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ظام در راستاي توسعه نالملل  عرصه بينسياسی  - ارائه مدلي تلفيقي و اکتشافي با الگوی تجاری
  اقتصادی جمهوري اسالمي ايران

 مرتضی ولی اله پور

  ریزي و رهبري آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، بابل، ایران برنامه -تخصصی مدیریت ايدکتر
valiollahpur@yahoo.com 

  چكيده

. خارجی استاقتصاد بخشی در سیاست  الملل ایجاد توازن در تعامل روابط و رویکرد جدید عصر حاضر تنوع ماهیت نظام بین
هاي اقتصادي نشان از پیچیدگی هر چه بیشتر تغییر  ها به گروه استقرار کشورها به لحاظ ساختار ژئوپلیتیکی و تفکیک آن

هاي تجاري را در روابط  جریانهاي مؤثر  مؤلفهموجود میان  یارتباط هايالگو پژوهش حاضر .اقتصاد جهانی است نفس درها  سیاست
هاي راهبردي و  دهی به سیاست بهترین شیوه شکل تردید بی .دهد می مورد بررسی قرار جمهوري اسالمی ایرانالمللی  دوجانبه و بین
، تعامالت و ها سیاست .الملل است ثیرگذار بر فضاي اقتصاد بینأها و عوامل ت در نظر گرفتن شرایط، وضعیت موفقروابط خارجی 
صاد داخلی و خارجی کشور الملل باید کامالً هماهنگ باشند و عدم هماهنگی موجب اختالل در اقت در عرصه بین روابط تجاري

هاي خارجی در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه نه چندان باالي کشور در نظام تجارت  با توجه به اینکه سهم بخش .خواهد شد
للی از اهمیت کمتري نسبت به بخش داخلی برخوردار است، هرگونه عدم تعادلی الم اي و بین الملل و پیوندهاي اقتصادي منطقه بین
باشد،  میوظیفه عالوه بر اینکه مهمترین  الملل موفق در عرصه بینتعامالت اقتصادي  .الملل اهمیت بیشتري دارد بین سطوحدر 

  .داردعه کشور هاي توس امهریزي و تنظیم صحیح اقتصاد ملی در چارچوب برن برنامهساماندهی، تأثیر مهمی در 

  .، آمايش سرزمين.ا.ا.ج.س - الملل، مدل ت ، الگوی روابط بينساختار ژئوپليتيکي ،اقتصاد جهاني :واژگان کليدي
  JEL :.R14 ,N4, Fبندي  طبقه

  مقدمه

 توسعه، يها برنامه قیتوف ضامن که مختلف هاي عرصه به ورود دروازه گردد، یم اطالق اطالعات عصر آن به که امروز ايیدن در
 هر درست ها تیمأمور اجراي بر حاکم ضوابط عنوان به مقررات و نیقوان از یآگاه ،يتجار روابط در یاسیرسیغ ای یاسیس اليیاست

 ضروري اریبس توسعه ندیفرا در تجاري هاي تعرفه و ياقتصاد هاي برنامه مقررات، و نیقوان. باشد می ازین مورد یستمیس و نظام
 تراز در مطلوب تیریمد امکان آمدن وجود به و یفرامل سطح در تجاري مقررات و نیقوان به کارگیري صحیح سبب و باشد یم

 و تعادل جادیا بر تالش. گردد یم تجاري تراز از یمناسب سطح به یابیدست تا یبازرگان و اقتصادي هاي برنامه تحقق و کشور تجاري
 تیاهم حائز و یاتیح اریبس جمهوري اسالمی ایران تجاري مطلوب اي توسعه هاي شاخص به یابیدست و کشور تجاري تراز در توازن

  . )یبازرگان هاي پژوهش و مطالعات موسسه -رانیا تجارت توسعه سازمان( باشد یم
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 شمول که ییها آن زین و واردکنندگان صادرکنندگان، هیکل به نسبت مربوطه خدمات انجام و کاال واردات و صادرات مقررات
 مقررات قانون، 1ماده ( گردد یم لغو آن با ریمغا نیقوان هیکل و نییتع قانون نیا موجبه ب است نام ذکر مستلزم آنها بر قانون

