اینترنت به ارزان و سریع دسترسی عدم. نیست مهیا آسانی به ایران در الکترونیک

 خانی، ،[3]۷۸۳۳ ان،دیگر و جعفرنژاد ،[01]۷۸۳۱ دوست، حق مهدوی عادلی و) کاهد می زیادی بسیار حد در آنالین تجاری

۷۸۳۱[4]). 

 حقوقی و قانونی های چالش -د

 در ها آن کافی حفاظت مورد در را افراد و ها شرکت تا دارد نیاز قانونی مناسب چارچوب به الکترونیک تجارت توسعه

 و ریزی برنامه تمعاون توسط ایران الکترونیک تجارت توسعه جامع برنامه تدوین وجود با. سازد مطمئن مالی تبادالت هنگام

 در فراوانی های چالش شده مصوب برنامه این هنوز کشور، توسعه چهارم برنامه قالب در بازرگانی وزارت اقتصادی امور

 ضعف طرفی از. دارد فاصله ،الزم های زیرساخت تهیه با ،آن کردن اجرایی با و داشته ربط ذی مختلف های دستگاه با هماهنگی

 مجرای با برخورد زمینه در مناسب مدون قوانین وجود  عدم نیز و مالیات و گمرک حقوقی، مسائل زمینه در موجود قوانین

 دیگران، و جعفرنژاد ،[01]۷۸۳۱ دوست، حق مهدوی عادلی و) شودمی محسوب را این در جدی مانع الکترونیکی،

 (.[4]۷۸۳۱ خانی، ،[3]۷۸۳۳

 گیری چشم رشد یافته توسعه نیمه و یافته توسعه جوامع در ونیکالکتر تجارت و اینترنت که این وجود با حاضر حال در

 است، الکترونیک تجارت زمینه در باالیی های پتانسیل و ها ظرفیت دارای که وجودی با ایران در متأسفانه اما است، داشته

  .است نگرفته قرار توجه مورد مقوله این ،شاید و باید که  چنان آن

 مدل جاذبه .4

و نقطه، از مدل بین د ،بینی حرکت مردم، اطالعات و کاال ست که دانشمندان علوم اجتماعی برای پیشها سال ا ده

طبق قانون جاذبه نیوتن، جاذبه میان دو . ستاواقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن  این مدل در. کنند جاذبه استفاده می

 . ها جسم تابعی است از جرم دو جسم و فاصله  میان آن

های تجاری دو  الملل برای توضیح جریان د و در سطحی گسترده در تجارت بینها، ابزاری مناسب هستن ن مدلای

ها امکان برآورد پتانسیل تجاری دو جانبه در یک مقطع زمانی خاص و به  الملل، این مدل در اقتصاد بین. روند کار می  جانبه به

واقع، برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک  در. ننده را فراهم می آورندزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و واردک طور هم

های اقتصادی  این عوامل، ویژگی. گیرد باشند، صورت میکننده آن  توانند تعیینده از عواملی که میمدل خاص جاذبه، با استفا
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توان موانع و  در چهارچوب این مدل می. هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند دو کشور و موانع و مشوق

اند، وارد مدل کرد و تاثیر آن  ازارهای خاص و قابل قبول کمی شدههای موجود را به صورت متغیر کمی یا کیفی که در ب مشوق

 .را بر تجارت دو جانبه بررسی کرد

دل در م. انبه به کار بردهای تجاری دو ج برای توضیح جریان 2912در سال 19نمدل جاذبه را اولین بار تین برگ

طبق . شود ها بررسی می رود، نقش وضعیت اقتصادی دو منطقه و فاصله جغرافیایی آن کار می  ای که در علوم اقتصادی بهجاذبه

های تجاری، نیروی  ها کمتر باشد، میزان جریان تر و یا فاصله جغرافیایی آن اقتصاد دو منطقه بیش نزدیکیاین مدل، هر چه 

