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الملل در هاي اقتصاد بينبر سياست يتجار متروپلبررسي 

به  ايران ياسالم يجمهور دوجانبه يتعاملهاي جريان

  ژئوماتيکو  انفورماتيکژئو يبا نگرش تحليل کشورتفکيک 

 

 سحر ولي اله پور، تضي ولي اله پورمر
 

 

 تخصصي مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، بابل، ايران دکتریدانشجوی 

 تخصصي مديريت آموزش عالي، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايران دکتریدانشجوی 

 

 

ها و فنون رايج ها، دانشکشور از آخرين روش ياجتماعو  يسياس، یاقتصادامور  فعاالنهر چه : چكيده

تنوع بخشي در سياست خارجي  ها بيشتر خواهد بود.تر باشند، شانس توفيق آنآگاهجهاني  اقتصاددر عرصه 

 رسد دولت ونظر مي های نادری است که بهگيریاز طريق به حداکثر رساندن منافع استراتژيک يكي از جهت

يافتگي يک کشور رابطه در اقتصاد مدرن درجه توسعهنظر داشته باشند. نهادهای کشوری در مورد آن اتفاق 

 ای، بيانگررشته بين تعامل هایگونه و رويكردها .المللي آن کشور داردبين یمستقيمي با حجم روابط تجار

 در گوناگون هایرشته از مختلف ابزارهای و ها، تجاربروشميان دانش، مفاهيم،  تعامل و پيوند نحوه، نسبت

آوری اطالعات الزم، جدول ويژه ا پس از جمعدر اين پژوهش ابتد .است نظر مسئله مورد يا موضوع خصوص

با توجه به   ،2931-2931ساله طي يک دوره سه یتجار یهاانيآن طراحي و اطالعات مربوط به جر

به منظور حصول نتيجه مناسب  جمهوری اسالمي ايران منعكس شد. ياتاق بازرگانموجوديت آمار و ارقام در 

همچنين  گيری شده است.و استحكام پژوهش از دو روش تحقيق توصيفي و استنباطي به طور تكميلي بهره

قش ها از روش آناليز واريانس و تحليل کوواريانس استفاده شده است. در پايان، ندادهل تحليپردازش و  برای

 یدوجانبه جمهور های تجاریکشورها با مشخص شدن ارتباط ميان سهم صادرات و سهم واردات در جريان

 ثر ارزيابي شده است.مؤايران  ياسالم

 .نيش سرزميآما ،ژئومتيكس ،خارجي سياستاقتصاد جهاني،  ،المللبين یفضا کليدي: واژگان

 JEL: .R51 ,F5 ,Fبندی طبقه

 

 . مقدمه1

ريزی گيری و برنامهساماندهي، تصميمهای صحيح سياستگذاری، تجارت و بازرگاني امروز در دنيای پيچيده سياست

گيری مفهوم جهاني در دوره زماني اخير، که به دوره رونق و اوج شكل شود.اقتصاد کالن از ارکان اساسي جامعه محسوب مي

سياسي، فشردگي زمان و  -لي از طريق تغيير عوامل مختلف اقتصادیشدن اقتصاد مشهور است، ادغام وسيع اقتصادهای م
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(. در فضای جديد اقتصاد جهاني، گسترش 1111،  2مكان را باعث شده و به تسهيل روند اين فرآيند منجر شده است )کوربين

با اقتصاد جهاني، مستلزم در هم آميزی های بسيار شديد و فشرده توام است. گذاری با رقابتهای جديد سرمايهبازار و فرصت

بخش برای کارگزاران اقتصاد داخلي و خارجي است. گذاری و محيطي اطمينانو سرمايه استقرار فضای آزادتر برای تجارت

 در آن اقتصادی رشد بررسي نو همانند چين که یهاو ورود قدرت ی جغرافياييهابا توجه به موقعيتاستقرار کشورها 

 از 1125 سال تا خريد قدرت برابری مبنای بر اين کشور اقتصاد دهدمي نشان آينده بهش تعميم و اصالحات از پس هایدهه

 و محلي منفي و مثبت عواقب تواندمي کشور اين جهاني برتری و چين اقتصادی رشد .گيردمي سبقت آمريكاايالت متحده 

 به چين اقتصادی رشد تداوم داخلي، نظر از. سازد متحول جهان سطح در را کشور اين نفوذ و وليتؤمس و باشد داشته جهاني

 جمعيت از بخشي نزديک آينده در. بود خواهند زندگي استانداردهای بهبود شاهد جهان جمعيت پنجم يک که معناست آن

 بعد کرد. از خواهند زندگي پيشرفته کشورهای مردم همانند بود خواهد بيشتر هم متحده اياالت جمعيت از که چين

 حجم اين اگر حتي. رودمي باال تجارتش بسيار حجم. گذاردمي ثيرأت توليد ساختار و هاقيمت بر اين کشور رشد الملليبين

 وسعت خاطر به. کندمي تبديل جهان در واردکننده و صادرکننده ترينبزرگ به آن را کشور اين اقتصادی رشد بماند هم ثابت

 اهداف بين تا است الزم صورت اين در. دهدمي هويت تغيير عظيم بازاری به بزرگ کارخانه يک از کشور اين زياد جمعيت و

 ،"چيني هایخصوصيت" جای به و شود ايجاد مناسبي توازن الملليبين هایوليتمسؤ و اقتصادی، توسعه ملي، امنيت

از  جمهوری اسالمي ايرانهای کلي علم و فناوری سياست ابالغ (.2931کنند )خيرخواه،  پيدا جهاني حاکميت هایارزش

 ،ارتقاء جايگاه جهاني کشور در علم و فناوری، پردازیوليد علم و توسعه نوآوری و نظريهتاز جمله، مقام معظم رهبری طرف 

گذاری و پيشرفته با سياستهای دستيابي به علوم و فناوری، تحول و ارتقاء علوم انساني، توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادی

ريزی و گذاری، برنامهبخشي در سياستانسجام، سازی عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشورهينهب، ريزیبرنامه

ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات ، های نظارتساماندهي و تقويت نظامها، دانشگاهاصالح نظام پذيرش ، نظارت راهبردی

حاکميت ، وریارتقاء بهره، های انسانيجذب سرمايه، هاتوزيع عادالنه فرصت، های علم و فناوریحمايت از توسعه پارک، علمي

حفظ موازين ، تقويت و گسترش گفتمان توليد علم، اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسالمي، از مكارم اخالق یبرخوردار، مباني

، تقويت و گسترش گفتمان توليد علم، تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي ،های فرهنگي و اجتماعياسالمي و ارزش

گسترش ، و ايران اسالماحياء تاريخ علمي و فرهنگي ، ارتقاء منزلت، پردازیهای نظريهتشكيل کرسي، مندنوآوری نظام

، م آموزش عالي، تحقيقات و فناوریايجاد تحول در ارتباط ميان نظا، های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآورانحمايت

های مستمر همكاری، حمايت مادی و معنوی از فرآيند تبديل ايده به محصول، افزايش سهم علم و فناوری در اقتصاد

ها و ها، ظرفيتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيتتعيين اولويت، نظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغالت، راهبردی

وسعه و تقويت ت، های غيردولتي در حوزه علم و فناوریافزايش نقش و مشارکت بخش، هاتكميل زيرساخت، نيازهای کشور

توسعه صنايع و ، بخشعال، سازنده و الهامگسترش همكاری و تعامل ف، هاهای ارتباطات ملي و فراملي ميان دانشگاهشبكه

اهتمام بر انتقال فناوری و ، و صادرات محصوالت دانش بنيان های جديد و حمايت از توليدخدمات مبتني بر علوم و فناوری

حرکت جهادی به سوی نوآوری و  نشان از تبديل ايران به مرکز ثبت مقاالت علمي، جذب متخصصان، کسب دانش طراحي

 انساني، نيروی تربيت و آموزشي، پژوهشي امور در دقيق ريزیبرنامه با بايدبنيان، که ميگيری از اقتصاد دانشتحول با بهره

 ،علمي و اقتدار شكوفايي پيش از بيش و نموده تالش کشور در موجود هایاز سرمايه بهينه استفاده و وریبهره افزايش برای

 و ایتوسعه هایريزینيازمند برنامه خود پويايي حفظ برای کشور .بخشيد نويد را جامعه اقتصادی، سياسي و اجتماعي

                                                           
7 Korbin, 8222 
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 مذکور فرايندهای و امور از يک هر تحقق و انجام .است کيفيکمي و مستمر  کنترل و هاروش و فرايندها بهبود راهبردی،

 .2باشدمي روزآمد و مرتبط دقيق، واقعي، اطالعات نيازمند دقيق، ريزیبا برنامه همراه

 ان مسئلهي. ب2

المللي، فضای نوين تحوالت بين رشد جمعيت جهان، ها و الزامات ناشي از آرمانهای قانون اساسي،با توجه به ضرورت

اجتماعي کشور در  -خصوص فناوری اطالعات و نيازهای توسعه اقتصادیهای نو بهعلمي و فناوری یرويكردهااقتصاد جهاني، 

ه و متكي بر بالند، گذاری، توليد و اشتغال و در بلندمدت برپايي اقتصادی توانمند، پويامرحله کنوني از جمله رشد سرمايه

مستلزم داشتن  –ويژه نفت خامبه – های دانايي با هدف تحقق صادرات انبوه به جای صدور مواد و کاالهای نخستينلفهؤم

امروزه کشورها، در برابر وضعيت  است. 1انداز در افق بلندمدترو و ترسيم چشمرويكردی منطقي نسبت به تحوالت پيش

اند. مكانات حمل و نقل و ارتباط دور از يكديگر قرار داشتند، بسيار به يكديگر وابسته شدهگذشته که از لحاظ مسافت، زمان، ا

هر يک از کشورهای جهان، سعي در ايفای نقشي مؤثر در اقتصاد جهاني و گسترش سهم خود از تجارت جهاني دارند. با 

دستيابي به بازارهای جهاني و گسترش تواند وارد کننده صرف باقي بماند، توجه به اين حقيقت که هيچ کشوری نمي

ريزی صحيح و از گيران بوده است. در اين راه، برخي کشورها با برنامهاران و تصميمذگصادرات، مورد توجه هميشگي سياست

، دستورالعمل مرکز ملي آمايش سرزمين) اندتر بودههای تدوين شده، از ساير کشورها موفقتر، تعهد به اجرای برنامهآن مهم

 تدوين مطالعات آمايش(. 