 کاالي .شوند یم میتقس گروه سه به یواردات و یصادرات کاالهايت واردا و صادرات مقررات قانونبر اساس  .)تواردا و صادرات
 ورود ای صدور که است ییکاال ؛مشروط کاالي .ندارد مجوز کسب به ازین ضوابط تیرعا با آن ورود ای صدور که است ییکاال ؛مجاز
 و دیخر اعتبار به( اسالم مقدس شرع موجب به آن ورود ای صدور که است ییکاال ؛ممنوع کاالي .است ریپذ امکان مجوز کسب با آن

 راتییتغ است موظف یبازرگان وزارت .)تواردا و صادرات مقررات قانون، 2ماده ( گردد ممنوع قانون موجبه ب ای و) مصرف ای فروش
 راتییتغ و بعد سال براي سال، هر انیپا از قبل راآن  مهیضم جداول و تواردا و صادرات مقررات قانون ییاجرا نامه نییآ یکل

 از پس و هیته مکتسب حقوق نمودن منظور ضمن اتاق و ربطیذ هاي دستگاه از یخواه نظر از پس سال، یط را ها آن موردي
  .)تواردا و صادرات مقررات قانون، 4ماده ( دینما منتشر عموم اطالع جهت رانیوز أتیه بیتصو

ولی اله پور، (چیز سعی کردن و شکل دادن به ماهیت رقابت است براي کنترل سرنوشت خودمان مهمترین : گوید میپورتر 
الزم براي  هاي ریزي و برنامه ها مهارتبایستی  گرا، گرایش به تولید صادرات و آزادسازي تجارت جهانیبا توجه به  .)1392زمستان 

ساله راهبردهاي صادراتی  20هاي توسعه و چشم انداز  ي اقتصاد ایران در چارچوب برنامهها صادرات موفق با در نظر گرفتن مزیت
ها اقدامات  سازي و هماهنگی سیاست براین ضروري است در حوزه یکپارچهبنا .کشور در کنار راهبردهاي تجارت تهیه و تنظیم شود

 شدن تر متنوع و توسعه و است یاتیح امري خصوص نیا در جامع ینگرش .)1392زمستان ولی اله پور، ( اساسی به عمل آید
 در ريیپذ بیآس از مانع اي منطقه بازارهاي تیتقو مناسب، تجاري مناطق به توجه ران،یا یاسالم جمهوري یرنفتیغ صادرات طیشرا

  .)1393زمستان ولی اله پور، ( گردد یم الملل نیب سطح

 را راتییتغ بتوانند که اند موفق ییهاکشور آن، راتییتغ سابقه یب سرعت و الملل بین کار و کسب یکنون يفضا به توجه با
 با اقدامات و ها برنامه راهکارها، ها، استیس که دینما یم جابیا مهم نیا. ندینما اقدام و يزیر برنامه آن، اساس بر و نموده ینیب شیپ

 از یکی کشور کار و کسب يفضا مختلف ابعاد شناخت و نگرانه ندهیآ مطالعات به توجه يرو نیا از. گردند میتنظ يراهبرد کردیرو
  . رود یم شمار به محورها ترین ضروري

  بيان مسئله
 

یکی از اهداف مهم  جهانی به منظور کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهاي نفتی،امروزه افزایش سهم کشور در تجارت 
به  بدیهی است صادرات غیرنفتی. بوده است مداران و سیاست همواره مورد توجه اقتصاددانان دلیلبه همین  اقتصادي تلقی شده و

نقش بر خالف صادرات نفتی کیفیت و قیمت کاالها که در آن  هاي زنجیروار اقتصاد، عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار ارزشمند از حلقه
 اقتصادي هاي زنجیره حلقهبصورت  هاي مؤثر را مؤلفهاتصال  الملل باشد در صورت عدم موفقیت در عرصه بین ا میدار را کننده تعیین

مختل المللی  سطوح داخلی و بیندر توسعه اقتصادي را و آن رشد  دنبالو به  دهد شکل نمیالمللی  داخلی و فضاي بیندر چرخه 
هاي متصل به هم چرخه اقتصاد  زیرا حلقه .ها بررسی کرد توان فارغ از دیگر مؤلفه را نمی هاي مؤثر تأثیر هر یک از مؤلفه .کند می

