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عرصه سياسي  -ارائه مدلي تلفيقي و اکتشافي با الگوی تجاری

 ظام اقتصادی جمهوری اسالمي ايراندر راستای توسعه نالملل بين

 

 مرتضي ولي اله پور

 
 آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلتخصصي مديريت  ادکتریدانشجوی 

 
valiollahpur@yahoo.com 

 

الملل ايجاد توازن در تعامل روابط و رويکرد جديد عصر حاضر ماهيت نظام بين: چكيده

خارجي است. استقرار کشورها به لحاظ ساختار ژئوپليتيکي و اقتصاد بخشي در سياست تنوع

 نفس درها های اقتصادی نشان از پيچيدگي هر چه بيشتر تغيير سياستها به گروهتفکيک آن

های جريانهای مؤثر مؤلفهموجود ميان  يارتباط هایالگو حاضر پژوهش .اقتصاد جهاني است

 دهد.مي مورد بررسي قرار المللي جمهوری اسالمي ايرانتجاری را در روابط دوجانبه و بين

در نظر گرفتن  موفقهای راهبردی و روابط خارجي دهي به سياستبهترين شيوه شکل ترديدبي

، تعامالت و هاسياست الملل است.بر فضای اقتصاد بين ثيرگذارأها و عوامل تشرايط، وضعيت

الملل بايد کامالً هماهنگ باشند و عدم هماهنگي موجب اختالل در در عرصه بين روابط تجاری

های خارجي در اقتصاد با توجه به اينکه سهم بخش صاد داخلي و خارجي کشور خواهد شد.اقت

الملل و پيوندهای اقتصادی در نظام تجارت بين ايران به دليل جايگاه نه چندان باالی کشور

المللي از اهميت کمتری نسبت به بخش داخلي برخوردار است، هرگونه عدم ای و بينمنطقه

 المللموفق در عرصه بينتعامالت اقتصادی  الملل اهميت بيشتری دارد.بين سطوحتعادلي در 

ريزی و تنظيم صحيح برنامهساماندهي، در باشد، تأثير مهمي ميوظيفه عالوه بر اينکه مهمترين 

 دارد.عه کشور های توساقتصاد ملي در چارچوب برنامه

، .س.ج.ا.ا -الملل، مدل ت، الگوی روابط بينساختار ژئوپليتيکي ،اقتصاد جهاني واژگان کليدي:

 آمايش سرزمين.

 JEL :.R41 ,N1, Fبندی طبقه

 مقدمه

 توسعه، یهابرنامه قيتوف ضامن که مختلف هایعرصه به ورود دروازه گردد،يم اطالق اطالعات عصر آن به که امروز ایيدن در

 هر درست هاتيمأمور اجرای بر حاکم ضوابط عنوان به مقررات و نيقوان از يآگاه ،یتجار روابط در ياسيرسيغ اي ياسيس الیياست

 ضروری اريبس توسعه نديفرا در تجاری هایتعرفه و یاقتصاد هایبرنامه مقررات، و نيقوان. باشدمي ازين مورد يستميس و نظام

 تراز در مطلوب تيريمد امکان آمدن وجود به و يفرامل سطح در تجاری مقررات و نيقوان به کارگيری صحيح سبب و باشديم
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 و تعادل جاديا بر تالش. گردديم تجاری تراز از يمناسب سطح به يابيدست تا يبازرگان و اقتصادی هایبرنامه تحقق و کشور تجاری

 تياهم حائز و ياتيح اريبس جمهوری اسالمي ايران تجاری مطلوب ایتوسعه هایشاخص به يابيدست و کشور تجاری تراز در توازن

 خدمات انجام و کاال واردات و صادرات مقررات. (يبازرگان هایپژوهش و مطالعات موسسه -رانيا تجارت توسعه سازمان) باشديم

 قانون نيا موجبه ب است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول کهيي هاآن زين و واردکنندگان صادرکنندگان، هيکل به نسبت مربوطه