های نادری است که به گيریاندن منافع استراتژيک يكي از جهتتنوع بخشي در سياست خارجي از طريق به حداکثر رس

نظر داشته باشند. اين رويكرد جديد در عرصه سياست خارجي تمرکز رسد دولت و نهادهای کشوری در مورد آن اتفاقنظر مي

يافتگي يک کشور رابطه مستقيمي با حجم در اقتصاد مدرن درجه توسعه .(2932؛ واعظي و ديگران، 1112 ،9ل)گاکس دارد

اران ذگبنابراين توسعه صادرات و تحصيل منابع ارزی در سرلوحه اهداف سياست .المللي آن کشور داردبين یروابط تجار

يكي از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و  نفتيرصادرات غي .(2922)ناظمي،  اقتصادی کشورها قرار دارد

ترين مهم آيد.مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولي سخن به ميان مي مبحثي است که در آن در

 مشخصه اقتصاد ايران نيز وابستگي شديد به درآمدهای نفتي است و هر گونه نوسان در قيمت نفت موجب بروز مشكالتي از

نفتي و افزايش سهم کشور در تجارت جهاني و رلذا امروزه رشد صادرات غي جمله کاهش درآمدهای صادراتي خواهد شد.

به  مهم اقتصادی تلقي شده و مسائليكي از  المللي به منظور کاهش وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهای نفتي،نبازارهای بي

دنبال پاسخ ه با اين توضيح مقاله حاضر ب .(2939)صفری و ديگران،  است همين جهت همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده

   به سواالت زير است:

 

  وجود دارد؟  کشور های تجاریدر جريان واردات صادرات وسهم اوالً چه ارتباطي بين 

                                                           
 گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظامبه رؤسای قوای سه )نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوری( های کلي علم و فناوریسياستابالغ  2

 ()مد ظله العالي()مقام معظم رهبری  قانون اساسي 221در اجرای بند يک اصل 
8 Vision 
3 Goksel, 2002 



 1-11، ص 1314،  تیر 1، جلد 1علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

 

4 
 

 و در های تعاملي دوجانبه جريانسير تحوالت آمايش، توان تر چگونه ميثانياً در چه صورت يا به عبارت دقيق

  ؟ ديبخش بهبودالملل را در سطوح بين یاقتصاداست توسعه يسنتيجه 

 قي. مفاهيم، شواهد، سوابق تحق3

کننده، صادرات به منزله دگاه صادريد شده است و از دياست که در داخل کشور تول ييمنظور از صادرات، صدور کاال

ن يشتر و آگاه شدن مستمر از آخريتر، درآمد بشتر و گستردهيشرفت بي، پيداخل یمطمئن در قبال بحران اقتصاد یالهيوس

ساخته و يا فراهم شده و از راه تجاری يا کشورهايي  کشوربه کاالهايي که در . (2931، انيگوهر) باشديم یتحوالت تكنولوژ

  .)معاونت توسعه بازرگاني خارجي( شودبه يک کشور ديگر وارد گردد، واردات گفته مي

 المللي ايران بر اساس رويكرد ژئوپليتيک با به کارگيری مدل جاذبهدر تحقيقي با عنوان بررسي صادرات و واردات بين

 هدنحوی تغيير ده های خود را بگيریتجارت خارجي جهتهای سياستدر رابطه با بايست ايران مي، جمهوری اسالمي مشخص شد

که تجارت  نحوی تعديل شود ساختار آن نيز به و يابدتا صادرات با فناوری پيشرفته ارتقا يابد. در حقيقت کيفيت صادرات افزايش 

. (2939)ولي اله پور،  آيدبيشتر و کمک به توسعه پايدار به شمار  خارجي، ابزار دستيابي به رشد باالتر اقتصادی، اشتغال

 .اندخود قرار داده یاقتصاد یهارا در رأس برنامه ياثربخش توسعه صادرات غيرنفت یهااز کشورها، سياست يطيف وسيع

 یکشور نيز فاصله زياد يآت یکه با نيازها نمايدينوسان م یادر محدوده يو همه جانبه به سمت صادرات غيرنفت یتوجه جد

، ياوری) گردديم يدر کشور تلق یتجار یگذارمناسب و مؤثر سياست یهااز گزينه يصادرات، يك یسازدارد. بنابراين، متنوع

م يها ارتباط مستقچند با رشد صادرات آن يليکشورها به دال یثابت کرده است که رشد اقتصاد يعلم یهايبررس .(2923

د انبوه و يلذا تول .باالست يتوجه به صدور کاال و خدمات با دانش فن ينفتريش صادرات غيافزا یکارهااز راه يكي .دارد

 یهاحداقل نرخ سود مصوب بر اساس بستهبا  یو ارز ياليالت ريص تسهيو تخص ين منابع مالياز به تامين یسازیتجار

، هاکشور از آخرين روش یو تجار يسياسن امور دست اندرکاراهر چه . (2933 ،دوروتي) دارد یبانک مرکز ياسيس يتيحما

در حال حاضر صادرات  .تر باشند، شانس توفيق آنها بيشتر خواهد بودرايج در عرصه بازارهای جهاني مطلعها و فنون دانش

محدود اقدام  ياسيکشور اغلب در مق يصنعت یکنندگان کاالهاافته و صادريل يتشك يسنت یاز کاالها کشور عمدتاً يفتنريغ

ا ين اطالعات و يا کسب آخريو  يو بازارشناس يابيبازار یهانهيصرف هز یها براآن يند، توان مالينمايبه صدور کاال م

حاصل از صدور  یعالوه بر آن کاهش درآمدها ار محدود است.ي، بسيمؤثر در عرصه رقابت جهان یحضور یالزم برا یهادانش

ر بودن منابع يپذانيتر از همه پاو مهم ينفت ید درآمدهايت کشور، کاهش قدرت خريش جمعيافزا د آن،ينفت و نوسانات شد

از  ييو رها ينفترين باور رسانده است که توسعه صادرات غيزان کشور را به ايرمداران و برنامهاستيهاست که سنفت مدت

نفتي، عالوه بر اين که سبب افزايش درآمدهای غير توسعه صادرات .ر استيناپذاجتناب ينفت ضرورت ياقتصاد تک محصول

ثيری جدی بر سهم تجاری ايران در بازارهای جهاني أتواند تشود، ميهای ارزی ميارزی و غيرنفتي و بهبود تراز پرداخت

تحت عنوان صادرات نفت  يدرپژوهش .(2929، طيبي) داشته باشد و قدرت و مزيت نسبي و رقابتي کشورمان را افزايش دهد

که معتقد  1ساالاو ب 9نيبالدو ،1نتيم ،2کراسرنيچون ک یات افراديبر نظر يمتك ينفت یر شكل اقتصاد کشورهاييو تغ

تک  مشخص شدش دهند يخود را افزا يصادرات ید درآمدهايدر حال توسعه تا آنجا که امكان دارد با یهستند کشورها

                                                           
7 Cairncross, 7497-7498 
8 Myint, 7492-7421 
3 Baldwin, 7499-7494 
9 Balassa, 7417-7424 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 در ين اساس تنوع بخشي. بر ادر اقتصاد است یشه مشكالت ساختارين ريتري( اصلبه صادرات نفت يمحصول بودن )وابستگ

کردن اقتصاد کشور به  ن راستا مجهزي. در ااست يشدن از وضع کنونتنها راه حل خارج ينفترياقتصاد و توسعه صادرات غ

حاصل از صدور  یکشور به درآمدها يمتأسفانه وابستگ رد.يت قرار گيد در اولويبا يالمللنيدر جوامع ب یريپذسالح رقابت

ن کمبود يکشور با هدف صدور نفت خام و تأم یو تجار یده است که ساختار اقتصادير باعث گردياخ یهادهه ينفت ط

. حيطه 2 ،رانيا جمهوری اسالمي ن موانع توسعه صادرات غيرنفتي دريترمهم رد.يق واردات شكل بگياز طر يداخل یازهاين

کمبود نقدينگي  ،های نقدی پرداختي دولت به صادرکنندگانهای مالي و يارانهحيطه مرتبط با مشوق .1 .يعوامل ارزی و بانك

حيطه  .1 ،حيطه مرتبط با مسائل توليدی .9 ،شايد سرآمد مشكل صادرکنندگان و از موانع عمده توسعه صادرات کشور باشد

  .حيطه مرتبط با مسائل سياسي و سياست خارجي .5 .مرتبط با مسائل بازاريابي و تبليغات

 ديبنيا يهاهشوپژاي، رشته تعامالت بين ،جهانی عصررويکردهاي نوين  3.1

تغييرات و اين رسد که نظام تعليم و تربيت از پذيری است، به نظر ميدر عصری که بارزترين ويژگي آن تغيير و انعطاف

آموزان و تواند دانشکند، ديگر نميمدرن ارائه ميي و چيزی که نظام آموزشسازگاری با شرايط جديد عقب مانده است 

عميقا  2اسالتری آماده سازد. شودياد مي مدرنستپُ که از آن به عنوان دورانيو توسعه بيشتر در  بقادانشجويان را برای 

، ذهني، آگاهي معنوی، باليدگي محيطيشناختي، ارتباطات های زيبايي خالقيت، تخيل، حساسيت فقدان و نبود معتقد است

بر  من حقيقتاً ،ای از جهان امروز استواهمهمان ، دانشجويان و شهرونداناساتيدهوشياری باال برده شده، و اشتياق عاطفي در 

که است  یاجنبه« ما بَعد علمي»کند . او اظهار ميو امنيت سياره و شهروندانش در خطر هستند ذهن اين باورم که سالمت

 (.1112)اسالتری،  کنندهای عمومي نقش اساسي ايفا ميبينيدر توليد جهان هانگریوندرها و پيچيدگيشهودها،  در آن

 توسعه در انسان فكری پتانسيل و نبوغ ها،توانايي رشد با و جامعه و رهبران مديران افراد، تخصصي تربيت با آموزشي نظام

 گسترش ،ابداع و خالقيت نوآوری، و اکتشاف نيروی تقويت با همچنين .است داشتهبسيار  نقش بشری، دانش مرزهای

 کمک آنها در موجود هاینارسايي اصالح و جوامع مختلف هایچالش حل به تحصيلكردگان در ميان انتقادی ایروحيه