 دهنده اندازه اقتصاد یک کشور  نشان GDPشاخص  .شود تر می و مبادالت اطالعاتی بین این دو منطقه بیش( مهاجرت) انسانی

ه تابعی ب j به کشور iطبق این مدل، جریان تجاری از کشور  ،بنابراین .است jاز  iنیز معرف فاصله جغرافیایی کشور  Dijو 

 :صورت زیر است

Xij = F(GDPi , GDPj , Dij )                                                                                             (1)            
        

ستفاده از یک توان با ا های تجاری دو جانبه را می ترین حالت، وقتی مانع و مشوق خاصی وجود ندارد، جریان در ساده

نظر  دراز فاصله جغرافیایی بین دو کشور اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس تابعی مستقیم از مدل جاذبه به صورت 

 . گرفت

ه این دلیل که ب. های مربوط به مدل جاذبه است های مناسب از جمله مزیت ها و تعداد متغیر پذیر بودن داده کنترل

مرحله برآورد دچار نوعی اریب  ست، درشود عرض از مبدا برای تمام شرکای تجاری همگن و یکسان ا در این مدل فرض می

کنندگان و یا کشورهای عضو یک  کنندگان، تولید های انفرادی شامل مصرف واقع، واحد در. [41]20(2000ایگر،)شوند می

ها اختالفات بسیاری با  قومی، سیاسی و جز این ،های تاریخی، فرهنگی گن بوده و ممکن است از نظر ویژگیهم سازمان، نا

های غلبه  یکی از راه. شته باشند که بر سطح تجارت تاثیر گذاشته و با متغیرهای اصلی مدل همبستگی داشته باشندیکدیگر دا

های تابلویی است که طی فرایند آن ین ناهمگنی، استفاده از روش دادهکنترل آن از نظر لحاظ کردن اثرات ا بر ناهمگنی و

به دلیل . [41]21(2999چنگ و وال،) صی در نظر گرفته می شودعرض از مبدا مشخ ،برای هر یک از کشورهای شریک

 ی مانندمتعدد های متغیر ،کمرنگ شود از میان رفته و پارامتر سادگی در مدل کامالً 22اثرات انفرادی ه اریب ناشی ازک آن

نیز به مدل  ...دینی و های فرهنگی و  ای و مناسبتهای منطقه توافقنامه معرف اندازه کشور و بازار مصرف،به عنوان  جمعیت

 .[4](2832،آذربایجانی) اضافه شده تا مدل جاذبه تعمیم یافته به دست آید

لذا اثر آن بر  ،های ناشی از مقیاس موثر است ین صرفه جوییچن از آنجا که متغیر جمعیت روی اندازه بازار و هم

 . ستبینی نی پیش  قابلمیزان صادرات 
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واقع، با افزایش تولید ناخالص  در. لص داخلی، بیانگر اندازه اقتصادی دو  کشور استیا تولید ناخا GDPدر این مدل، 

تر  عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیش ،عبارت دیگر  ر برای جذب و تولید محصوالت و بهکشوداخلی، توانایی 

تاثیر فاصله   Dijچنین هم. های تجاری دو جانبه دارد ن عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت بر جریا  به. شود می

گر آن است که هر قدر فاصله جغرافیایی بین  این تاثیر منفی بوده و بیان. دهد های تجاری نشان می جغرافیایی را روی جریان

و نقل کاال و مدت حمل  شود، زیرا هزینه حمل و نقل ر میت تر باشد، حجم روابط تجاری بین دو کشور کم دو کشور بیش

 .یابد افزایش می

های  طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه نظر گرفتن اثر منفی عامل فاصله بر جریان تجاری بین کشورهای با در

توان مدل جریان تجاری ارائه شده در معادله فوق را تا حدودی مشابه شوند، می مطرح می GDPاقتصادی آن که در قالب 