ت واردا و صادرات مقررات قانونبر اساس  .ت(واردا و صادرات مقررات قانون، 4)ماده  گردديم لغو آن با ريمغا نيقوان هيکل و نييتع

 به ازين ضوابط تيرعا با آن ورود اي صدور که است ييکاال ؛مجاز کاالی .شوند يم ميتقس گروه سه به يواردات و يصادرات کاالهای

 که است ييکاال ؛ممنوع کاالی .است ريپذ امکان مجوز کسب با آن ورود اي صدور که است ييکاال ؛مشروط کاالی .ندارد مجوز کسب

 قانون، 2)ماده  گردد ممنوع قانون موجبه ب اي و( مصرف اي فروش و ديخر اعتبار به) اسالم مقدس شرع موجب به آن ورود اي صدور

 جداول و تواردا و صادرات مقررات قانون يياجرا نامه نييآ يکل راتييتغ است موظف يبازرگان وزارت .ت(واردا و صادرات مقررات

 و ربطيذ هایدستگاه از يخواه نظر از پس سال، يط را هاآن موردی راتييتغ و بعد سال برای سال، هر انيپا از قبل راآن  مهيضم

 قانون، 1)ماده  دينما منتشر عموم اطالع جهت رانيوز أتيه بيتصو از پس و هيته مکتسب حقوق نمودن منظور ضمن اتاق

 .ت(واردا و صادرات مقررات

ولي اله پور، )چيز سعي کردن و شکل دادن به ماهيت رقابت است برای کنترل سرنوشت خودمان : مهمترين گويدميپورتر 

الزم برای  هایريزیو برنامه هامهارتبايستي  گرا،گرايش به توليد صادرات و با توجه به آزادسازی تجارت جهاني(. 4932زمستان 

ساله راهبردهای صادراتي  22های توسعه و چشم انداز چارچوب برنامهی اقتصاد ايران در هاصادرات موفق با در نظر گرفتن مزيت

ها اقدامات سازی و هماهنگي سياستبراين ضروری است در حوزه يکپارچهبنا کشور در کنار راهبردهای تجارت تهيه و تنظيم شود.

 شدن ترمتنوع و توسعه و است ياتيح امری خصوص نيا در جامع ينگرش (.4932ولي اله پور، زمستان ) اساسي به عمل آيد

 در ریيپذبيآس از مانع ایمنطقه بازارهای تيتقو مناسب، تجاری مناطق به توجه ران،يا ياسالم جمهوری يرنفتيغ صادرات طيشرا

 (.4939ولي اله پور، زمستان ) گردديم المللنيب سطح

 را راتييتغ بتوانند که اندموفق ييهاکشور آن، راتييتغ سابقهيب سرعت و المللبين کار و کسب يکنون یفضا به توجه با

 با اقدامات و هابرنامه راهکارها، ها،استيس که دينمايم جابيا مهم نيا. ندينما اقدام و یزيربرنامه آن، اساس بر و نموده ينيبشيپ

 از يکي کشور کار و کسب یفضا مختلف ابعاد شناخت و نگرانهندهيآ مطالعات به توجه یرو نيا از. گردند ميتنظ یراهبرد کرديرو

 . روديم شمار به محورها ترينضروری

 بيان مسئله

 

يکي از اهداف مهم  امروزه افزايش سهم کشور در تجارت جهاني به منظور کاهش وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهای نفتي،

به  بديهي است صادرات غيرنفتي. بوده است مدارانو سياست همواره مورد توجه اقتصاددانان دليلبه همين  اقتصادی تلقي شده و

نقش بر خالف صادرات نفتي کيفيت و قيمت کاالها که در آن  های زنجيروار اقتصاد،عنوان يک مؤلفه تأثيرگذار ارزشمند از حلقه

 اقتصادی هایزنجيره حلقهبصورت  اهای مؤثر رمؤلفهاتصال  المللباشد در صورت عدم موفقيت در عرصه بينا ميدار را کنندهتعيين

مختل المللي در سطوح داخلي و بينتوسعه اقتصادی را و آن رشد  دنبالو به  دهدشکل نميالمللي داخلي و فضای بيندر چرخه 