 ، ازکندرا دنبال مي اساسي و کلي اهداف کشورها تمام در بيش و کم عالي آموزش راستا اين در(. 1112، 1)عزيزی کندمي

 مينأتو  تربيت، جامعهدر  نشدا و علم شگسترو  پيشرفت رمنظو به دیبررکاو  علمي دی،بنيا یهاهشوپژ منجاا جمله

سياسي، اقتصادی،  افهدا تحقق تسهيل، جامعه مختلف یهابخش زنيا ردمو مدرآکاو  متخصص ،ماهر نسانيا وینير

 ،نشدا توليدو  تطالعاا بنقالا ن،شد جهاني عصردر  .(1121، 9)مدهوشي جامعه فرهنگي سطح یعتالو ا فرهنگي، جتماعيا

و  عالي زشموآ ایبر تغيير وزمرا گفت انتومي الذ .ندادهکر حاطهرا ا هاهنشگادا یتمندرقدو  هپيچيد ل،متحو تغيير یهاونير

 تضمينو  محيط تقتضائاا به پاسخ ایبر هاهنشگادا ،تيرعبا به .(1113، 1)يمنيفرصت  يک نه ستا ورتضر يکها هنشگادا

، 5)ليکنمايند  فرينيزآبا بخشثرا نحو بهو  مستمر رطو بهرا  دخو نندابتو بايد وزیمرا لمتحو يطاشردر  دخو ثربخشيو ا بقا

 که ندايافته ستد ييهاگييژو به پيشرفته صنعتي یهارکشو یهاهنشگادا دی،ميال مسو ارههز زغاآ در ط،تباار يندر ا .(1111

و  جديد تماالزا ينا به پاسخگويي ای(. بر1122، 2)بيدختيست ا متمايز د،شوميدرک  هنشگااز دا سنتي رتصو به نچهآ با

                                                           
1 Slattery, 8229 
8 Azizi, 8222 
3 Madhoshi et al, 8272 
9 Yamani, 8224 
9 Lick, 8228 
9 Bidokhti, 8277 
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 ر،محو مسئله هایهشوپژ ایجراست ا جملهاز آن  که ستا يافته هميتا چند موضوعاتي ،هاهنشگادر دا یبشر یهازنيا

جديد  معلوو  لگوهاا ئهو ارا مختلف یهاتخصصدر  دموجو تطالعاو ا هاداده ترکيبي تحليل ،هشيوپژ هایليتفعا ترکيب

ای شتهر نميا معلو تاسيسو  تشكيل بهرا  نشگاهيدا معاجو ،معاصر ینياد یهازنيا ب،چورچا يندر ا (.1113، 2)آراستي

 جامعه پيشرفتو  آورینوو  لتحو ایبر بايسته حقيقتي ست بلكها جديد ینياد تحميلي ورتضر تنها نه است که داده قسو

 (.1113، 1)خسروپناهيد آمي رشما به سالميا انيرا

 و ها، تجاربميان دانش، مفاهيم، روش تعامل و پيوند نحوه و نسبت ای، بيانگررشته بين تعامل هایگونه و رويكردها

 هایشيوه و مشارکت و همكاری نوع که است نظر مسئله مورد يا موضوع خصوص در گوناگون هایرشته از مختلف ابزارهای

 ميان تعبيری، به .دهدمي نشان ایرشته بين تعامل هایفعاليت گرانشكابه کن را پيچيده مسائل و موضوعات با مواجهه

 تلفيق و کنشي هم از طريق هاآن تحليل و تبيين مستلزم که است وجهي چند موضوعات پيچيده ومسائل  برآيند ایرشته

يا  هادوره از گوناگوني هایبندیتقسيم و تمايزها. ای استرشته گوناگون اندازهای چشم و ابزارها ها،روش مفاهيم، دانش،

 1آرام، (1115 و 1119) 9ديگران ترس و بندیتقسيم به توان مي جمله آن از که شده ارائه ایرشته بين تعامل هایپژوهش

 ؛باشدمي شرحاين  به مجموع در که اشاره نمود (1121) 3همكاران و هوتونيمي، (1113) 2بارم چتي ،(1115) 5بمر ،(1111)

 مطالعات .هستند رشته متمرکز يک حوزه محدوده در و خاص هدفي با پژوهشي مسئله و سوال يک بر ایرشته تک مطالعات

 يک نتيجتاً و شوندنمي مشترک و متحد هم با هارشته که ایگونه به همديگر به رشته چند پيوستن و ادغام یاچندرشته

 و هاشيوه ابزارها، ها،تخصص ها،نظريه ميان همكاری و تعامل گفتگو، از است عبارت ای،رشته تكثر .سازندنمي را جديد رشته

 بر در را وسيعي که اجتماع مبتال مسئله و موضوع حل و شناسايي بررسي، منظور به علمي مختلف هایحوزه از تجارب متعدد

 های صنعت،حوزه از علمي غير اعضای رشته، چند يا يک پژوهشگران بر عالوه پژوهش يا مطالعه نوع اين در .گيردمي

رويكرد  اين در. است علوم وحدت به رسيدن و ترکيبي رويكرد انتخاب پژوهي، رشته کنند. ميانمي مشارکت غيره و مديريت

 و پديده آن با های مرتبطرشته متقابل ارتباط طريق از منفرد هایپديده وجهي چند و فراگير جانبه، همه شناخت پژوهشي،

 توانمي را ایرشته فرا هایپروژه و هابررسي .اندداشته نقش پديده گيریشكل در که است متغيرهايي همه شناخت بر تمرکز

 را ایرشته فرا و ایرشته ميان مطالعات کلي طور به .دانست مطالعات مشارکتي و ایرشته ميان هایپژوهش از ایآميزه

 در .شودمي جديد اینظريه و دانش به منجر مرتبط، غير ظاهراًًٌ هایدانش حوزه از استفاده با که نامندمي يكپارچه مطالعات

 در که است هاييسيستم و فرآيندها ابزارها، ها،روش از ایجموعهم ایرشته ميان علمي عنوان به ،2ژئوانفورماتيک راستا، اين

 بشر به توصيفي هایداده با در ارتباط مكاني اطالعات و هاداده بازيابي و انتشار پردازش، سازی،ذخيره انتقال، آوری،جمع

 هامدل و مكاني علوم ها،داده مديريت، افزارها،نرم ها،زيرساخت انساني، نيروی ژئوانفورماتيک، بنيادی اجزای .کندمي کمک

 (.2931)سجاديان،  باشدمي

 

                                                           
7 Arasti, 8224 
8 Khosrowpanah, 8224 
3 Tress et al, 8223-8229 
9 Aram, 8229 
9 Bammer, 8229 
9 Chettiparamb, 8221 
1 Huntoniemi et al, 8272 
2 Geoinformatics 
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 قلمرو تحقيق .4

 .گيردرا در بر مي يقلمرو زمانو  يقلمرو مكان، يقلمرو موضوعصورت ذيل به  پژوهشقلمرو 

 است ايران دوجانبه های تجاریالملل در جريانهای اقتصاد بينسياست يرامون: پژوهش حاضر پيقلمرو موضوع . 

 در تجارت ايران  ياسالم یجمهورطرف قرارداد با  یکشورها يهکل حاضر يققلمرو تحق ي: از نظر مكانيقلمرو مكان

 .يردگيرا در بر مالملل بين

 باشد.يم2931-2931بازه زماني ها مربوط به : دادهيقلمرو زمان 

 فرضيات پژوهش .5

 .دستيابي به هدف اصلي پژوهش از طريق بررسي فرضيات زير تعقيب خواهد گرديد

 ارتباط معناداری دارد. صادراتبا سهم  هاموقعيت کشور 

  وجود دارد. یمعنادارارتباط  وارداتبا سهم  هاکشوربين موقعيت 

 معناداری وجود دارد. ارتباط  کشورها تفكيکالگوی  با توجه به و واردات کشور يغيرنفت یبين صادرات کاالها 

 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري .6

. (2931)آذر،  تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای يک صفت مشخصه باشندجامعه آماری عبارت است از 

 صفت مشخصه، صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمايز کننده جامعه آماری از ساير جوامع باشد

در  .(2931 ،اوماسكاران)برداری، فرايند گزينش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه است نمونه .(2923دانايي فرد، )

به شود. واقع نمونه، گروهي از اعضای يک جامعه تعريف شده است که اطالعات مورد نياز پژوهشي به کمک آن حاصل مي

جامعه  های اصلي جامعه باشد.کننده ويژگيانعبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بي ديگر نمونه بيان

باشد. نمونه آماری طرف قرارداد با ايران مي یگيرنده تمامي کشورهادر برهای جغرافيايي با توجه به موقعيتآماری پژوهش 

 مطالعهدر پردازيم. طرف قرارداد با ايران در بازه زماني موردنظر است که در اين پژوهش به بررسي آن مي یکليه کشورها

ها روی آورده شده، در صورتي که اين پژوهش جامعه آماری را به عنوان منبع پژوهشي به تعميم نتايج برای فرضيه هاپژوهش

های تحقيق بصورت کلي دهد. لذا بدون تأکيد بر تعميم نتايج، صرفاً نتايج حاصل از يافتهمورد تجزيه و تحليل قرار مي

 شود.استنباط مي

 هاروش تجزيه و تحليل دادهاطالعات آماري، . 7

های از پيش تعيين شده ها است که با توجه به ويژگيای از دادهآوری، محاسبه و نمايش مجموعهآمار يک ابزار برای جمع

ها را دهد. و دادههای از پيش تعيين شده به سوی ابزار به کار گرفته شده تمايل نشان مياند. اين ويژگيبندی شدهطبقه

گيری ذهني دارند. آمار ممكن است مفيد باشد، که قبل از انتخاب بستگي به فرايند تصميم هادهند، همانثير قرار ميأتحت ت

نيست. صرفاً هدف در يک چارچوب است که بصورت ذهني ساخته شده  مورد انتظار اما نياز به تاييدش داريم که آن هدف
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خواهيم گوش فرا دهيم. آمار فرايند ميکه ما آن را مجبوريم بيان نماييم و آنچه که ما  تواند به ما بگويد آنچهاست. و مي

و در نهايت، نتايج آماری  کندها را تفسير و ارائه ميدهد، دادهتاثيرگذار را گزارش ميهای انتخاب داده است به عبارتي داده