حدي  هب کشورها ها در ساختار اقتصادي یک از حلقه استحکام هر. آورند به چرخش در می المللی در عرصه داخلی و بین کشور را
و هر مؤلفه در بستري  نماید در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادي پیشگیري می ي دیگرها باشد که از گسست حلقه می

  .کند هاي دیگر عمل می تقویت مؤلفه مناسب براي



  
  
  
  
 

  
 

    :باشد می ذیلدنبال پاسخ به سواالت ه حاضر ب با این توضیح پژوهش
  

ü سیاسی نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  -تجاري هايبا الگو مدلی مناسبالملل  اوالً بر اساس ماهیت نظام بین

 است؟  ها و متغیرهایی ثر از چه شاخصأمت

ü ًکشور را  اقتصادي -سیاسیساختار چگونه  اقتصادي هاي زنجیره حلقههاي اثرگذار  جهانی شاخص قدرت هندسه در ثانیا

 ترسیم خواهند کرد؟الملل  نروابط بیدر 

 

  سوابق تحقيق
که این  استخاص  یمحصول به اختصاص سهم بیشتر درآمدهابه دلیل  یصادرات يدرآمدها یثبات یب و نوسانگیري  منبع شکل

 و واردات(ابعاد تجاري  توسط جهانی اقتصاد با کشور یک ارتباط میزان .گردد متمایل می واردات بیشتر به سمت تجاري تحوالت
و  همگراییهاي اقتصادي،  ایجاد سازمان گمرکی، هاي اتحادیه تشکیل ،مشترك هايبازار گیري شکل .گردد مشخص می )صادرات
 برقراري منظور به ها ملت میان پیوند و همبستگی نشانه همه يا غیرتعرفه موانع سازي برطرف و کشورهامیان  سرمایه آزاد حرکت
   .است متقابل روابط

هاي تعاملی دوجانبه جمهوري اسالمی  الملل در جریان هاي اقتصاد بین تجاري بر سیاست  بررسی متروپل"عنوان  در پژوهشی با
  با مشخص شدن ارتباط میان صادرات  1، نقش موقعیت مکانی"ایران به تفکیک کشور با نگرش تحلیلی ژئوانفورماتیک و ژئوماتیک

با این توضیح  ).1393 زمستان ولی اله پور،(در روابط دوجانبه ایران با کشورهاي طرف قرارداد مؤثر ارزیابی شده است  وارداتو 
  .توان این ارتباطات را بصورت ذیل نمایان ساخت می

  مدل استقرار کشورها: ۱شکل

  
 

  

  

  

  

خارجی در روابط  بازرگانی  گیري هاي تجاري بر جهت جریانهاي مؤثر  مؤلفهبررسی رابطه بین " در پژوهش مشابهی با عنوان
هاي تفکیکی  توجه به الویتبا ، ارتباط میان سهم صادرات و سهم واردات "به تفکیک مناطق المللی جمهوري اسالمی ایران بین

  .توان این ارتباطات را بصورت ذیل نمایان ساخت با این توضیح می ).1394 بهار ولی اله پور،(مناطق مشخص شد 

                                                           
1 Location 

استقرار کشورها يا 
موقعيت های مکانی

صادرات

واردات



  
  
  
  
 

  
 

  مدل تفکيک مناطق: ۲شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 واردات راو   صادراتثر بر ؤعوامل می مدل چنین. توجه شده استهاي فوق  مدل به ،پژوهشدهی به چارچوب نظري  شکلبراي 

  .سازد نمایان می صورت ذیل به خوبیبه 

صادرات

کشورهاي خاورميانه

کشورهاي حوزه خليج فارس 

اقيانوسيه -سازمان همکاري اقتصادي آسيا

کشورهاي حوزه درياي مازندران

سازمان همکاري اکو

شوراي همکاري خليج

اتحاديه همکاري هاي منطقه اي جنوب آسيا

انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا 

سازمان منطقه اي آمريکاي شمالي

بازار مشترک کشورهاي آمريکاي جنوبي

واردات

کشورهاي خاورميانه

کشورهاي حوزه خليج فارس 

اقيانوسيه -سازمان همکاري اقتصادي آسيا

کشورهاي حوزه درياي مازندران

سازمان همکاري اکو

شوراي همکاري خليج

اتحاديه همکاري هاي منطقه اي جنوب آسيا

انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

اتحاديه اروپا

بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا 

سازمان منطقه اي آمريکاي شمالي

بازار مشترک کشورهاي آمريکاي جنوبي



  
  