های متصل به هم چرخه اقتصاد زيرا حلقه .ها بررسي کردتوان فارغ از ديگر مؤلفهرا نمي های مؤثرتأثير هر يک از مؤلفه .کندمي

حدی  به کشورها ها در ساختار اقتصادیيک از حلقه آورند. استحکام هربه چرخش در مي الملليدر عرصه داخلي و بين کشور را
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تری و هر مؤلفه در بس نمايددر رويارويي با شرايط غيرمتعارف اقتصادی پيشگيری مي ی ديگرهاباشد که از گسست حلقهمي

 کند.های ديگر عمل ميتقويت مؤلفه مناسب برای

   :باشدمي ذيلدنبال پاسخ به سواالت ه حاضر ب با اين توضيح پژوهش
 

 سياسي نظام اقتصادی جمهوری اسالمي ايران  -تجاری هایبا الگو مدلي مناسبالملل اوالً بر اساس ماهيت نظام بين

 است؟ ها و متغيرهاييثر از چه شاخصأمت

 ًکشور را  اقتصادی -سياسيساختار چگونه  اقتصادی هایزنجيره حلقههای اثرگذار جهاني شاخص قدرت هندسه در ثانيا

 ترسيم خواهند کرد؟الملل روابط بيندر 

 

 سوابق تحقيق

که اين  استخاص  يمحصول به اختصاص سهم بيشتر درآمدهابه دليل  يصادرات یدرآمدها يثباتيب و نوسانگيری منبع شکل

 و وارداتابعاد تجاری ) توسط جهاني اقتصاد با کشور يک ارتباط ميزان .گرددمتمايل مي واردات بيشتر به سمت تجاری تحوالت

و  همگراييهای اقتصادی، ايجاد سازمان گمرکي، هایاتحاديه تشکيل ،مشترك هایبازار گيریشکل .گرددمشخص مي (صادرات

 برقراری منظور به هاملت ميان پيوند و همبستگي نشانه همه یاغيرتعرفه موانع سازیبرطرف و کشورهاميان  سرمايه آزاد حرکت

  .است متقابل روابط

های تعاملي دوجانبه جمهوری اسالمي الملل در جريانهای اقتصاد بينتجاری بر سياست بررسي متروپل"در پژوهشي با عنوان 

 با مشخص شدن ارتباط ميان صادرات  4، نقش موقعيت مکاني"ژئوانفورماتيک و ژئوماتيکايران به تفکيک کشور با نگرش تحليلي 

با اين توضيح  (.4939 زمستان ولي اله پور،در روابط دوجانبه ايران با کشورهای طرف قرارداد مؤثر ارزيابي شده است ) وارداتو 

 .توان اين ارتباطات را بصورت ذيل نمايان ساختمي

 رار کشورها: مدل استق4شکل

 
 

 

 

 

 

                                                           
7 Location 

استقرار کشورها يا 
موقعيت های مکانی

صادرات

واردات
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خارجي در روابط  بازرگاني گيریهای تجاری بر جهتجريانهای مؤثر مؤلفهبررسي رابطه بين " در پژوهش مشابهي با عنوان

های تفکيکي توجه به الويتبا ، ارتباط ميان سهم صادرات و سهم واردات "به تفکيک مناطق المللي جمهوری اسالمي ايرانبين

 توان اين ارتباطات را بصورت ذيل نمايان ساخت.با اين توضيح مي (.4931 بهار ولي اله پور،مناطق مشخص شد )

 

 