(. گسترش يک آزمون آماری 1122، 2و ديگران يتي )استينتواند مورد استفاده قرار گيرد برای توجيه درستي هر موقعمي

 به منظوردارد، اما طراحي يک رابط کاربری برای يک کاربر  یگرايش بيشتر 1جديد به تخصص آماری نسبت به انفورماتيک

يک ابزار برای  رايانه ،آمار رایب .دارد یبيشترتمايل ها و توليد جداول و نمودارها به انفورماتيک نسبت به آمار ورود داده

عموماً از طريق رايانه که آوری و توزيع اطالعات جمعآمار انفورماتيک ابزاری برای کمک به  .است یآمارمسائل کمک به 

 .(1121، 9)کراس وليديت است

د اقتصا یهاسياستو روابط بر با توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر بررسي و توصيف واقعي و منظم عواملي است که  

نقش دارند و تحليل ميزان همبستگي اين عوامل و رشد و توسعه تجارت کشور ايران دوجانبه  های تجاریدر جريانالملل بين

باشد، لذا به منظور حصول نتيجه مناسب و استحكام پژوهش از دو روش تحقيق توصيفي و استنباطي به طور تكميلي مي

 های تجاریجريان، جدول ويژه آن طراحي و اطالعات مربوط به انواع هادادهآوری ابتدا پس از جمع شده است. استفاده

جمهوری اسالمي ايران  با توجه به موجوديت آمار و ارقام در اتاق بازرگاني ، 2931-2931 هایطي سال يشمس 31بوط به دهه مر

 5و تحليل کوواريانس 1آناليز واريانسها مشخص شده است. به منظور حصول نتيجه مناسب از روش و روند رشد آنمنعكس 

برای تحليل و  3آمار استنباطيو  مورد مطالعه ها و خصوصيات جامعهبرای ارائه ويژگي 2آمار توصيفيگيری شده است. بهره

های تحقيق از آزمون فرضيهساختار توصيفي و ترسيم به منظور . همچنين های تحقيق به کار گرفته شده استتوضيح يافته

های )ترسيم متوسط و به منظور رسم نمودار سری زماني Minitab v22 و پردازش اطالعات يمهندس -افزار آمارینرم

 استفاده شده است. Itsmافزار پيشرفته از نرم تجاری جريانروند جهت بررسي  آماری( هایتوصيف

 (1)آماري هايتحليل 7.1

ها را با هم مقايسه کنيم. خواهيم آنمتفاوت داشته باشيم که ميسطح  aگيريم از يک عامل  ،2مونتگمری. داگالس سي

 شوند.ظاهر مي 2ها به صورت جدول تيمار يک متغير تصادفي است. داده aيک از  پاسخ مشاهده شده از هر

 

 

 

 

                                                           
7 Steyn et al, 8277 
8 Informatics 
3 Cross Validated, 8278 
9 Analysis of Variance (ANOVA) 
9 Analysis of Covariance (ANCOVA) 
9 Descriptive Statistics 
1 Inferential Statistics 
2 Douglas C. Montgomery; Professor, Arizona State University, 7412-7429 
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های نوعي برای آزمايش تک عامليداده .2 جدول  

)سطح( تيمار      متوسط  کل مشاهدات   

   2  y77 y78 … y7n  y7.  ȳ7.   

   1  y87 y88 … y8n  y8.  ȳ8.  

   . . .                    …  .    .   . 

   . . .                       … .    .   . 

   a  ya7  ya8 … yan  ya.           ȳa.  

  y..           ȳ.. 

 ها، داگالس سي. مونتگمریماخذ: طرح و تحليل آزمايش

پارامتر i ،پارامتر مشترک برای تمام تيمارها به نام ميانگين کل، ( امين مشاهدهij) ijy ،(2و رابطه ) 2جدول  مطابق

خواهيم ديد توصيف مشاهدات مدل خطي  لفه خطای تصادفي است.ؤم ij و تيمار امين i به نام اثر تيمار امين iمشترک 

 ؛آماری

yij =  +i +ij                        i=7,8,…, a ,  j=7,8,…,n                                                                            )2( 

امين تيمار شامل  i. پس ميانگين i+  =i  ≡ (ijy( Eامين تيمار  i (ميانگين) 2اميد رياضي از طرفي مفيد است.

 های تيماری هستيم؛ يعني،مند به آزمون برابری ميانگيناست. عالقهامين تيمار  iميانگين کل به عالوه اثر 

yij = i +ij                                                                                                                                                )1(  

 باشد:بصورت ذيل مي سطح aخطای تصادفي است. آزمون فرض برای  ijميانگين،  i ،وابسته متغير ijy (،1)در رابطه 

H2:a  

HA:i≠j    )i,j( برای حداقل يک جفت 

آناليز واريانس يک طرفه .1 جدول  

 معناداریسطح  آماره فيشر ميانگين مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغيير منبع

 - SSTr a - 7 MSTr = SSTr/(a-7) /MSErTMS=  2F گروهيبين 

 - - SSE N - a MSE = SSE/(N-a) گروهي(خطا )درون

 - - - SST N - 7 کل

 ها، داگالس سي. مونتگمریماخذ: طرح و تحليل آزمايش

 مجموع مربعات SST، 1خطا مجموع مربعات SSE، 9تيمارها مجموع مربعات rTSS، 1آماره فيشر 2F ،1در جدول 

تعداد  N ،)خطا( 3گروهيدرون مربعاتمجموع ميانگين  MSE )تيمارها(، 2گروهيمربعات بينمجموع ميانگين  rTMS ،5کل

                                                           
7 Expected Value 
8 Fisher Statistic 
3 Sum of Squares for Treatments 
9 Sum of Squares for Error 
9 Total Sum of Squares 
9 Mean Square for Treatments 
1 Mean Square for Error 
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ها به نام تحليل واريانس از افراز کل تغييرپذيری به اجزای آن آمده است. کل تغيير پذيری در داده است. کل مشاهدات

های توان آن را به مجموع مربعات تفاضل بين متوسطکه مي شودگيری ميمربعات تصحيح شده اندازهوسيله کل مجموع 

 داريم؛بنابراين های مشاهدات درون تيمارها از متوسط تيمارها افراز کرد. تيماری از متوسط کل، و مجموع مربعات تفاضل

SST = SSTr + SSE       ,      N-7 = a-7 + N-a       ,        N = an                                                      (9)  

 ؛بصورت زير است( 9برابری رابطه ) 2مطابق با جدول 

 
 



 






a

i

n

j

iij

a

i

a

i

iij

n

j

yyyynyy
1 1

2

1 1

22

1

)()()(                                                )1( 

کند يابي نسبت به زيرنويسي ميها داللت بر مجموعزيرنويسنماد نقطه در  است. N/. ..y= ..̄yو  ni.y i. =̄y/  ،(1در رابطه )

گروهي برابر مجموع مربعات بين گروهي و درون  2با توجه به اينكه مجموع درجات آزادی که نقطه به جای آن نشسته است.

 است. زادیدرجه آ N-aو  a-2با  Fکل درجات آزادی است، فرض عدم وجود اختالف در ميانگين تيمارها دارای توزيع 

 بنابراين داريم؛

MSE

TrMS

aNSSE

aTrSS
F

)(

)/(

)1/()(
0







                                                                                                   )5( 

ای دنبالهشود، داللت بر يک ناحيه بحراني يكطرفه باال از آنجا که فرض صفر برای مقادير خيلي بزرگ آماره آزمون رد مي 

 کنيم اگر،کند. بر اين اساس فرض صفر را رد ميمي

F2 > Fα, a-7, N-a                                                                                                                                                                                                            )2( 

 شود.محاسبه مي (5)از برابری رابطه  2Fکه در آن 

دهيم. اريانس را توضيح ميوحال برای طرح آزمايش تک عاملي با يک متغير تصادفي کمكي شيوه اساسي تحليل کو

 ؛بين پاسخ و متغير تصادفي کمكي وجود داشته باشد. مدل مناسب آماریگيريم يک رابطه خطي 

yij =  +i +xij  x̄.. + ij                         i=7,8,…, a ,  j=7,8,…,n                                                    )3( 

اندازه به دست آمده از  ijxامين تيمار يا سطح تک عامل،  iامين مشاهده در متغير پاسخ تحت  ijy ،jاست، که در آن 

ضريب رگرسيوني خطي معرف  ، تيمار امين iاثر i ،يميانگين کلijx ،ميانگين مقادير  ..x̄متغير تصادفي کمكي، 

های خطي شود مدل تحليل کوواريانس ترکيبي خطي از مدلمالحظه مي لفه خطای تصادفي است.ؤم ijx، ijبه  ijyوابستگي 

 ؛مدل خطي آماریبرابر ميانگين کلي است  از آنجا که پارامتر  شود.است که در تحليل واريانس و رگرسيون استفاده مي

yij = ′ +i +xij + ij                                                                                                                                )2( 

                                                           
7 Degrees of Freedom 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personal.psu.edu%2Fejp10%2Fblogs%2Fgotunicode%2F2010%2F03%2Fdealing-with-x-bar-x-and-p-hat.html&ei=5AZFVLDDAY-p7AbekYGwCQ&usg=AFQjCNG13Q_v05h_1M197b_8vSpQnxhXnA&bvm=bv.77648437,bs.1,d.ZWU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personal.psu.edu%2Fejp10%2Fblogs%2Fgotunicode%2F2010%2F03%2Fdealing-with-x-bar-x-and-p-hat.html&ei=5AZFVLDDAY-p7AbekYGwCQ&usg=AFQjCNG13Q_v05h_1M197b_8vSpQnxhXnA&bvm=bv.77648437,bs.1,d.ZWU
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شود. از چنين جدولي به اين دليل ارائه مي 9معموالً محاسبات بصورت جدول  است. ..x̄   ′که در آن، مفيد است

های متقاطع مورد نياز و همچنين مجموع مربعات برای آزمون کنيم که تمام مجموع مربعات و مجموع حاصلضربمياستفاده 

 گردد.فرض اثرهای تيماری را به اختصار شامل مي

عاملي با يک متغير تصادفي کمكي. تحليل کوواريانس برای آزمايش تک9جدول   

 