مستقیم از فاصله  از اندازه نیروی دو جسم و تابعی غیر در آن نیروی جاذبه تابع مستقیمی رفت کهقانون جاذبه نیوتن درنظر گ

الملل منجر شده  ادبیات تجاری بین به بهبود عملکرد این مدل درهای اخیر، توسعه مدل جاذبه تجاری  در سال. ستا ها ن بین آ

  . اند کار گرفته شده در این مدل بههای مجازی نیز  است و عواملی چون جمعیت و برخی از متغیر

 مدلو برآورد تصریح  .5

 .اند انتخاب شده، هستند با ایران ترین تجارت بیشدارای که  کشور 20برای بررسی تاثیر اینترنت بر صادرات ایران، 

دوره زمانی مورد . ده عربیمتح بلژیک، چین، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، کره، روسیه، ترکیه و امارات: ازند کشور عبارت 20این 

 .  می باشد 2022تا  2002های  مطالعه نیز سال

 های بانک جهانی از سایت ها داده. استفاده شده استهای تابلویی  از روش داده جاذبه تعمیم یافته، برای تخمین مدل

منتخب طرف تجاری، تعداد  شورکشور ایران و ده ک GDPنیاز به اطالعاتی شامل  ،برای این منظور. اند استخراج شده WTOو 

برای کشور ایران و ده کشور منتخب و میزان صادارت ایران به  Hostها از اینترنت به عنوان شاخصی برای متغیر  کننده استفاده

 . وجود دارد نین جمعیت ایران و کشورهای مقابلچ ، همده کشور منتخب

بحث  یافته بودن مدل، قبالً در مورد تعمیم. است ناقص ی یافتهل جاذبه تعمیممدل استفاده شده در این پژوهش، مد

شود اما در  دو بررسی می  به  کشور به صورت دو nکامل، تجارت میان  ی اما درمورد ناقص بودن باید گفت، در مدل جاذبه. شد

بردی کردن مدل ور کارجا به منظ در این .گیرد کشور دیگر مورد بررسی قرار می nمدل جاذبه ناقص تجارت میان یک کشور با 

شریک  j ،20در تمامی معادالت، کشور ایران و کشور  iکه در آن کشور است ناقص استفاده شده  ی مدل جاذبه برای ایران، از

ثابت  ،در معادالت ،iی ناقص، اطالعات مربوط به کشور  که در مدل جاذبه از طرفی، به دلیل آن .تجاری ایران فرض شده است

 .عنون یک متغیر واحد استفاده کرد توان به ضرب متغیرها می صلماند، از حا می
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رات تا اثاستفاده شده های تابلویی  روش داده منتخب ازو صادرات ایران به ده کشور  اینترنتبرای تحلیل رابطه 

 ،در این راستا. به کشورهای شریک تجاری نیز مورد توجه قرار گیرد و اریب ناهمگنی از میان برود مربوط24و انفرادی23ثابت

کشور طرف تجاری آن، به نمایندگی از تجارت اینترنتی ایران و ده  یافته شامل متغیر تعداد کاربرانمدل جاذبه تعمیم

  .گیرد ه صورت زیر مورد استفاده قرار میالکترونیک در دو مرحله ب

           αij+α1                  

α2                 α3          α4                   +Uijt                                   (2) 

  tدر طول دوره زمانی jبه کشور  iصادرات کشور   expijدهنده لگاریتم در پایه طبیعی و  نشان lnدر این رابطه، 

  αij≠ αjiکه  ای گونه  های تجاری است به ف  هایی است که برای هر یک از طر گر اثرات انفرادی یا عرض از مبدا نشان αij. است

ایران به  کشورهایی است که مربوط به تولید ناخالص داخلی      تولید ناخالص داخلی کشور ایران و       . است

تری دارد لذا انتظار  کشور برای جذب و تولید محصوالت توانایی بیش ،GDPکه با افزایش  ها صادرات دارد و با توجه به این ن آ