  
  
 

  
 

  .ا.ا.ج.س- مدل ت: ۳ شکل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

سیاسی، که توسط نویسنده مقاله براي نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  - است الگویی تجاري )1(مدل فوق مدلی اکتشافی
هاي  تردید چنین روابطی براي هر نظام اقتصادي با توجه به الویت بی. نامیم می ".ا.ا.ج.س - ت"نام مدل فوق را مدل . ارائه شده است

ها در این تحقیق عوامل دیگري  براي هر یک از شاخص. کشورها برقرار استتفکیکی و ارتباطات دوجانبه آن کشور با سایر مناطق و 
بایست مورد  باشند که در مدل لحاظ نشده و می نیز دخیل می...) مانند تفکیک کاالهاي صادراتی، تفکیک کاالهاي وارداتی و (

   .قرار گیرند بررسی

استقرار کشورها

صادرات

کشورهاي خاورميانه
کشورهاي حوزه خليج فارس 

اقيانوسيه -سازمان همکاري اقتصادي آسيا
کشورهاي حوزه درياي مازندران

سازمان همکاري اکو
شوراي همکاري خليج

اتحاديه همکاري هاي منطقه اي جنوب آسيا
انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

اتحاديه اروپا
بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا 
سازمان منطقه اي آمريکاي شمالي

بازار مشترک کشورهاي آمريکاي جنوبي

واردات

کشورهاي خاورميانه
کشورهاي حوزه خليج فارس 

اقيانوسيه -سازمان همکاري اقتصادي آسيا
کشورهاي حوزه درياي مازندران

سازمان همکاري اکو
شوراي همکاري خليج

اتحاديه همکاري هاي منطقه اي جنوب آسيا
انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

اتحاديه اروپا
بازار مشترک شرق و جنوب آفريقا 
سازمان منطقه اي آمريکاي شمالي

بازار مشترک کشورهاي آمريکاي جنوبي



  
  
  
  
 

  
 

  قلمرو تحقيق

ü سیاسی در راستاي توسعه نظام اقتصادي  -الگوهاي تجاريبیانگر  از نظر موضوعی حاضر پژوهش: یقلمرو موضوع
  . استالملل  جمهوري اسالمی ایران در روابط بین

ü الملل  در عرصه بینرا و مناطق طرف قرارداد با جمهوري اسالمی ایران کشورها  یمکاناز نظر  یققلمرو تحق: یقلمرو مکان
  .یردگ یدر بر م
ü دباش یم1390-1392بازه زمانی ها مربوط به  داده: یزمان قلمرو.  

  فرضيات پژوهش

 راساس مدل نظريب. تعقیب خواهد گردید ،فرضیات نگرش دراز طریق  پژوهش گویی به سواالت و پاسخدستیابی به هدف اصلی 
  :باشد هاي پژوهش به شرح زیر می فرضیه تفکیک مناطق

  فرضیه اصلی 

ü هاي تفکیک مناطق ارتباط معناداري وجود دارد میان سهم صادرات و سهم واردات بر اساس الویت .  

  هاي فرعی فرضیه

ü هاي تفکیک مناطق با سهم صادرات ارتباط معناداري وجود دارد بین الویت. 

ü داردوجود  يمعنادارهاي تفکیک مناطق با سهم واردات ارتباط  بین الویت.  

  جامعه و نمونه آماري

همه عناصر آن مشترك و متمایز  میانجامعه آماري عبارت است از تعدادي عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل یک صفت 
طرف قرارداد با جمهوري برگیرنده تمامی کشورها و مناطق جامعه آماري پژوهش در. جامعه آماري از سایر جوامع باشد کننده

یک جامعه تعریف شده است که اطالعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل نمونه، گروهی از اعضاي  .باشد میاسالمی ایران 
  .پردازیم مناطق طرف قرارداد با ایران است که در این پژوهش به بررسی آن میترین  ضرورينمونه آماري کشورها و . شودمی