 منبع تغيير
 

 رجه آزادید
 تعديل يافته برای رگرسيون هاو مجموع حاصلضرب مجموع مربعات

X Xy y y مربعاتمجموع ميانگين  رجه آزادید 

 - - - a-7 xxT xyT yyT تيمارها

 a(n–7) xxE xyE yyE xxE/8)xyE( – yyE = ESS a(n–7) -7 7- )7–(n/aE= SS EMS خطا

 - an-7 xxS xyS yyS xxS/8)xyS( – yyS = E′SS an-8 کل

 ESS–E′SS a-7 7-a/ESS–E′SS - - - - يافتهتعديل

 ها، داگالس سي. مونتگمریماخذ: طرح و تحليل آزمايش

های متقاطع مجموع مربعات و مجموع حاصلضرببه منظور نشان دادن به ترتيب  Eو  S ،T، نمادهای 9مطابق جدول 

 به طور کلي داريم؛ .گرددبرای کل، تيمارها و خطا استفاده مي

S = T + E       ,       an-7 = a(n–7) +  a-7                                                                                                   (3)  

توان برای هر مدل تحليل آزمايشي پياده کرد. شيوه به جز تطبيقي که رگرسيون ريز محاسبات تحليل کوواريانس را مي

ريانس چندگانه اهايي پيش بيايند که ساختار کووکند مشابه تحليل معمولي واريانس است. ممكن است وضعيتفراهم مي

 وابسته باشد، يا دو يا چند متغير تصادفي کمكي وجود داشته باشند.  xبه صورت غير خطي به  yالزم شود، به عبارتي 

مطابق با ( است. x( مشاهده شده بر اثر متغير مالزم )yاسخ )به طور کلي تحليل کوواريانس متضمن تعديل متغير پ

 ( بصورت زير است؛3برابری رابطه ) 9های جدول مجموع مربعات و مجموع حاصلضرب

 
 



 






a

i

n

j

iij

a

i

a

i

iij

n

j

xxxxxx
1 1

2

1 1

22

1

)()()(        →      Sxx = Txx + Exx                )21( 
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i
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j

iij

a

i

a

i

iij

n

j

yyyyyy
1 1

2

1 1

22

1

)()()(      →      Syy = Tyy + Eyy                )22( 

 
 



 






a

i

n

j

iijiij

a

i

a

i

iiijij

n

j

yyxxyyxxyyxx
1 11 11

))(())(())((   →   Sxy = Txy + Exy   )21(              

 xxS/xyS = ̂و  y = ̂̄.. را بصورت و  های کمترين مربعات برآوردکننده (3)فرض عدم وجود اثر تيمار برای رابطه 

 ؛2يافتهکه مجموع مربعات در اين مدل تقليل سازدنمايان مي

                                                           
7 Reduced Model 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.personal.psu.edu%2Fejp10%2Fblogs%2Fgotunicode%2F2010%2F03%2Fdealing-with-x-bar-x-and-p-hat.html&ei=5AZFVLDDAY-p7AbekYGwCQ&usg=AFQjCNG13Q_v05h_1M197b_8vSpQnxhXnA&bvm=bv.77648437,bs.1,d.ZWU
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SS′E = Syy – (Sxy)8/Sxx                                                                                                                                )29( 

. در درجه آزادی است a-2مجموع مربعاتي با  ESS–E′SSحاصل تفاضل  9با توجه به جدول  درجه آزادی است. an-8 با

 نسبت؛ فرض عدم وجود اثر تيمارنتيجه برای 

]1)1(/[]1)1(/[

)1/()(
0











naSSE

MSE

naSSE

aSSSS
F EE                                                                                            )21( 

فرض صفر را رد بر اين اساس است.  a(n, 7-aα, F-7(-7، که اگر فرض صفر درست باشد دارای توزيع کنيمرا محاسبه مي

 هرگاه؛ کنيممي

F2 > Fα, a-7, a(n-7)-7                                                                                                                                       )25(   

در نتيجه است.  xx/ExyE = ̂ ،(3)رابطه  2برای مدل کامل از طرفي شود.( محاسبه مي21از برابری رابطه ) 2Fکه در آن 

 نسبت؛( ijxبه  ijyوابستگي عدم رابطه رگرسيون خطي )فرض عدم وجود برای 

MSE
F

/Exx (Exy) 2

0
                                                                                                                                        )22(   

 هرگاه؛ کنيمبر اين اساس فرض صفر را رد ميکنيم. را محاسبه مي

F2 > Fα, 7, a(n-7)-7                                                                                                                                          )23(   

 شود.( محاسبه مي22از برابری رابطه ) 2Fکه در آن 

 هابررسی فرضيهو  هاي تحقيقيافته. 8

 آمار توصيفی  8.1

گيرد آن را آمار توصيفي تمامي عناصر آن انجام ميهای آماری با استفاده از سرشماری چنانچه محاسبه مقادير و شاخص

 .(2931)آذر و ديگران،  گويند

 2931-2931 يمتوالسال واردات سه و صادرات درصد  .1جدول 

 *کشور
 درصد صادرات

 

 درصد واردات

 **ميانگين 2931 2932 2931 رتبه **ميانگين 2931 2932 2931

 22.13 23.12 25.22 21.31 2 23.23 19.33 23.99 22.11 چين

 1.23 1.21 1.22 1.11 1 22.12 23.11 23.22 25.91 عراق

 11.92 11.25 23.22 91.11 9 22.35 22.93 22.21 29.91 امارات متحده عربي

 1.22 2.21 9.32 1.15 1 2.19 3.31 2.12 2.25 هند

 1.19 1.13 1.115 1.11 5 3.22 3.39 3.15 2.22 افغانستان

                                                           
7 Full Model 
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 2.23 3.92 3.91 5.92 2 1.32 5.15 1.25 1.19 ترکيه

 1.22 1.22 1.13 1.12 2 1.19 1.35 1.92 2.53 ترکمنستان

 1.13 1.25 1.92 1.13 3 1.22 1.15 1.91 2.35 پاکستان

 1.12 1.11 1.21 1.21 29 2.13 2.31 2.13 1.12 مصر

 1.13 1.12 1.13 1.13 21 2.13 2.13 2.55 2.93 آذربايجان

 5.12 1.39 5.51 5.32 21 2.21 2.13 2.21 2.19 آلمان

 2.13 3.32 3.93 2.12 3 1.22 2.12 1.23 1.21 جمهوری کره

 2.33 2.93 9.22 2.95 22 2.19 2.12 2.52 2.21 فدراسيون روسيه

 1.92 1.93 1.92 1.91 21 2.12 1.32 2.92 1.23 کنگهنگ

 1.1112 1.112 1.112 - 22 1.23 1.22 2.93 1.93 عسلويه

 1.15 1.11 1.13 1.19 23 1.31 1.21 1.29 1.52 تاجيكستان

 1.11 1.12 1.19 1.11 11 1.22 1.31 1.53 1.55 ويتنام

 1.12 1.23 1.92 1.11 11 1.15 1.23 1.19 1.15 قزاقستان

 1.15 2.32 1.22 1.39 22 1.23 1.21 1.29 1.31 ايتاليا

 2.11 2.12 1.32 1.33 25 1.23 1.53 1.33 2.91 تايوان

 1.29 1.25 1.21 1.29 19 1.11 1.13 1.52 1.91 عمان

 1.13 1.22 1.12 1.12 92 1.99 1.15 1.91 1.11 گرجستان

 1.112 - - 1.112 13 1.19 1.93 1.12 1.15 ونزوئال

 1.11 1.11 1.15 1.15 23 1.25 1.93 1.51 2.12 جمهوری عربي سوريه

 1.35 1.13 1.25 1.31 12 1.12 1.92 1.51 1.52 اسپانيا

 1.33 2.31 1.32 1.11 91 1.23 1.95 1.21 1.22 انگلستان

 1.23 1.11 1.29 1.23 11 1.12 1.91 1.91 1.53 فيليپين

 1.12 1.12 1.12 1.12 15 1.91 1.99 1.92 1.91 ارمنستان

 1.11 1.15 1.12 1.29 13 1.91 1.91 1.12 1.91 سری النكا

 - - - - 12 1.12 1.92 1.92 1.25 ميانمار

 11.31 23.33 12.13 12.32 - 3.13 1.33 3.13 22.25 (1)ساير کشورها
 

  ( بر حسب سهم صادرات2931سال )ها دادهآمار و  کشورها مربوط به آخرين ترتيب )ساختار انفورماتيكي( *
  يسه سال متوالشرکای تجاری ايران  در ميانگين **

 پژوهش، اطالعات آماری مستقيماً از  اتاق بازرگاني جمهوری اسالمي ايران یهايافتهماخذ: 

 همچنين امارات .باشددارا مي 2931-2931متوالي سال سه کشور را در  صادراتدرصد باالترين  23.23 کشور چين با

در طول  را روند جريان صادراتنمودار ذيل  دهد.بيشترين واردات ايران را پوشش مي 11.92با درصد آماری  متحده عربي

 دهد. نشان مي 2931-2931سال سه
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 اتاق بازرگاني جمهوری اسالمي ايران  ، اطالعات آماری مستقيماً از2931-2931سال در طول سه ان صادراتيجرروند . 2نمودار 

 

صادرات  رسدنظر مياست. به  نزولينمودار باال بصورت  2931-2931سال سه شود در طول همانطور که مشاهده مي

کامالً نمايان  2های محاسبه شده جدول که از درصد پيمايدرا ميثابت  فرايندی ای به بعداز نقطه جمهوری اسالمي ايران

  است.

 
 

  آمار استنباطی 8.2
 

برای تجزيه و . (2931ديگران، )آذر و کند ها را محاسبه مينمونه آمارهدر تحقيق استنباطي محقق با استفاده از مقادير 

ايم که در زير به بررسي هر يک از اين های پژوهش از تجزيه و تحليل استنباطي استفاده کردهتحليل فرضيه

سهم و ايران جمهوری اسالمي طرف قرارداد با  یکشورهابرای آزمون فرضيه اول اطالعات مربوط به . پردازيممي هافرضيه

و  اتاق بازرگاني جمهوری اسالمي ايران ها از اسناد و مدارک مربوط درالزم است که پس از تهيه آن هايک از آن صادرات هر

( 2بر اساس رابطه ) رابطه بين دو متغير مورد بررسي قرار گرفت. (1)جدول  آمار توصيفيمطابق با جدول  هادهي دادهشكل

 به عبارتي ميانگين وجود دارد که با هم متفاوت باشند.مطابق با جدول ذيل حداقل يک جفت  شود.تاييد نميفرض صفر 

 شود.فرض صفر رد مي 5مطابق با آماره محاسبه شده در جدول 
 

 و سهم صادراتطرف قرارداد با ايران  یکشورها یبراتحليل واريانس  .5جدول 

 نتيجه گيری داریسطح معني يشرفآماره  ميزان خطا شرح

 

 0H 

و طرف قرارداد با ايران  یکشورهابين 

داری وجود رابطه معني سهم صادرات

 ندارد.