 : مدل تفکيک مناطق2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادرات

کشورهای خاورميانه

کشورهای حوزه خليج فارس  

اقيانوسيه-سازمان همکاری اقتصادی آسيا

کشورهای حوزه دريای مازندران

سازمان همکاری اکو

شورای همکاری خليج

اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا

انجمن ملل آسيای جنوب شرقی

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا  

سازمان منطقه ای آمريکای شمالی

بازار مشترک کشورهای آمريکای جنوبی

واردات

کشورهای خاورميانه

کشورهای حوزه خليج فارس  

اقيانوسيه-سازمان همکاری اقتصادی آسيا

کشورهای حوزه دريای مازندران

سازمان همکاری اکو

شورای همکاری خليج

اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا

انجمن ملل آسيای جنوب شرقی

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا  

سازمان منطقه ای آمريکای شمالی

بازار مشترک کشورهای آمريکای جنوبی
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 واردات راو  صادراتثر بر ؤعوامل مي مدل توجه شده است. چنينهای فوق مدل به ،پژوهشدهي به چارچوب نظری شکلبرای 

 سازد.نمايان مي خوبيصورت ذيل به به 

 س.ج.ا.ا-: مدل ت9 شکل

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استقرار کشورها

صادرات

کشورهای خاورميانه

کشورهای حوزه خليج فارس  

اقيانوسيه-سازمان همکاری اقتصادی آسيا

کشورهای حوزه دريای مازندران

سازمان همکاری اکو

شورای همکاری خليج

اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا

انجمن ملل آسيای جنوب شرقی

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا  

سازمان منطقه ای آمريکای شمالی

بازار مشترک کشورهای آمريکای جنوبی

واردات

کشورهای خاورميانه

کشورهای حوزه خليج فارس  

اقيانوسيه-سازمان همکاری اقتصادی آسيا

کشورهای حوزه دريای مازندران

سازمان همکاری اکو

شورای همکاری خليج

اتحاديه همکاری های منطقه ای جنوب آسيا

انجمن ملل آسيای جنوب شرقی

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا  

سازمان منطقه ای آمريکای شمالی

بازار مشترک کشورهای آمريکای جنوبی
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سياسي، که توسط نويسنده مقاله برای نظام اقتصادی جمهوری اسالمي ايران  -است الگويي تجاری( 4)مدل فوق مدلي اکتشافي

های ترديد چنين روابطي برای هر نظام اقتصادی با توجه به الويتناميم. بيمي "س.ج.ا.ا. -ت"ارائه شده است. نام مدل فوق را مدل 

ها در اين تحقيق عوامل ديگری برای هر يک از شاخصکشورها برقرار است. تفکيکي و ارتباطات دوجانبه آن کشور با ساير مناطق و 

بايست مورد باشند که در مدل لحاظ نشده و مي)مانند تفکيک کاالهای صادراتي، تفکيک کاالهای وارداتي و ...( نيز دخيل مي

  قرار گيرند. بررسي

 قلمرو تحقيق

 سياسي در راستای توسعه نظام اقتصادی  -الگوهای تجاریبيانگر  از نظر موضوعي حاضر : پژوهشيقلمرو موضوع

 . استالملل جمهوری اسالمي ايران در روابط بين

 الملل در عرصه بينرا و مناطق طرف قرارداد با جمهوری اسالمي ايران کشورها  يمکاناز نظر  يق: قلمرو تحقيقلمرو مکان

 .يردگيدر بر م

 د.باشيم4932-4932اني بازه زمها مربوط به : دادهيقلمرو زمان 

 فرضيات پژوهش

 راساس مدل نظریبتعقيب خواهد گرديد.  ،فرضيات نگرش دراز طريق پژوهش  گويي به سواالتو پاسخدستيابي به هدف اصلي 

 باشد:های پژوهش به شرح زير ميفرضيه تفکيک مناطق

 فرضيه اصلي 

 های تفکيک مناطق ارتباط معناداری وجود دارد. ميان سهم صادرات و سهم واردات بر اساس الويت 

 های فرعيفرضيه

 های تفکيک مناطق با سهم صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.بين الويت 

 داردوجود  یمعنادارهای تفکيک مناطق با سهم واردات ارتباط بين الويت. 