 جمعیت       و  tجمعیت کشور ایران در زمان        . ه اثر مثبت بر صادرات کشورمان داشته باشدرود ک می

های ناشی از  جوییچنین صرفه جا که متغیر جمعیت روی اندازه بازار و هم ن از آ ها صادرات دارد کشورهایی است که ایران به آن

. کننده است شور ایران از کشورهای مقابل واردفاصله ک       .صادرات نامشخص استمقیاس موثر است لذا اثر آن بر میزان 

تعداد کاربران اینترنتی کشورهای مقابل ایران است و        و  tتعداد کاربران اینترنتی کشور ایران در زمان        

در . رود که اثر مثبت و مستقیم بر صادرات داشته باشد انتظار میرونیک بر صادرات است و دهنده تاثیر تجارت الکت  اننش

اثر متغیرهایی که در طول زمان ثابت هستند مانند متغیر  های تابلویی، یافته به روش داده رحله دوم برآورد مدل جاذبه تعمیمم

شوند زیرا این متغیرها  ابت نمیمستقیم وارد مدل اثرات ث صورت  هاین متغیرها ب. شود داده میمورد بررسی قرار  ،فاصله

مین دلیل برای بررسی ه به. مخصوص هر یک از کشورهای طرف مقابل بوده و در عرض از مبدا یا اثرات انفرادی مستتر هستند

 :این خواهیم داشت بنابر. های برآورد شده مرحله اول را روی این دسته از متغیرها رگرس کرد توان عرض از مبداها می آن

CSEij =  0 + β1 disij + eij                                                                                                                                               (3) 

های حمل و نقل و  گر هزینه اناست و بی jو  i فاصله جغرافیایی میان دو کشور disijو   25اثرات تقاطعی  CSEijکه 

 hostدر ادامه متغیر . نیز جمله اخالل است  eij. رود تاثیر این متغیر بر صادرات منفی باشد های انتقالی است و انتظار می هزینه

تغیر از تاثیر رود که این م انتظار می. مورد تحلیل قرار گیردشود تا تاثیر تجارت الکترونیک بر متغیر فاصله نیز  به مدل اضافه می

مقابل، متغیر فاصله طبق انتظارات تئوریک  اثر مثبتی بر صادرات دارد و در ،واقع، تعداد کاربران در. متغیر فاصله فیزیکی بکاهد

تواند تعدیل کننده اثر منفی فاصله باشد و تا حدود زیادی  می host  بنابراین، اثر متغیر. بر میزان صادرات، اثر کاهنده دارد

 . برد اشی از فاصله را از بین میتورش ن

                                                             
23

 Fixed Effects. 
24

 Individual Effects 
25

 Cross-section effect 
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و اثرات ( FE) های تابلویی، شامل دو روش اثرات ثابت یافته با استفاده از روش داده نتایج برآورد مدل جاذبه تعمیم

این، در برآورد مدل  عالوه بر. ، روش مناسب انتخاب شده است27و آزمون هاسمن Fاست که بر اساس آماره  (RE)26تصادفی

از آنجا که انتخاب بهترین . ه شده استنیز مورد بررسی قرار داد (OLS)28یافته، روش حداقل مربعات معمولی جاذبه تعمیم

گرفته شود و بتواند اریب  نظر بوده است تا اثرات انفرادی مربوط به هر یک از کشورهای طرف تجاری در نظر روش برآورد مد

تنها نتایج  ،( 2)محدود شده است و در جدول( FE) تایج روش اثرات ثابترا برطرف نماید، نتایج ارائه شده تنها به ن ناهمگنی

تیجه روش یاد شده بهترین ن ،   2و مقادیر F، آماره زیرا بر اساس آزمون هاسمن شده است؛به روش اثرات ثابت آورده  مربوط

برای انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و اثرات . دارای اریب است ،OLSکه روش  حالی در. دهد را از برآورد مدل به دست می