 
 

1.15 

 
 

32.12 

 
 

1.111 
 

 

چون مالک آزمون کننده 

قرار  يبحران يهناح در

 رد و  1H  يهفرض يردگيم

 پذيريم.يمرا  2H يهفرض
 

H 

و  طرف قرارداد با ايران یکشورهابين 

داری وجود رابطه معنيسهم صادرات 

 دارد.
 های پژوهشماخذ: يافته
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 اينو سهم واردات هريک از ايران  ياسالم یجمهور طرف قرارداد با یکشورهابرای آزمون فرضيه دوم اطالعات مربوط به 

تحليل  2جدول  دو متغير مورد بررسي قرار گرفت. ميانرابطه  اسناد، مدارک و اطالعات که پس از تهيه الزم است کشورها

 شود.جدول فرض صفر رد ميآماره محاسبه شده در مطابق با دهد. نشان مي نظر مورد دو شاخصواريانس را برای 

  و سهم وارداتطرف قرارداد با ايران  یکشورها یتحليل واريانس برا .2جدول 

 نتيجه گيری داریسطح معني آماره فيشر ميزان خطا شرح

 
0H 

طرف قرارداد با ايران  یکشورهابين 

داری رابطه معني وارداتو سهم 

 وجود ندارد.

 
 

1.15 

 
 

19.11 

 

 
 

1.111 
 

 

چون مالک آزمون کننده 

قرار  يبحران يهناح در

 رد و  1H  يهفرض يردگيم

 پذيريم.يمرا  2H يهفرض
 

H 
 طرف قرارداد با ايران یکشورهابين 

داری رابطه معني وارداتو سهم 

 وجود دارد.
 های پژوهشماخذ: يافته

بيانگر آن  فيشرآماره ( 23)( و 25) وابطبر اساس ر دهد.نشان ميصادرات و واردات تحليل کوواريانس را برای  3جدول 

 یکشورهااست که الگوی برآورد شده کامالً معنادار بوده و بين سهم صادرات و واردات رابطه معناداری وجود دارد. نقش 

 است.در برقراری اين رابطه معنادار نمايان طرف قرارداد 

 

 صادرات و وارداتتحليل کوواريانس برای  .3جدول 

 صادرات( ی)آناليز واريانس برا شرح
 

 شوندهمنبع آزمون
 

 ميزان خطا

 

 آماره فيشر

 

 داریسطح معني

 

 نتيجه گيری
0H H 

 

و  صادراتبين 

رابطه  واردات

داری وجود يمعن

 ندارد.

 

بين صادرات و 

واردات رابطه 

داری وجود معني

 دارد.

 

 واردات

 

1.15 

 

21.23 

 

1.11 

چون مالک آزمون 

 يهکننده در ناح

 گيرديقرار م يبحران

رد و   1H   يهفرض

را  2H يهفرض

 .پذيريميم

 

 یدارا یهاکشور

 یسهم تجار

 

1.15 

 

12.25 

 

1.11 

 های پژوهشماخذ: يافته

 ، آينده پژوهشنتايج. 9

که کند يم جاديا يصادرات یدرآمدها يثباتيب و نوسان یبرا يمنبع شهيهمخاص  محصول کي تنها در افتني تخصص

ی و اقتصاد هایشاخص جمله از کشور هر صادرات و واردات .گرددمتمايل مي واردات بيشتر به سمت تجاری تحوالتاين 

 بازار ايجاد کشورها، بين موجود همگرايي سرعت .دهدمي نشان را جهاني اقتصاد با کشور يک ارتباط مقدار که است تجاری

 نشانه همه مختلف کشورهای بين سرمايه آزاد حرکت و یاغيرتعرفه موانع رفع گمرکي، هایاتحاديه ايجاد مشترک،

 يبيندر رابطه با نقش کشورها همانطور که پيش .است متقابل روابط برقراری منظور به هاملت ميان پيوند و همبستگي

سهم صادرات ان يرا که م يارتباط دباييکه م یادوجانبه )صادرات و واردات( مؤثر است. به گونه یتجار یهاانيشد در جريم

شود باعث مي اثرگذارهای مؤلفهجامع به  ينگرش هر کشور وجود دارد در نظر گرفت. یهاوقعيتو سهم واردات با توجه به م
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و ريزی برنامه، با روشي صحيح و در مسيری مناسب انجام گيرد. توسعه تجارت بهبود در سياست یهاشيوه

های به عمل و بر پايه بررسي کشورهای خاص هر بايست بر اساس شرايط و موقعيتمي المللهای اقتصاد بينگذاریسياست

در  مهمي مولد اقتصادی، نقش هایفعاليت باشد. ثيرگذارأت یو اقتصاد ي، سياسهای تجاریجريانهای مؤثر در آمده از مؤلفه

جامع، منطقي، کارآمد و پويا  صورت به يهای علمي بايستگذاری صحيح بر پايه پژوهشو سياست کنديايفا م امعهاقتصاد ج

قابل شناسايي  یاقتصاديند افر عوامل مؤثر برای هرپارامترها و  ،مناسب یاقتصادهای و سياستريزی با برنامه کند. عمل

جمهوری بانک مرکزی ، یاقتصاد یهاسياستو  هابررسياداره  ،یوزارت امور اقتصاد همانند يهايسازمانو  نهادها است.

 شناسايي يتواناي يبه صورت علم يبايست ... و مرکز ملي آمايش سرزمين، وزارت صنعت، معدن و تجارت ،ايراناسالمي 

در رابطه با تجارت و  دنباش داشته یاقتصادتوسعه  یهابهبود سياست برای را اثرگذارهای مؤلفهو  کارآمد ،مشروع ابزارهای

در  برای صادرات موفق را های الزممهارت د تانهنحوی تغيير د های خود را بهگيریجهت المللو روابط فضای بين ،خارجي

در  ،آزادسازی تجارت جهاني توجه به باو های اقتصاد ايران با در نظر گرفتن مزيت يواردات یکاالهافرازپذير ورود  یراستا

 یهای نظام اقتصادو سياستموفقيت  بر ثرؤمهای لفهؤم ترديد آشكار نمودنبي .دنارتقا بخشهای توسعه چارچوب برنامه

و  های راهبردی توسعه اقتصادیسياستسير تحوالت آمايش،  ،دوجانبه یتجار یهاجريان در جمهوری اسالمي ايران

 .گذار خواهد بودثيرأت یاقتصاد یهافعاليت بخش جامع یهاريزیبرنامه

در پايان ذکر اين نكته حائز اهميت است که بطور کلي ساختار بازرگاني خارجي دارای دو محور اساسي الگوی صادرات و 

پذيرند. درجه مي هايي همانند سياست پولي و مالي، تغيير نرخ ارز و ... تأثيرالگوی واردات است که اين دو خود از سياست

گذاری در بخش اقتصادی چه در عرصه داخلي و چه در عرصه جهاني در مرحله نخست منوط به روش پايدار موفقيت سرمايه

 هایريزیبرنامهبا  منطقي، کارآمد و پوياعلمي،  هایسياستکارگيری های مربوط، سپس بهنامهبودن قوانين و مقررات و آئين

 بتوانند که اندموفق ييهاکشور آن، راتييتغ سابقهيب سرعت و المللبين کار و کسب يکنون یفضا به توجه باباشد. مي جامع

 راهكارها، ها،استيس که دينمايم جابيا مهم نيا. ندينما اقدام و یزيربرنامه آن، اساس بر و نموده ينيبشيپ را راتييتغ

بنابراين تصميمات سريع بدون راهكارهای علمي اختالالت سهمگيني را . گردند ميتنظ یراهبرد كرديرو با اقدامات و هابرنامه

 به توجه یرو نيا از پذيری در عرصه جهاني را افزايش خواهد داد.های اقتصادی ايجاد خواهد کرد و آسيبدر فعاليت بخش

 .روديم شمار به محورها ترينبنيادی از يكي کشور توسعه یفضا مختلف ابعاد شناخت و نگرانهندهيآ مطالعات

 منابع

 .، چاپ پانزدهمانتشارات سمت ،تهران، تيريآمار و کاربرد آن در مد ؛(2931) .، ميمؤمن و .آذر، ع

 .293 شماره اقتصاد، هایتازه فصلنامه، "ديگر است؟ یآيا چين شورو -ديگر یچين شورو"؛ (2931) .خيرخواه، ج

 -انتشارات صفار، تهران رويكردی جامع، -شناسي پژوهش کمي در مديريتروش ؛(2923) .آذر، عو  .الواني، م ،.فرد، حدانايي

 .اشراقي، چاپ اول

 .چاپ اول ،يبازرگان یهامؤسسه پژوهش ،تهران ،يترجمه محمد لطف ،خدمات زيآمتيصادرات موفق ؛(2933) .ر، يوروتد
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 کاربردی هایکارآيي پژوهش ارتقای بر کشور عالي آموزش در ژئوانفورماتيک رشته تاسيس اثربخشي بررسي" (؛2931) .م ،سجاديان

 .جهاد دانشگاهي، "جغرافيايي محور مسئله و

تهران، انتشارات مرکز آموزش مديريت  ،محمود شيرازیو  ترجمه محمد صائبي، های تحقيق در مديريتروش ؛(2931) .ا سكاران، 

 .دوازدهم چاپ، دولتي رياست جمهوری

 اول.، چاپ ، مرکز نشر دانشگاهيتهران ،ها، ترجمه غالمحسين شاهكارطرح و تحليل آزمايش (؛2921) .د، مونتگمریسي. 