 جامعه و نمونه آماري

همه عناصر آن مشترك و متمايز  ميانجامعه آماری عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل يک صفت 

طرف قرارداد با جمهوری برگيرنده تمامي کشورها و مناطق جامعه آماری پژوهش درجامعه آماری از ساير جوامع باشد.  کننده

يک جامعه تعريف شده است که اطالعات مورد نياز پژوهشي به کمک آن حاصل نمونه، گروهي از اعضای  باشد.مياسالمي ايران 

 پردازيم.مناطق طرف قرارداد با ايران است که در اين پژوهش به بررسي آن ميترين ضرورینمونه آماری کشورها و . شودمي

 

 



 11-22، ص 1314،  مرداد 1، جلد 2انسانی اسالمی، شماره علوم 
ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

05 
 

 هاروش تجزيه و تحليل داده

و منظم عواملي است که در روابط دوجانبه کشور نقش دارند و  توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر بررسي و توصيف واقعيبا 

باشد، لذا به منظور حصول نتيجه ميالملل توسعه اقتصادی کشور به خصوص در عرصه بينو  تحليل ميزان همبستگي اين عوامل

در اين پژوهش پس از  گيری شده است.مناسب و استحکام پژوهش از دو روش تحقيق توصيفي و استنباطي به طور تکميلي بهره

، با توجه به 4932-4932های طي سالهای تجاری جريانها، جدول ويژه آن طراحي و اطالعات مربوط به انواع آوری دادهجمع

ها و برای ارائه ويژگي 4آمار توصيفي همچنينمنعکس شد. موجوديت آمار و ارقام در اتاق بازرگاني جمهوری اسالمي ايران 

 تحقيقهای تحقيق به کار گرفته شده است. اين برای تحليل و توضيح يافته 2رد مطالعه و آمار استنباطيخصوصيات جامعه مو

بررسي  المللدر سطوح بين را کشور اقتصادی توسعههای سياستبر های تجاری جريانهای مؤثر مؤلفهروابط ميان درصدد است 

 است. استفاده شده  LISREL v8.8از پژوهش ارزيابي مدل های تحقيق وآزمون فرضيهبرای منظور همين نمايد. به 

 هاي تحقيقيافته

 آمار توصيفي

گيرد آن را آمار ميانجام  جامعه های آماری با استفاده از سرشماری تمامي عناصرمحاسبه مقادير و شاخص هنگامي که

 توصيفي گويند.
 

 4932 -4932 ،مناطقتفکيک  هایبا توجه به الويت های تجاری جمهوری اسالمي ايرانجريان وارداتو  صادرات سهم. 2جدول 

 واردات صادرات

 

 مدل ابـعاد
در  درصد تأثيردهي

 المللسيستم اقتصاد بين

 

 مدل ابـعاد
در  درصد تأثيردهي

 المللسيستم اقتصاد بين

 44.282 اروپا هياتحاد 2.434 اروپا هياتحاد

 1.814 اکو سازمان 44.231 اکو سازمان

 7.296 خزر حوزه 44.339 خزر حوزه

 22.239 انهيخاورم 24.788 انهيخاورم

 41.166 فارس جيخل حوزه 46.891 فارس جيخل حوزه

 22.483 اقيانوسيه -آسيا اقتصادی همکاری سازمان 46.166 اقيانوسيه -آسيا اقتصادی همکاری سازمان

 4.313 شرقي جنوب آسيای ملل انجمن 2.681 شرقي جنوب آسيای ملل انجمن

 2.277 آفريقا جنوب و شرق مشترك بازار 2.866 آفريقا جنوب و شرق مشترك بازار

 41.962 خليج همکاری شورای 6.729 خليج همکاری شورای

 9.936 آسيا جنوب ایمنطقه هایهمکاری اتحاديه 7.221 آسيا جنوب ایمنطقه هایهمکاری اتحاديه

 4.212 جنوبي آمريکای کشورهای مشترك بازار 2.213 جنوبي آمريکای کشورهای مشترك بازار

 2.212 شمالي آمريکای ایمنطقه سازمان 2.477 شمالي آمريکای ایمنطقه سازمان

 422 کل 422 کل

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

                                                           
7 Descriptive Statistics 
8 Inferential Statistics 
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سازد. همانطور که مشاهده کامالً نمايان مي وارداتو  صادراتهای را مطابق با شاخص مدلجدول فوق ميزان تأثيرگذاری ابعاد 