  ها روش تجزيه و تحليل داده

منظم عواملی است که در روابط دوجانبه کشور نقش دارند و  توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی و توصیف واقعی وبا 
باشد، لذا به منظور حصول نتیجه  میالملل  توسعه اقتصادي کشور به خصوص در عرصه بینو  تحلیل میزان همبستگی این عوامل

این پژوهش پس از در   .گیري شده است مناسب و استحکام پژوهش از دو روش تحقیق توصیفی و استنباطی به طور تکمیلی بهره
، با توجه به 1390-1392هاي  طی سالهاي تجاري  جریانها، جدول ویژه آن طراحی و اطالعات مربوط به انواع  آوري داده جمع



  
  
  
  
 

  
 

ها و  براي ارائه ویژگی 1آمار توصیفی همچنین. منعکس شدموجودیت آمار و ارقام در اتاق بازرگانی جمهوري اسالمی ایران 
  تحقیقاین . هاي تحقیق به کار گرفته شده است براي تحلیل و توضیح یافته 2مطالعه و آمار استنباطیخصوصیات جامعه مورد 

بررسی  الملل در سطوح بین را کشور اقتصادي  توسعههاي  سیاستبر هاي تجاري  جریانهاي مؤثر  مؤلفهروابط میان درصدد است 
  .است استفاده شده  LISREL v8.8از پژوهش ارزیابی مدلهاي تحقیق و  آزمون فرضیهبراي منظور همین به . نماید

  هاي تحقيق يافته

  آمار توصيفي

گیرد آن را آمار  میانجام  جامعه هاي آماري با استفاده از سرشماري تمامی عناصر محاسبه مقادیر و شاخص هنگامی که
  .توصیفی گویند

  

  1390 -1392 ،مناطقتفکیک  هاي با توجه به الویت هاي تجاري جمهوري اسالمی ایران جریان وارداتو  صادرات سهم. 2جدول 
 واردات  صادرات

  

 مدل ابـعاد
در  درصد تأثیردهی
  الملل سیستم اقتصاد بین

  

 مدل ابـعاد
در  درصد تأثیردهی
  الملل سیستم اقتصاد بین

  11.280  اروپا هیاتحاد  2.191  اروپا هیاتحاد
  4.841  اکو سازمان  11.295  اکو سازمان
  6.037  خزر حوزه  11.993  خزر حوزه
  20.093  انهیخاورم  21.688  انهیخاورم

  15.477  فارس جیخل حوزه  17.834  فارس جیخل حوزه
  20.189  اقیانوسیه - آسیا اقتصادي همکاري سازمان  17.477  اقیانوسیه - آسیا اقتصادي همکاري سازمان

  1.949  شرقی جنوب آسیاي ملل انجمن  2.784  شرقی جنوب آسیاي ملل انجمن
  0.066  آفریقا جنوب و شرق مشترك بازار  0.877  آفریقا جنوب و شرق مشترك بازار

  15.370  خلیج همکاري شوراي  7.623  خلیج همکاري شوراي
  3.397  آسیا جنوب اي منطقه هاي همکاري اتحادیه  6.024  آسیا جنوب اي منطقه هاي همکاري اتحادیه
  1.050  جنوبی آمریکاي کشورهاي مشترك بازار  0.049  جنوبی آمریکاي کشورهاي مشترك بازار

 0.250 شمالی آمریکاي اي منطقه سازمان 0.166 شمالی آمریکاي اي منطقه سازمان

 100 کل 100 کل
  اتاق بازرگانی جمهوري اسالمی ایرانهاي پژوهش، اطالعات آماري مستقیماً از  یافته: ماخذ

همانطور که مشاهده . سازد کامالً نمایان می وارداتو  صادراتهاي  را مطابق با شاخص مدلجدول فوق میزان تأثیرگذاري ابعاد 
باشد و  دارا میهاي تجاري دو جانبه ایران  جریانرا در  صادراتبیشترین میزان تأثیردهی درصد  21.688با  انهیخاورمشود  می

جانبه دو هاي تجاري در جریانرا واردات بیشترین میزان تأثیردهی درصد  20.189با  اقیانوسیه -آسیا اقتصادي همکاري سازمان
و  جنوبی آمریکاي کشورهاي مشترك بازارهمچنین کمترین میزان تاثیردهی صادرات مربوط به . ستدارا ایرانجمهوري اسالمی 