بند دوم  یدر راستا ینوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورز ريتاث يبررس" (؛2939) .ح ،احمدی . و، رحماني. م.س ،صفری

 .5، شماره 1دوره  ،های راهبردی و کالنفصلنامه سياست، "یکشاورز يکل یهااستيس

 .جهاد دانشگاهي ،"فتي ايراننگذاری و صادرات غير مدت سرمايهتعامل بلند" ؛(2929) .ک.س طيبي،

 ل.چاپ او ،يبازرگان یهاموسسه مطالعات و پژوهش ،تهران ،يرنفتيصادرات غ تيريمد ؛(2931) .ا.م ،انيگوهر

 آمايش.دستورالعمل تدوين مطالعات  -مرکز ملي آمايش سرزمين

 ي.بازرگان یهامؤسسه مطالعات و پژوهش -معاونت توسعه بازرگاني خارجي

 .جهاد دانشگاهي، "بررسي اثر متغيرهای کالن اقتصادی بر صادرات غير نفتي"  (؛2922) .مي، فظنا

مرکز تحقيقات ، "ای در قفقاز: رهيافتي نوگيری ترتيبات امنيت منطقهضرورت شكل" (؛2932) .دادانديش، پ و .واعظي، م

 های سياست خارجي.استراتژيک، معاونت پژوهش

 .، جهاد دانشگاهي"وری در صنايع کشورصادرات و بهره متنوع سازی" ؛ (2923) .ک ياوری،

Aram, J.D. (8229); Concepts of Interdisciplinarity:Confligurations of Knowledge and action, Human Relations, 91 (9), 

PP. 314-978. 

Arasti, H.R. (8224); Interdisciplinary Higher Education in Iran, Interdisciplinary Studies in the Humanities, No.8, PP. 

89-92. 

Azizi, N. (8222); Challenges and shortcomings of higher education in the field of humanities, reflecting the views of 

students, Journal of Iranian Higher Education, No.7(8), PP. 7-84. 

Bidokhti, A.A., Neamati, M.A. and Zari, M. (8277); Fulfill the requirements of the public universities of Tehran 

University Scholarships, Journal of Iranian Higher Education, No.3, PP. 721-822. 

Bammer, G. (8229); "Intergration and Implementation Sciences: Building a new specialization, Ecology and Society", 

72 (8), article 9. 

Chettiparamb, A. (8221); "Interdisciplinarity:a literature review. southampton: the interdisciplinary teaching and 

learning group", Subject Center for Languages. 

Cross Validated, Statistics (8278); "What's the difference between statistics and informatics?". At: 

http://stats.stackexchange.com/. 

Goksel, N. (8222); "Turkey's Policy towards the Caucasus, in Caucasus Neighborhood: Turkey and the Sought 
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Caucasus", Caucasus Institute, Yerevan. 

Huntoniemi, K., Kleinb, J.T., Brunc, H. and Hunkkinena, J. (8272); analyzing interdisciplinarity TTypology and 

indicators, Research Policy, 34, PP. 14-22 

Khosrowpanah, A. (8224); Gate-Keeping Teory, a Method to Discover Interdisciplinary Sciences, Interdisciplinary 

Studies in the Humanities, No.78, PP. 91-19. 

Korbin, S.J. (8222); "Development after Industrialization: Poor Countries in an Electronically Integrated Global 

Economy", Martin Press. 

Lick, D.W. (8228); Leadership and change:in field guide to Academic Leadership (diamond), San Francisco, Jossey, 

Bass, PP. 81-91. 

Madhoshi, M. and Neyazi, E. (8272); Investigate and explain the role of higher education in the world, Journal of 

Iranian Higher Education, No.9, PP. 777-791. 

Tress, B.G. and Fry, G. (8223); potential and limitations of interdisciplinary and Transdisciplinary landscape studies,In 

B.Tress., et al (EDS.). Interdisciplinary and Transdisciplinary in landscape studies:potentials and limitations, Delta series, 

NO.8, PP. 728-748. 

Tress, B.G. and Fry, G. (8229); Integrative studies on rural landscapes: Policy expectations and research 

Practicemlandscape and urban Planning, 12 (7/8), PP. 711-747. 

Slattery, P. (8229); Curriculum Development in the Postmodern Era. [Second Edition]. New York: Routledge/Taylor 

and Francis. 

Steyn, J., Van Belle, J.P. and Villanueva Mansilla, E. (8277); "The Role of Statistics in Development Informatics" 

Written by Jacques Steyn. ICTs for Global Development and Sustainability: Practice and Applications, Chapter 79. 

Monash University, University of Cape Town, South Africa, Pontificia Universidad Catolica del Peru. 

Valiollahpour, Morteza (8279); ”Studying International Exports  and Imports Based on  Geopolitical  Approach by 

Estimation of Gravity Panel Data  Models  (Case  Study:  Iran's Exports  andImports with the Countries around the 

Caspian Sea)” AENSI Journal. Advances in Environmental Biology, ISI, ISSN: 7449-2199 & Master's Thesis, Islamic 

Azad University of Babol Branch. 

Yamani-dozi, M. and Torkzadi, G. (8224); Check the status of public universities in development planning, Journal of 

Iranian Higher Education, No.9, PP. 7-74. 

 کتابداري المعارفةداير رانيا یاسالم يجمهور یسازمان اسناد و کتابخانه مل

دسترسي و نقل و ، سازی و پردازشکه به دنبال ذخيرههای مصنوعي و طبيعي ها و رفتار و اثر متقابل سيستمانفورماتيک ساختار و الگوريتم

و  نيعلوم زم ا،يعلوم اطالعات در جغراف یهارساختيتوسعه و استفاده از ز یدانش و فناور کيژئوانفورمات .کندانتقال اطالعات را بررسي مي

ها، فناوری و دانشي که با ساختارها و ويژگي"ک به صورتمرتبط است. ژئوانفورماتيهای محاسباتي فرضکه با پيش يمهندس یهارشته

عنوان به يگاه زين 2کيژئومات د.شوتعريف مي "ها سر و کار داردسازی استفاده از آنهای مكاني و بهينهسازی و پردازش دادهبندی، ذخيرهطبقه

و  يابيپردازش، باز ،ینگهدار ،یآورمرتبط با جمع یهااز تخصص ستيامجموعه کيژئومات .روديکار مبه کيژئوانفورمات یبرا يبرابر و مشابه

آوری، علم جمعژئومتيكس  هستند. استوار یو اصول ژئودز هيهر دو بر پا کيو ژئوانفورمات کيژئومات. مرجع نيزم اي ييايجغراف یهاداده عيتوز

 يطور کلهمرجع است. ب نيزم یهاداده سازی، تحليل و مديريتزمين و همچنين مدل های مربوط به سطحويژه دادههها، بتحليل و تفسير داده

 ل،يتحل ت،يفيک يبررس ،یبندطبقه ،يسازمانده ،یآوربدست یهاروش ،يمكان یهاو ساختار داده يژگيمربوط به و یعلم و تكنولوژ كسيژئومت

                                                           
7 Geomatics 
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مرتبط است که هرکدام  وماز عل يعيوس فيبا ط 2كسيژئومت .باشدياطالعات م نياستفاده از ا یبرا یساختار ازين نيو همچن شينما ت،يريمد

 ی،بردارنقشهی، فتوگرامتر ،سنجش از راه دور علوم عبارتند از: ني. ارديتواند مورد استفاده قرار گيم يكيزياز جهان ف یريارائه تصو یبرا

 مختلف هایزمينهدر  یاديز یاست که کاربردها ياز جمله علوم اين علم .يجهان تيموقع نييتع ستميس يي،اياطالعات جغراف یهاستميس

، سواحل تيريمد، داريتوسعه پاي، عينظارت بر منابع طب، نيسرزم شيآماي، نيمنابع زم تيريمد، ستيز طيمح دارد: ريموارد ز لياز قب علمي

 عدني کشور(.مشناسي و اکتشافات )سازمان زمين...  وی شهر یزيبرنامه ر

  آوری برای سازماندهي، های اطالعات و کاربرد فننهاده واژه فرانسوی است و از لحاظ اصطالحي مطالعه ساختار و ويژگي برابر انفورماتيککلمه

آوری اطالعات انفورماتيک را مترادف با فن لآن اختالف نظر وجود دارد. کاکِسازی، بازيابي، و اشاعه آن است. در مورد مفهوم و مصاديق ذخيره

 سياسي، و اجتماعي، اقتصادیآوری اطالعات در توسعه يافته فنداند و معتقد است که انفورماتيک عموماً به معني کاربرد خردمندانه و نظاممي

 داند.های محاسباتي طبيعي و مصنوعي ميالعه ساختار، رفتار، و تعامل نظاماست، و حال آنكه دانشگاه ادينبورگ، انفورماتيک را شامل مط

وظيفه "نيكوف و مورانيوسكي: به عقيده مل گذراند و موضوع آن دائماً در حال پااليش و بهبود است.گيری را ميانفورماتيک هنوز مرحله شكل

 -توليدی، علمي، و اجتماعي -شده )اعم از فنيده با نوع مشكالت حلشاصلي انفورماتيک تعيين معيارهايي برای تطابق اطالعات بررسي

. از نظر برنشتاين "ای، مدون و مضبوط شده باشدسياسي( است، مشروط بر اينكه اين اطالعات قابل دسترس باشد و بر مبنای نظامي نشانه

ها را به شكل نتايج اين شناخت، و مظاهر و تحقق آنکارگيری هايي است که عمل شناسايي جهان پيرامون و بهانفورماتيک علم فرضيه"

د که داند و عقيده داريشنهادی اينان را نامعتدل ميهای پميخائيلوف گسترش ."دهدجرياني از تقاضاها و مواد اطالعاتي )نتايج( پيوند مي

رسمي علمي  ايندهای ارتباطات رسمي و غيرمباحث انفورماتيک شامل ساختار اطالعات علمي، مفاد کلي اطالعات علمي، و قوانين همه فر

رود، با خطرهای کار ميهای متعددی در حل مسائل آن بهکه مرحله آغازين هر رشته علمي، در هنگامي که گرايش است است؛ همچنين معتقد

اطالعات علمي دارای  جا کهاز آنامكان گسترش يا محدود کردن موضوع اين رشته به خصوصيات اطالعات بستگي دارد.  و متعددی مواجه است

عنوان علمي درباره اطالعات به معنای عام آن مورد بررسي  شود که انفورماتيک بهپيشنهاد ميبرخي خصوصيات تمام انواع اطالعات است، گاه 

در حيطه علوم محدود  کار رفته شده يا به قابل توجيهي فقط به اطالعات اخذ نحو غير اگر فهم اطالعات علمي بهقرار گيرد. از سوی ديگر، 