باشد و دارا ميهای تجاری دو جانبه ايران جريانرا در  صادراتبيشترين ميزان تأثيردهي درصد  24.788با  انهيخاورمشود مي

جانبه دو های تجاریدر جريانرا واردات بيشترين ميزان تأثيردهي درصد  22.483با  اقيانوسيه -آسيا اقتصادی همکاری سازمان

و  جنوبي آمريکای کشورهای مشترك بازارهمچنين کمترين ميزان تاثيردهي صادرات مربوط به . ستدارا ايرانجمهوری اسالمي 

 باشد.مي شمالي آمريکای ایمنطقه سازمانکمترين ميزان تاثيردهي واردات مربوط به 

 1و تحليل استنباطي معادالت ساختاريبررسي مدل 
 

 تحليل عاملي 
 

گرها به ابعاد در تحليل عاملي بايد از مشاهده هستند. (وارداتو  صادراتمناطق( و ابعاد )و وارداتي  يسهم صادراتگرها )مشاهده

 گرها برای هر بعد مشخص شود.رسيد به صورتي که درستي سنجش مشاهده
 

 

                                                           
7 Inferential Analysis 
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. تحليل عاملي در حالت تخمين استاندارد1کل

 
 

 2.267، خطای مجموع مجذورات ميانگين = 2.222، سطح معني داری = 214، درجه آزادی = 114.12کای اسکور= 

 

اسکور تقسيم  -به طور کلي برای ارزيابي مدل تحليل عاملي چندين مشخصه برازندگي وجود دارد. بهتر آن است که نسبت کای

دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد. در نشان مي 214بخش بر  114.12حاصل عدد باشد.  9تر از بر درجه آزادی کوچک

 1/2گويند. همه بارهای عاملي برای هر بعد بزرگتر از گرها را بار عاملي ميد و مشاهدهتحليل عاملي مرتبه اول رابطه بين ابعا

 . اندگرها سنجيده شدهابعاد به خوبي توسط مشاهدهتوان گفت که اين هستند. پس مي
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 کنيم.تحليل عاملي مرتبه دوم را در حالت تخمين استاندارد مشاهده مي 1شکل همچنين در 

 

 

 . تحليل عاملي مرتبه دوم در حالت تخمين استاندارد1شکل

 

 2.263مجذورات ميانگين =  ، خطای مجموع2.222، سطح معني داری = 218، درجه آزادی = 113.64کای اسکور= 

 

نتايج تحليل عاملي تاييدی مرتبه دوم دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد. نشان مي 218بخش بر  113.64حاصل عدد 

های فوق . نتايج بدست آمده از شکلهای مدل معنادار استری مناسب و کليه اعداد و پارامترگيکه مدل اندازه دهدمينشان نيز 

 .(2)باشدتائيد مدل مفهومي تحقيق مينشانگر 
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 نتايج

در سواالت پژوهش مطرح  ماهيتي کهاند. فرضيات پژوهش با توجه به ضرايب استاندارد مدل پژوهش مورد تأييد قرار گرفته

رهای طلبد که هماهنگي ميان ساختاالملل ميتوجه به عرصه بينسازد. گيری نتايج تحقيقات محقق را نمايان ميشده است جهت

ای هدايت کرد که هرگونه عدم شده پيوسته باشد و اين زنجيره پيوسته را به گونهبازرگاني بايد کامالً بر اساس الگوهای تعديل

گردد چه در عرصه داخلي و چه در عرصه جهاني موفقيت در امر باز هم تأکيد مي الملل تعديل نمايد.تعادلي را در فضای بين

علمي،  هایسياستها، سپس استفاده از نامهآئينقوانين و های گوناگون اقتصاد ابتدا منوط به روش پايدار بودن گذاری بخشسرمايه

