
  چكيده 

تحوالت ناشي از فناوري ارتباطات و به مدد آن تجارت الكترونيكي، به عنوان بخشي جدايي ناپذير از فرآيند 

اند با توسعه زيرساخت هاي ملي، با جهاني شدن از چنان سرعتي برخوردار است كه بسياري از كشورها توانسته

. يافته كاهش دهند و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيابندهزينه و زمان كمتر فاصله خود را با كشورهاي توسعه 

باشد. ، ميايران كشور ملي توليد برهدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير تجارت الكترونيك و تحقيق و توسعه 

 حاضر، پژوهش آماري جامعه پيمايشي است.-اين پژوهش از حيث نوع، كاربردي و از حيث روش، توصيفي

هاي واقعي مورد نياز در اين تحقيق اطالعات مربوط به دادهباشد كه مي ايران فعاليت اقتصادي در كشورهاي سال

با توجه به  از سايت بانك مركزي، مركز آمار ايران و سايت بانك جهاني اطالعات جمع آوري گرديده است.

يك در سايت هاي داخلي و خارجي موجود نبودن اطالعات مربوط به متغيرهاي تحقيق و توسعه و تجارت الكترون

 ساله ١١ دوره اعم از بانك مركزي، مركز آمار ايران و بانك جهاني اطالعات، محقق به ناچار نمونه اي شامل يك

را به صورت فصلي مورد بررسي قرار خواهد داد.  در تحقيق حاضر اطالعات به  ١٣٩٥ سال تا ١٣٨٥ سال از

- فرضيه .آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استهاي دست آمده با استفاده از تكنيك

مورد تجزيه و  eviews 10با استفاده از نرم افزار  زماني سري روش از ها داده ماهيت به توجه هاي تحقيق با

رود مانا مي هاي مزبور به صورت نسبت و درصد تغييرات است، انتظاربا توجه به اينكه داده تحليل قرار گرفت.

باشند و مشخص شد كه تمامي متغيرها در سطح مانا هستند. نتايج در فصل چهارم نشان داد كه براي مدل بردار 

هم انباشتگي وجود دارد، لذا مشكل رگرسيون كاذب نداريم و رابطه بلند مدت موجود است. در ادامه تحليل 

خطاي ، آزمون نرمال بودن جمالت پسماند ،همساني واريانس، عدم خود همبستگيفروض كالسيك شامل (

بعد از مشخص شدن سالمت مدل، فرضيه ها مورد تحليل قرار گرفت. . مورد بررسي قرار گرفت) تصريح مدل

ميليون  ٧١٢٢توليد كشور ايران تاثير گذار است. كه ميزان اين تاثيرگذاري تجارت الكترونيك بر نتايج نشان داد كه 

 بر توسعه و تحقيق )، لذا٠,٥٧است ( ٠,٠٥به احتمال برآورده شده كه مقداري بيشتر از با توجه باشد. ميريال 

 رانيكشور ا ديبر تول هزينه مصرف نهاييفرضيه سوم تحقيق نشان داد  نمي باشد. تاثيرگذار ايران كشور توليد

  باشد. مي رگذاريتاث
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