طور مثال، انفورماتيک های علمي جداگانه برای مطالعه هر نوع اطالعات، مطرح خواهد شد )بهدنبال آن، پيشنهادهايي برای خلق رشتهشود، به

 .که قابل قبول نخواهد بود شناسي، و انفورماتيک اقتصاد(رياضي، انفورماتيک جامعه

 

  رساني است، اما هدف مطالعات اين رشته در واقع همان است که در ه از بسياری جهات مترادف علم اطالعدر روسي انفورماتيکاصطالح تحول

رود که واژه انفورماتيک در فرانسه ابداع گرديد، اما فقط برای ناميدن حوزه وسيعي به کار مي های اطالعات علمي نام دارد.روسيه فعاليت

گويد که انفورماتيک ز روشه، رئيس شورای اجتماعي و اقتصادی فرانسه، در اهميت انفورماتيک ميمرزهای آن نامشخص است. لرميت به نقل ا

های مختلف مانند تعليم و تربيت، دولت، يا بخش خصوصي نيز، مانند تمام ابداعات بسيار مهم و استثنايي، تحوالت عميقي را در ساختار حوزه

ي محض نفورماتيک از زمينه کاربردی و فنآورد که واژه اوجود مي ن تخصصي فرانسوی اين فرض را بهها و متونامهبررسي واژه .آورددنبال ميبه

های بزرگ کند که با توسعه تجهيزات محاسباتي، و سپس نظامبه وضوح اشاره مي تری تحول يافته است. بولنژهييه گرفته و به مفهوم کلما

کار های دانش بشری بهفرايندهايي که در بازيابي، گردآوری، و گزينش اطالعات در همه حوزهالكترونيكي، علم جديدی تولد يافت؛ و به همه 

شود که به آنچه در زبان انگليسي های علمي اطالق ميای از رشتهدر فرانسه واژه انفورماتيک به يک رشته يا مجموعه گردد.رود اطالق ميمي

رساني را در منابع گوناگون باشد. اين گرايش مفهومي به سمت اطالعميشود نزديک وانده ميرساني و در زبان روسي انفورماتيک خعلم اطالع

 بوروتكنيک اند"های نشريه شماره اين معنا در يكي از. پذيرندق کاربرد اين واژه را نميتوان يافت. متخصصان آلمان شرقي سابمي

است و اين واژه با  "آوری محاسباتيفرانسوی نام امريكايي رشته صنعتي فن انفورماتيک ترجمه"چنين گزارش شده است که  "ارگانيزاسيون

انفورماتيک را عبارت از  در آلمان غربي تعريف ديگری نيز از اين رشته علمي ارائه شده است. هولز همين معني در آلمان پذيرفته شده است.

پردازد. در اينجا، منظور فقط مسائلي است که ممكن ها ميو کاربرد رايانه داند که به بررسي راه حل مسائلي در زمينه توسعهای علمي ميرشته

مطالب  شود.آوری، يا صنعت و اقتصاد مربوط ميهای فيزيک، فناست در زمينه کاربرد رايانه پيش آيد. راه حل رياضي اين مسائل به حوزه

ای شرقي و غربي با دو مفهوم متفاوت به کار رفته است. در آلمان غربي هپيشگفته بيانگر آن است که در آلمان، اصطالح انفورماتيک در نيمه
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نظر وی، در آينده سندپردازی دارد که، بهپريوادوزنت اشميتاز دانشگاه کارلسروهه اظهار ميتالش شد که واژه انفورماتيک مجدداً تفسير شود. 

های محاسباتي آيد که مفهوم انفورماتيک در اين کشور بيشتر با انواع نظاماز شواهد چنين بر مييكي از تقسيمات فرعي انفورماتيک خواهد بود. 

گره خورده است. بر اساس مطالعات بخش انفورماتيک دانشگاه ادينبورگ انگليس، انفورماتيک رشته علمي جديدی است که اهميت و نقشي 

در کشور انگليس، دانشمندان حوزه انفورماتيک بيشتر بر محاسبه دهد که شناسي دارد. اين مطالب نشان ميحياتي در علوم، مهندسي، و جامعه

شود، حد و مرز مفاهيم کامالً روشن که مشاهده مي طورتأکيد دارند. همان رايانه يا توسط انسان صورت گيردو پردازش اعم از آنكه توسط 

 نيست.

 

 هايي که ميان دهد، با تمام تفاوتشناسي انفورماتيک نشان ميواژهآمده توسط ميخائيلوف در مورد  عمل های بهگونه که بررسيهمان

رسد که تمايل عمومي به سمتي است که نظر مي وجود دارد، به دانشمندان روسيه، انگليس، فرانسه، و آلمان در مورد مفهوم انفورماتيک

ها افزوده صورت ترکيبي به آن فته است جايگزين گردد يا بهکار رها واژه اطالعات بهاصطالح سندپردازی با اصطالحات ديگری که در ريشه آن

ای است که به ، واژهگوناگونهای های آن در زبانشود. به همين سبب، ميخائيلوف و ديگران عقيده دارند که اصطالح انفورماتيک و معادل

های کلي اطالعات علمي و ه مطالعه ساختار و خصيصهای به کار خواهد رفت که در حال حاضر شكل گرفته و باحتمال زياد برای ناميدن رشته

 .پردازدقوانين ارتباطات علمي مي

 هاي اطالعاتیپايگاه

http://www.tccim.ir/ 

http://www.gsi.ir 

http://www.portal.nla.ir 

 

 پانوشت

سي. مونتگمری ترجمه دکتر غالمحسين شاهكار داگالس پروفسور ها به قلم ها و روابط آماری از کتاب طراحي آزمايش. تمامي تجزيه، تحليل2

 ارائه شده است.

تجارت با ايران بر طبق آخرين آمار صادرات و واردات موجود در اتاق حوزه که جز سي کشور اول  طرف قراردادی تمامي کشورهای ،منظور .1

 .باشندنمي 2931-2931در بازه زماني  بازرگاني جمهوری اسالمي ايران

 پيوست

 2931-2931 درصد صادرات و واردات سه سال متوالي. 1 -2جدول 

 درصد صادرات *کشور
 *کشور

 درصد واردات
 رتبه **ميانگين 2931 2932 2931 رتبه **ميانگين 2931 2932 2931

 2 11.92 11.25 23.22 91.11 امارات متحده عربي 2 23.23 19.33 23.99 22.11 چين

 1 22.13 23.12 25.22 21.31 چين 1 22.12 23.11 23.22 25.91 عراق

 9 1.22 2.21 9.32 1.15 هند 9 22.35 22.93 22.21 29.91 امارات متحده عربي

 1 2.13 3.32 3.93 2.12 جمهوری کره 1 2.19 3.31 2.12 2.25 هند

 5 2.23 3.92 3.91 5.92 ترکيه 5 3.22 3.39 3.15 2.22 افغانستان

 2 5.12 1.39 5.51 5.32 آلمان 2 1.32 5.15 1.25 1.19 ترکيه

 3 5.11 1.32 2.53 1.92 سوئيس 2 1.19 1.35 1.92 2.53 ترکمنستان

 2 1.11 2.31 9.35 2.92 هلند 3 1.22 1.15 1.91 2.35 پاکستان

 23 1.33 2.31 1.32 1.11 انگلستان 29 2.13 2.31 2.13 1.12 مصر

 3 1.15 2.32 1.22 1.39 ايتاليا 21 2.13 2.13 2.55 2.93 آذربايجان
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 21 1.21 2.12 2.22 9.29 فرانسه 21 2.21 2.13 2.21 2.19 آلمان

 22 2.33 2.93 9.22 2.95 فدراسيون روسيه 3 1.22 2.12 1.23 1.21 جمهوری کره

 21 2.12 2.93 2.23 2.22 سنگاپور 22 2.19 2.12 2.52 2.21 فدراسيون روسيه

 25 2.12 2.12 1.32 1.33 تايوان 21 2.12 1.32 2.92 1.23 هنگ کنگ

 11 1.31 2.23 1.22 1.19 آرژانتين 22 1.23 1.22 2.93 1.93 عسلويه

 22 2.11 1.22 2.12 2.13 برزيل 23 1.31 1.21 1.29 1.52 تاجيكستان

 21 2.25 1.32 2.95 2.93 اتريش 11 1.22 1.31 1.53 1.55 ويتنام

 22 1.23 1.23 2.12 1.39 مالزی 11 1.15 1.23 1.19 1.15 قزاقستان

 12 1.13 1.25 1.92 1.13 پاکستان 22 1.23 1.21 1.29 1.31 ايتاليا

 11 1.29 1.29 - - تيمورشرقي 25 1.23 1.53 1.33 2.91 تايوان

 11 1.35 1.13 1.25 1.31 اسپانيا 19 1.11 1.13 1.52 1.91 عمان

 29 2.91 1.13 2.21 1.12 ژاپن 92 1.99 1.15 1.91 1.11 گرجستان

 19 1.22 1.11 1.11 2.22 بلژيک 13 1.19 1.93 1.12 1.15 ونزوئال

 12 1.32 1.11 2.19 1.32 قبرس 23 1.25 1.93 1.51 2.12 سوريه

 13 1.92 1.93 1.92 1.91 هنگ کنگ 12 1.12 1.92 1.51 1.52 اسپانيا

 23 1.22 1.92 1.11 2.23 سوئد 91 1.23 1.95 1.21 1.22 انگلستان

 15 1.55 1.92 1.25 1.31 اوکراين 11 1.12 1.91 1.91 1.53 فيليپين

 12 1.12 1.12 1.99 1.11 ازبكستان 15 1.91 1.99 1.92 1.91 ارمنستان

 13 1.19 1.12 1.12 1.23 اياالت متحده آمريكا 13 1.91 1.91 1.12 1.91 سری النكا

 91 1.22 1.15 1.29 1.22 کويت 12 1.12 1.92 1.92 1.25 ميانمار

 - 2.59 5.21 3.11 3.13 ساير کشورها - 3.13 1.33 3.13 22.25 ساير کشورها

  ( بر حسب سهم صادرات و واردات 2931کشورها مربوط به آخرين آمار و  داده ها )سال )ساختار انفورماتيكي(   ترتيب*
 ميانگين شرکای تجاری ايران  در سه سال متوالي **

 آماری مستقيماً از  اتاق بازرگاني جمهوری اسالمي ايرانهای پژوهش، اطالعات ماخذ: يافته

 