 د.باشمي جامع هایريزیبرنامهبا  منطقي، کارآمد و پوياساختاريافته، 

ترديد دهد. بياقتصادی را نشان مي -های سياسيهای زنجيروار اقتصاد فهمي تازه از تحليلمنطق برقراری روابط ميان حلقه

ها را در آينده شکل دهد. اگر پيوند اين های بررسيتواند زمينهمدل معادالت ساختاری با بازخوردها همراه خواهد بود که مي

ها روبرو شويم های مصنوعي اقتصادی با آنهای تئوريک و به کارگيری مدلو تنها با بيان ديدگاهزنجيرها به خوبي شکل نگيرد 

المللي ضربات سهمگيني را در اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد و  داخلي و فضای بيندر چرخه  اقتصادی هایزنجيره حلقه

به چرخش  چرخه اقتصاد کشور راپيوسته هستند که های حلقهن افزايش خواهد داد. چرا که اي پذيری راآسيباختالالت ايجاد شده 

در  ی ديگرهاباشد که از گسست حلقهحدی  بهبايد  کشور ها در ساختار اقتصادیيک از حلقه استحکام هربنابراين آورند. در مي

اين  .نمايدهای ديگر عمل تقويت مؤلفه و هر مؤلفه در بستری مناسب برای شودرويارويي با شرايط غيرمتعارف اقتصادی پيشگيری 

حتي حرکت يک  امروز است که تمامي تغييراتهمان،  هانگارم در پژوهشکيد دارد. آنچه ميأتبدان همان فهمي است که محقق 

ه يک دست بايستي نه بر اساس روابطي منطقي بلکه تفکری عملي توجيه گردد و برای افرادی قابل فهم است کانگشت  بند انگشت،

ای از علم چنين درکي را نشان خواهد اقتصادی بلکه هر شاخه -سياسي هاینظم واقعي عصر حاضر را درك نمايند. نه تنها تحليل

تر، محقق نخواهد شد مگر گردد. اين مهم ساختاريافته، در زماني کوتاهداد و هر الگويي در هر رويدادی با يک تفکر عملي ترسيم مي

  نوازند.انديشه پژوهشگران که آهنگ تحقيقاتي دوره جديد را مي با نوآوری در ساختار

 منابع

 هایپژوهش و مطالعات موسسه، ايران تجارت توسعه سازمان ،وزارت بازرگاني جمهوری اسالمي ايران -واردات و صادرات مقررات کل اداره

 .يبازرگان

 .واردات و صادرات مقررات کل اداره ران،يا تجارت توسعه سازمان،  تواردا و صادرات مقررات قانون 4ماده 

 .واردات و صادرات مقررات کل اداره ران،يا تجارت توسعه سازمان، تواردا و صادرات مقررات قانون 2ماده 

 .واردات و صادرات مقررات کل اداره ران،يا تجارت توسعه سازمان، تواردا و صادرات مقررات قانون 1ماده 

 تجارت در دالری ارزش براساس کشور الملليبين واردات و صادرات وضعيت بررسي" (؛4932ديگران. زمستان )ولي اله پور، مرتضي و 

، "(تجارت حوزه اصلي هایقطب به گراواقع رويکردی با( 4932-4962) هایسال فواصل در اروپا اتحاديه با ايران تجارت: مطالعه مورد) جهاني

 -(حسابداری و مديريت بر رويکردی با) اقتصادی حماسه و( خاورميانه تحوالت بر رويکردی با) سياسي حماسه الملليبين کنفرانس اولين

 ، سخنراني.کشور دانشجويي بسيج سازمان
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 کنفرانس، "(پذيریمدل الماس بر اساس رقابتدر به کارگيری  رويکرد جديد استراتژی" (؛4932ولي اله پور، مرتضي و ديگران. زمستان )

 (:Islamic Science Citation)نمايه شده در در مجله  ]ويرايش شده[ ، چاپراهکارها و هاچالش تيمدير الملليبين

International Journal of Scientific Management and Development 

 در دسترس:

http://www.ijsmd.com/index.php/archive/2241/june,2241/41-journalarticle/412-ijsmd-kina-2241-2447 