  .باشد می شمالی آمریکاي اي منطقه سازمانکمترین میزان تاثیردهی واردات مربوط به 

                                                           
1 Descriptive Statistics 
2 Inferential Statistics 



  
  
  
  
 

  
 

  ١و تحليل استنباطي معادالت ساختاریبررسي مدل 
  

  تحليل عاملي 
  

گرها به ابعاد  در تحلیل عاملی باید از مشاهده .هستند )وارداتو  صادرات(و ابعاد ) مناطقو وارداتی  یسهم صادرات(گرها  مشاهده
  .گرها براي هر بعد مشخص شود رسید به صورتی که درستی سنجش مشاهده

  

  تحلیل عاملی در حالت تخمین استاندارد. 4شکل

  
  0.076= ، خطاي مجموع مجذورات میانگین 0.000= ، سطح معنی داري 251= ، درجه آزادي 551.50= کاي اسکور

                                                           
1 Inferential Analysis 



  
  
  
  
 

  
 

اسکور تقسیم  -بهتر آن است که نسبت کاي. به طور کلی براي ارزیابی مدل تحلیل عاملی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد
در . دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد نشان می 251بخش بر  551.50حاصل عدد . باشد 3تر از  بر درجه آزادي کوچک

 5/0همه بارهاي عاملی براي هر بعد بزرگتر از . گویند گرها را بار عاملی می د و مشاهدهتحلیل عاملی مرتبه اول رابطه بین ابعا
  . اند گرها سنجیده شده د به خوبی توسط مشاهدهتوان گفت که این ابعا پس می. هستند

  .کنیم مشاهده می در حالت تخمین استانداردرا تحلیل عاملی مرتبه دوم  5شکل در همچنین 

  در حالت تخمین استانداردتحلیل عاملی مرتبه دوم . 5شکل

  
  0.079= مجذورات میانگین ، خطاي مجموع 0.000= ، سطح معنی داري 258= ، درجه آزادي 559.71= کاي اسکور

نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم . دهد مدل طرح شده برازش مناسب دارد نشان می 258بخش بر  559.71حاصل عدد 
فوق  هاي بدست آمده از شکل نتایج. استهاي مدل معنادار ري مناسب و کلیه اعداد و پارامترگی که مدل اندازه دهد مینشان نیز 

  .)2(باشدنشانگر تائید مدل مفهومی تحقیق می



  
  
  
  
 

  
 

  نتايج

در سواالت پژوهش مطرح  ماهیتی که. اند فرضیات پژوهش با توجه به ضرایب استاندارد مدل پژوهش مورد تأیید قرار گرفته
 میان ساختارهايهماهنگی  طلبد که می الملل عرصه بینتوجه به . سازد گیري نتایج تحقیقات محقق را نمایان می شده است جهت

هرگونه عدم اي هدایت کرد که  این زنجیره پیوسته را به گونهد و شده پیوسته باش بر اساس الگوهاي تعدیلبازرگانی باید کامالً 
در امر  موفقیت ی و چه در عرصه جهانیچه در عرصه داخلگردد  باز هم تأکید می .تعدیل نمایدالملل  در فضاي بینرا تعادلی 

علمی،   هاي سیاست استفاده ازها، سپس  نامه آئینقوانین و هاي گوناگون اقتصاد ابتدا منوط به روش پایدار بودن  بخشگذاري  ایهسرم
  .باشد می جامع هاي ریزي برنامهبا  منطقی، کارآمد و پویاساختاریافته، 

تردید  بی. دهد اقتصادي را نشان می -هاي سیاسی هاي زنجیروار اقتصاد فهمی تازه از تحلیل منطق برقراري روابط میان حلقه
اگر پیوند این . ها را در آینده شکل دهد هاي بررسی تواند زمینه مدل معادالت ساختاري با بازخوردها همراه خواهد بود که می

ها روبرو شویم  هاي مصنوعی اقتصادي با آن هاي تئوریک و به کارگیري مدل نها با بیان دیدگاهزنجیرها به خوبی شکل نگیرد و ت
المللی ضربات سهمگینی را در اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و   داخلی و فضاي بیندر چرخه  اقتصادي هاي زنجیره حلقه