و متغیرهای که در این آزمون، فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادی  ه شده استتصادفی از آزمون هاسمن کمک گرفت

 سازگار و با فرضیه H0یافته با فرضیه  های حداقل مربعات تعمیم اساس آن، برآورد که بر شوند واقع می مورد آزمون توضیحی،

H1 از طرف دیگر، برآوردهای اثرات ثابت در هر دو فرضیه . ناسازگار استH0  وH1 به بیان دیگر، در روش اثرات . سازگار است

سازگاری ضرایب را نشان  ،H0شود، فرضیه  یافته استفاده می های حداقل مربعات تعمیم کننده تصادفی که در آن از برآورد

روش اثرات ثابت نیز سازگار بودن ضرایب را در  ی کننده برآورد. بر رد این سازگاری استمبتنی  H1که فرضیه  ، درحالیهدد یم

پذیرفته شود، روش اثرات  H0که فرضیه  این در صورتی بنابر. [41]29(2931،اائویسه) دهند نشان می H1و  H0هر دو فرضیه 

 . شود اراتر انتخاب میتر و ک تصادفی به روش اثرات ثابت ترجیح داده شده و به عنوان روش مناسب

 .شده است ارائه ،200با تعداد مشاهدات  یافته ورد مدل جاذبه تعمیمنتایج برآ (2) در جدول

 

 (فاصله و Host متغیرهای بدون )اول مدل تخمین از حاصل نتایج (:1) جدول

 tآماره  ضریب متغیر

GDP 90/2# 30/8 

POP -0.65
# 

-1.31
 

α -114.43
# 

-7.84
 

  2 =0.86                 F   =  43.28(0) آماره                 

 (0)60.094=هاسمن

 درصد 99معنی داری در سطح *             

 .در پرانتز نشان داده شده استو آزمون هاسمن  Fاحتمال رد فرضیه صفر آماره                 

 نتایج حاصل از تحقیق: مأخذ          

 

                                                             
26

 Random Effect 
27

 Hausman Test 
28

 Ordinary Least Squares 
29

 Hsiao 
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دهد که به  نشان میو معنادار بوده و دارای عالمت مثبت است  ،درصد 99در سطح اطمینان  GDPضریب متغیر 

نیز در  POPضریب متغیر  .یابددرصد افزایش می 90/2 ، میزان صادرات ایران به میزانGDPازای یک درصد افزایش در 

، میزان صادرات POPدرصد در متغیر  صورت افزایش یک دهد درو نشان میباشد دار بوده و منفی میدرصد معنا 91سطح 

تر  کننده بیش دهد که هر چه جمعیت کشور صادر ضریب منفی متغیر جمعیت نشان می. یابد درصد کاهش می 11/0ایران، 

د درص 31مدل برابر با   2  میزان . تر به فکر مصرف داخلی است دهد و بیش تری به تجارت از خود نشان می باشد، تمایل کم

 . است که نشان از برازش خوب مدل است

 شود  رگرس می ،مدل اولیه دآمده از برآور دست  به 30بر روی اثر تقاطعی بررسی اثر فاصله، متغیر فاصله، اکنون برای

 :ارائه شده است (2)که نتایج در جدول 

 

 مدل دومنتایج حاصل از برآورد (: 2)جدول 

 tآماره  ضریب متغیر

Dis -3.42
# 

-3.30
 

C0 27.79
# 

3.29
 

 درصد 99معنی داری در سطح *     

 نتایج حاصل از تحقیق: مأخذ                     

 

و از عالمت  درصد معنی دار 99توان نتیجه گرفت که متغیر فاصله در سطح  با بررسی ضریب به دست آمده می 

ن کشورها، تمایل دهد با افزایش فاصله بی که نشان می است -02/8ضریب متغیر فاصله به میزان . انتظار برخوردار است   مورد

های اقتصادی در سطح  های حمل و نقل باال مانع از همکاری عبارت دیگر، وجود هزینه  به. یابد ها کاهش می به تجارت بین آن