 بر یاقتصاد یپيوندها توسعه در کشور الملليبين واردات و صادرات تحليلي يبررس" (؛4939ولي اله پور، مرتضي و ديگران. زمستان )

 سازمان یاعضا بر تأکيد با مازندران دريای حوزه یکشورها با ايران ياسالم یجمهور واردات و صادرات: مطالعه مورد) ژئوپليتيک رويکرد اساس

در مجله  ]ويرايش شده[ ، چاپمرکز دستيابي به راهکارهای توسعه پايدار -تيريمد علوم يالمللنيب وميسمپوز، "(4962-4932 اکو یهمکار

 :] 4939بهار  کارشناسي ارشد، نامهبر اساس پايان[ (Institute for Scientific Information)نمايه شده در 

American-Eurasian Network for Scientific Information Journals (AENSI Journals), Advances in Environmental 

Biology 

 در دسترس:

http://www.aensiweb.com/old/aeb/2241/9487-9483.pdf 

المللي جمهوری اسالمي ايران در توسعه پيوندهای اقتصادی بر بررسي تحليلي صادرات و واردات بين" ؛(4939)بهار  .ولي اله پور، مرتضي

 ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل، درجه عالي.نامه کارشناسي ارشد، پايان"رويکرد ژئوپليتيکاساس 

های تعاملي دوجانبه الملل در جريانهای اقتصاد بينتجاری بر سياست بررسي متروپل" ؛(4939)زمستان  .و ديگران مرتضيولي اله پور، 

مقام معظم  یهادگاهيد یراهبرد ليتحل يمل شيهما، "تحليلي ژئوانفورماتيک و ژئوماتيکجمهوری اسالمي ايران به تفکيک کشور با نگرش 

 ، دانشگاه آزاد اسالمي، سخنراني منتخب.تيريدر اقتصاد و مد یرهبر

روابط های خارجي در سياست گيریهای تجاری بر جهتجريانهای مؤثر مؤلفهبررسي رابطه بين "؛(4931) بهار .ولي اله پور، مرتضي

، پژوهشگاه نيروهای مرکز همايش -وزارت نيروالمللي مديريت و حسابداری، ، همايش بين"به تفکيک مناطق المللي جمهوری اسالمي ايرانبين

 .سخنراني

 

 هاي اطالعاتيپايگاه

http://www.tccim.ir/ 

http://www.wto.org/ 

 

 

 نوشتپي

های عاملي تاييدی، که هدف در تحليل. مقاصد اکتشافي تاييدی، مقاصد دو دسته کلي تقسيم کرد:توان به استفاده تحليل عاملي را مي موارد. 4

شود و برازش ساختار عاملي مورد نظر در فرضيه با ي بيان مييهاها به طور آشکار فرضيهباشد، درباره تعداد عاملای ميپژوهشگر تاييد ساختار عاملي ويژه

http://www.aensiweb.com/old/aeb/2014/3186-3189.pdf
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های يک يا سازه پنهانهدف پيدا کردن متغيرهای ، های عاملي اکتشافيدر تحليل گيرد.گيری شده مورد آزمون قرار مياندازهساختار کواريانس متغيرهای 

 .گيری شده استها علل زيربنايي متغيرهای اندازهگيری شده است. از لحاظ نظری متغيرهای پنهان يا سازهمجموعه متغير اندازه

محاسبه شد که نشان از  2.28برازش مدل وجود دارد. از جمله شاخص خطای مجموع مجذورات ميانگين کمتر از های ديگری نيز برای . شاخص2

 9بونت و مشابه آن-و شاخص بنتلر 2های نيکويي برازشنزديک به صفر و شاخص 4هابرازش مناسب مدل دارد. همچنين ريشه ميانگين مجذور باقيمانده

  محاسبه شد. 2.3بزرگتر از 

                                                           
7 Root Mean Square Residual (RMR) 
8 Goodness of fit index(GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
3 Comparative Fit Index (CFI), Non-Normed Fit Index(NNFI), Normed Fit Index (NFI) 