به چرخش  چرخه اقتصاد کشور راپیوسته هستند که هاي  لقهحچرا که این . افزایش خواهد داد پذیري را آسیباختالالت ایجاد شده 
در  ي دیگرها باشد که از گسست حلقه حدي  بهباید  کشور ها در ساختار اقتصادي یک از حلقه استحکام هربنابراین . آورند در می

این  .نمایدهاي دیگر عمل  تقویت مؤلفه و هر مؤلفه در بستري مناسب براي شودرویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادي پیشگیري 
حتی حرکت یک  امروز است که تمامی تغییراتهمان،  ها نگارم در پژوهش آنچه می. کید داردأتبدان همان فهمی است که محقق 

ه یک دست بایستی نه بر اساس روابطی منطقی بلکه تفکري عملی توجیه گردد و براي افرادي قابل فهم است کانگشت  بند انگشت،
اي از علم چنین درکی را نشان خواهد  اقتصادي بلکه هر شاخه -سیاسی هاي نه تنها تحلیل. نظم واقعی عصر حاضر را درك نمایند

تر، محقق نخواهد شد مگر  این مهم ساختاریافته، در زمانی کوتاه. گردد داد و هر الگویی در هر رویدادي با یک تفکر عملی ترسیم می
   .نوازند اندیشه پژوهشگران که آهنگ تحقیقاتی دوره جدید را می با نوآوري در ساختار

  منابع

 هاي پژوهش و مطالعات موسسه، ایران تجارت توسعه سازمان ،وزارت بازرگانی جمهوري اسالمی ایران - واردات و صادرات مقررات کل اداره
  .یبازرگان

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

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

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

 تجارت در دالري ارزش براساس کشور المللی بین واردات و صادرات وضعیت بررسی" ؛)1392(زمستان . دیگرانولی اله پور، مرتضی و 
، ")تجارت حوزه اصلی هاي قطب به گرا واقع رویکردي با) 1392-1372( هاي سال فواصل در اروپا اتحادیه با ایران تجارت: مطالعه مورد( جهانی



  
  
  
  
 

  
 

 - )حسابداري و مدیریت بر رویکردي با( اقتصادي حماسه و) خاورمیانه تحوالت بر رویکردي با( سیاسی حماسه المللی بین کنفرانس اولین
  .، سخنرانیکشور دانشجویی بسیج سازمان

 کنفرانس، ")پذیري مدل الماس بر اساس رقابتدر به کارگیري  رویکرد جدید استراتژي" ؛)1392(زمستان . ولی اله پور، مرتضی و دیگران
 ):Islamic Science Citationنمایه شده در (در مجله  ]ويرايش شده[ ، چاپراهکارها و ها چالش تیمدیر المللی بین

International Journal of Scientific Management and Development 
  :در دسترس

http://www.ijsmd.com/index.php/archive/2014/june,2014/14-journalarticle/142-ijsmd-kina-2014-0116 

 بر ياقتصاد يپیوندها توسعه در کشور المللی بین واردات و صادرات تحلیلی یبررس" ؛)1393(زمستان . ولی اله پور، مرتضی و دیگران
 سازمان ياعضا بر تأکید با مازندران دریاي حوزه يکشورها با ایران یاسالم يجمهور واردات و صادرات: مطالعه مورد( ژئوپلیتیک رویکرد اساس
در مجله  ]ويرايش شده[ ، چاپمرکز دستیابی به راهکارهاي توسعه پایدار - تیریمد علوم یالملل نیب ومیسمپوز، ")1372-1392 اکو يهمکار

  :] 1393بهار  کارشناسی ارشد، نامه بر اساس پایان[ )Institute for Scientific Informationنمایه شده در (
American-Eurasian Network for Scientific Information Journals (AENSI Journals), Advances in Environmental 

Biology 
  :در دسترس

http://www.aensiweb.com/old/aeb/2014/3186-3189.pdf 

المللی جمهوري اسالمی ایران در توسعه پیوندهاي اقتصادي بر  بررسی تحلیلی صادرات و واردات بین" ؛)1393(بهار  .ولی اله پور، مرتضی
  .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، درجه عالینامه کارشناسی ارشد ، پایان"یکرد ژئوپلیتیکاساس رو