 . شود المللی می بین

برآورد شده است که نتایج آن  Host بر روی فاصله، مدل اولیه همراه با متغیر Hostدر ادامه برای بررسی اثر متغیر 

 : ارائه شده است (8)در جدول 

                               

 

 

 

 

 Hostبا در نظر گرفتن متغیر  اول  نتایج حاصل از برآورد مدل: (3)جدول 

 tآماره  ضریب متغیر

GDP 2.90
# 

8.03 

POP -0.11 -2.21 

                                                             
30

 Cross-section effect 
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Host 0.0007 0.012 

C -114.35
#   -7.18

 

 درصد 99معنی داری در سطح *     

 نتایج حاصل از تحقیق: مأخذ                     

 

زیرا ضریب آن، بی  ندارد یر اینترنت تأثیری بر روی میزان صادراتطور که از نتایج جدول مشخص است متغ  همان

 . درصد است که به معنی برازش خوب مدل است 31محاسباتی   2  .معنی است

رگرس ، Hostنظر گرفتن متغیر  اولیه البته با در بر روی اثر تقاطعی حاصل از برآورد مدل ال بار دیگر متغیر فاصله،ح

 . ارائه شده است (0)که نتایج در جدول  شده

 اثر تقاطعینتایج حاصل از برآورد متغیر فاصله بر روی  :(4)جدول 

 tآماره  ضریب متغیرها

Dis -3.42
# 

-3.29
 

C 27.78
# 

3.29 

 درصد 99معنی داری در سطح *     

 نتایج حاصل از تحقیق: مأخذ      

 

چنان  ه بر روی تجارت را کاهش دهد و هماثر فاصلاز  است انستهنتو Hostتوان مشاهده کرد که افزودن متغیر  می

ه تجارت کشورها، تمایل بدرصد معنی دار است؛ به این معنی که با افزایش فاصله بین  99منفی و در سطح  ،ضریب فاصله

 یابد و برای کشور ایران، ورود اینترنت در معامالت اقتصادی منجر به افزایش صادرات نشده است و در ها کاهش می بین آن

 .واقع استفاده از اینترنت باعث کاهش اثر فاصله نشده است

 نتیجه گیریجمع بندی و  .6

گذارد، دارای ابهام  ه جغرافیایی روی صادرات میر میزان تأثیر فاصلنوع تأثیری که پیدایش اینترنت ب از نظر تئوری،

عات و تر را با بهبود اطال های دور رت در فاصلهشود که اینترنت از یک طرف امکان انجام تجا این ابهام از آنجا ناشی می .است

رسد که  نظر می  به. تری دارد بیش های دورتر هزینه حمل از طرف دیگر تجارت در فاصله کند و کاهش هزینه ورود، میسر می

تری نسبت به کاهش هزینه ورود و بهبود  دارای اثر بیش ،افزایش هزینه حمل و در نتیجه در پی افزایش فاصله جغرافیایی،

افزایش حجم تجارت بین  که پیدایش اینترنت باعث رغم این توان گفت علی لذا می. صادرات و حجم تجارت است اطالعات، روی

. گردد ، تأیید نمی«لملل استا ثر فاصله جغرافیایی بر تجارت بیندهنده ا اینترنت کاهش»ولی این فرضیه که  شود ا میکشوره

حمل، این  به دلیل وجود هزینهیا کند اما  های دورتر را فراهم می در فاصلهتوان گفت که اینترنت امکان انجام تجارت  لذا می

 به دلیل گسترش نیافتن استفاده از اینترنت برایاز طرف دیگر تر است و یا  گیر ر چشمت های نزدیک اصلهافزایش تجارت، در ف

 هب. اثری نداشته است نت بر افزایش صادراتترای مانند ایران، استفاده از این توسعه  حال  برای کشور در انجام تجارت خصوصاً