هاي تعاملی دوجانبه  الملل در جریان هاي اقتصاد بین تجاري بر سیاست  بررسی متروپل" ؛)1393(زمستان  .و دیگران مرتضیولی اله پور، 
مقام معظم  يها دگاهید يراهبرد لیتحل یمل شیهما، "ژئوانفورماتیک و ژئوماتیک جمهوري اسالمی ایران به تفکیک کشور با نگرش تحلیلی

  .، دانشگاه آزاد اسالمی، سخنرانی منتخبتیریدر اقتصاد و مد يرهبر

هاي خارجی در روابط  سیاست  گیري هاي تجاري بر جهت جریانهاي مؤثر  مؤلفهبررسی رابطه بین "؛)1394( بهار .ولی اله پور، مرتضی
، پژوهشگاه نیروهاي  مرکز همایش -وزارت نیروالمللی مدیریت و حسابداري،  ، همایش بین"به تفکیک مناطق المللی جمهوري اسالمی ایران بین

  .سخنرانی

 هاي اطالعاتي پايگاه

http://www.tccim.ir/ 
http://www.wto.org/ 

  نوشت پی

هاي عاملي تاييدي، كه هدف  در تحليل. مقاصد اكتشافي ،مقاصد تاييدي  :كلي تقسيم كردتوان به دو دسته  استفاده تحليل عاملي را مي موارد. ۱
شود و برازش ساختار عاملي مورد نظر در فرضيه با  ي بيان مييها ها به طور آشكار فرضيه باشد، درباره تعداد عامل اي مي پژوهشگر تاييد ساختار عاملي ويژه
هاي يك  يا سازه پنهانهدف پيدا كردن متغيرهاي ، هاي عاملي اكتشافي در تحليل .گيرد ي شده مورد آزمون قرار ميگير ساختار كواريانس متغيرهاي اندازه

  .گيري شده است ها علل زيربنايي متغيرهاي اندازه از لحاظ نظري متغيرهاي پنهان يا سازه. گيري شده است مجموعه متغير اندازه

http://www.ijsmd.com/index.php/archive/2014/june,2014/14-journalarticle/142-ijsmd-kina-2014-0116
http://www.aensiweb.com/old/aeb/2014/3186-3189.pdf
http://www.tccim.ir/
http://www.wto.org/


  
  
  
  
 

  
 

محاسبه شد که نشان از  ۰.۰۸کمتر از  از جمله شاخص خطاي مجموع مجذورات ميانگين. وجود داردهاي ديگري نيز براي برازش مدل  شاخص. ۲
 ٣بونت و مشابه آن- و شاخص بنتلر ٢هاي نيکويي برازش نزديک به صفر و شاخص ١ها همچنين ريشه ميانگين مجذور باقيمانده. برازش مناسب مدل دارد

  .محاسبه شد ۰.۹بزرگتر از 

Presenting an Exploratory and Syncretist Model with Commercial-Politic Pattern toward Development of 
Economic System the Islamic Republic of Iran in the International Arena 

Abstract  

The international system nature is creation balancing in relationships Interaction and new approach current era 
diversification in foreign economic policy. Countries in terms of the geopolitical and separation they to economic 
groups show of more Complexity policy changes in global economic Pronoun. This study review communication 
patterns between issues affecting bilateral relations and international trade flows the Islamic Republic of Iran. 
Undoubtedly, the best way forming successful strategic policies and foreign relations consider the circumstances, 
conditions and factors affecting the international economy. Policies, interactions and trade relations in the 
international arena should be fully coordinated and lack of coordination of internal and external disturbance in the 
economy of the country. Given that the share of foreign parts in Iran's economy, because Place Not so high 
international trade and economic ties in the regional and international system of internal parts less important, any 
imbalance in the international level is more significant. successful economic interactions in the international arena In 
addition to is the most important task, affecting in organizing, planning and proper regulation of the national 
economy within the framework of the country's development plans. 

Keywords: The Global Economy, Geopolitical Structure, Pattern of International Relations, T.P.I.I. Model, Land 
Preparation. 

JEL Classification: F, N4, R14. 

                                                           
1 Root Mean Square Residual (RMR) 
2 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) 
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