 .   پیدا نکرده استگیری  ن عمومیت چشمهنوز تجارت الکترونیک در کشورما ،عبارت دیگر 
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تعداد کاربران اینترنتی به نمایندگی یافته همراه با متغیر ه با استفاده از مدل جاذبه تعمیمدر این راستا، در این مطالع

را بر صادرات کشور ایران  رنتتاین، تاثیر 2022تا  2002های تابلویی در دوره زمانی  رد دادهتجارت الکترونیک و روش برآو

متغیر فاصله دهد که  نتایج نشان می. توجهی نیز به دست آمده است که نتایج قابل بررسی قرار داده   منتخب موردده کشور  به

 . ر فاصله را کاهش دهدیتأث هبه مدل نتوانست Hostتأثیری منفی بر تجارت دارد و افزودن متغیر 

ابلویی مشخص کرد که روش برآورد اثرات های ت یافته به روش دادهل جاذبه تعمیماز سوی دیگر، نتایج برآورد مد

ثابت نسبت به اثرات تصادفی و برآورد معمولی مدل یاد شده، امکان رسیدن به نتایج مطلوب را افزایش داده و مطالعه را از 

 . بخشد رهایی می ،برخورد با نتایج دارای اریب

های  های ارتقا شبکه ساخت ها و زیردر فراهم ساختن بستر گذاران کشور برای سیاستنتایج این تحقیق مشوقی 

تواند توسعه  می باشد؛ زیرا اقدام در این جهت الکترونیکی میهای تجارت  گذاری در جهت تقویت کانالسرمایهاینترنتی و 

 د وضعیت تجارت الکترونیک در کشوربرای بهبو ، پیشنهاداتیبنابراین. دنبال داشته باشد  هصادرات و افزایش رفاه عمومی را ب

 :شود ارائه می

 کشور در ارتباطات مناسب بسترهای ایجاد -

 ها داده الکترونیکی تبادل در باال سرعت و ایمنی دارای استانداردهای از استفاده -

 جمعی ارتباط های رسانه از استفاده با الکترونیک تجارت های زمینه در همگانی آموزش -

 همه برای سرعت پر اینترنت بودن دسترس در و اینترنت توسعه و الزم فنی های زمینه ایجاد و گذاری سرمایه -

 کاربران

 مربوطه های دستگاه و مخابرات توسط اینترنتی های سرویس شدن ارزان -

 منابع 

برای  ایمنطقه -ترین ترتیب تجاری تعیین مناسب .(2832. )کریمی هسنیجه، حسین آذربایجانی، کریم؛ طیبی، سید کمیل و -7

 .201-11(:28)0،؛2832، زمستان های اقتصادی ایران پژوهش. های همگرایی و جهانی شدنبر اساس شاخص اقتصاد ایران

نگاه انتشارات . چاپ دوم. بهاره واثق ترجمه امیر مانیان؛ مهدی فتاحی و. العات مدیریتهای اط سیستم(. 2831) .ابراین، جیمز -2

 .تهران. دانش
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بررسی موانع و ارائه راهکارهای (. 2833) .اجلی قشالجوقی، مهدی صفوی میرمحله، سید رحیم و جعفرنژاد، احمد؛ سجادی نیا، علی؛ -3

 .80-1222،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. کارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایرانه ب

 .31-11 :21شماره . مجله پیام مدیریت (.2831) .تجارت الکترونیک. خانی، جمال -4

المللی اولین کنفرانس بین. ، تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات فرش دستباف ایران(2838) .عباس علوی، علی و صنایعی، -5

 . طالعات و ارتباطاتوری اآ مدیریت فن

میزان تاثیر استفاده از اینترنت بر جریان (. 2831) .میثم کوچک زاده، و رضا محمد شاطری، ؛امیر جباری، ؛سیدکمیل طیبی، -6

 .88شماره  ،های اقتصادی ایران ژوهشپ. صادرات
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