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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مطالعه و تبیین مدل آرما برای واردات کاالهای ورزشی به ایران طی  20سال بود .این پژوهش از
نظر هدف ،کاربردی بوده و از نوع مطالعات اسنادی ـ تحلیلی میباشد .برای مدلسازی واردات کاالهای ورزشی ایران از
اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و گمرک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی سالهای 1391ـ 1371استفاده گردید.
جهت انجام پژوهش ،برازش مدلهای مختلف خودتوضیح میانگین متحرک بررسی گشت و درنهایت ،مدل آرما بهعنوان
الگوی بهینۀ نهایی برای واردات کاالهای ورزشی انتخاب گردید .نتایج نشان میدهد که تمام ضرایب وقفههای
خودهمبسته و میانگین متحرک ،معنادار است و  91درصد از تغییرات واردات کاالهای ورزشی توسط متغیرهای توضیحی
تبیین میگردد .براساس یافتهها دریافت میشود که متغیر واردات ،پایا است؛ بدینمعنا که واردکردن هرگونه شوک یا
سیاست دولتی که موجب تغییر میزان واردات شود ،کوتاهمدت بوده و تغییرات آن دائمی نمیباشد و با گذشت دورههای
متمادی ،اثر این شوک بهتدریج از میان رفته و میزان واردات به اندازۀ دورۀ زمان پیش از شوک خود برمیگردد؛
بنابراین ،اتخاذ هرگونه سیاست پولی و مالی بر واردات کاالهای ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود.
واژگان کلیدی :واردات ،صنعت ورزش ،کاالهای ورزشی ،مدل آرما

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
تجارت خارجی یكی از مباحث مهم در توسعۀ اقتصادی است .این بخش ،منبع تأمین درآمدهای
ارزی برای سرمایهگذاری و جذب فناوری نوین درجهت افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور میباشد.
اقتصاددانان کالسیك معتقد هستند که تجارت وسیلهای برای گسترش بازار داخلی ،تقسیم کار،
افزایش کارایی ،بهبود بهرهوری و رشد و توسعۀ اقتصادی بوده و بهعنوان موتور رشد و توسعۀ
اقتصادی عمل میکند (آزاد .)255 ،1378 ،بازرگانی خارجی یكی از مهمترین راهکارهای انباشت
سرمایه است .در این راه ،عالوه بر صادرات که در حسابهای ملی بهعنوان یك منبع تزریق شمرده
میشود ،واردات کاالهای سرمایهای بهدلیل انتقال فناوری به داخل میتواند سرعت رشد اقتصادی را
افزایش بخشد .در نظریههای اقتصاد بین الملل و در شرایط اقتصاد باز ،کشورها از امكانات تولید
بهرهمند میشوند و به سطحی از رفاه دست مییابند که در شرایط گوشهگیری بازرگانی نمیتوانند
به آن دست یابند؛ اما واردات کاالهای مصرفی بهدلیل کاهش تقاضای داخلی ،اثر کاهندهای بر رشد
اقتصادی خواهد داشت (طهرانچیان .)192 ،1380 ،ازسویدیگر ،در ساختار فعلی اقتصاد جهانی،
واردات نقش مهمی را در تعیین استراتژی توسعۀ اقتصادی ایفا میکند .این مقوله از یكسو بهعنوان
یكی از عوامل مؤثر بر رشد و سطح تولید ناخالص داخلی مطرح بوده و از سویدیگر ،بهعنوان یكی از
اقالم مهم تراز پرداختهای هر کشور محسوب میشود؛ ازاینرو ،هر تغییر و تحولی که در واردات
یك کشور رخ دهد ،در فرایند تولید ،رشد و توسعۀ آن تأثیر بهسزایی خواهد داشت (پاکباز،1389 ،
.)4
واردات و صادرات هر کشور از جمله شاخصهای اقتصادی است که مقدار ارتباط آن کشور با اقتصاد
جهانی را نشان میدهد .سرعت همگرایی موجود بین کشورها ،ایجاد بازار مشترك ،ایجاد اتحادیههای
گمرکی ،رفع موانع غیرتعرفهای و حرکت آزاد سرمایه بین کشورهای مختلف ،نشانۀ جهانیشدن
اقتصاد است .بیشتر کشورهای درحالتوسعه نیازمند واردات مواد اولیه ،ماشینآالت تولیدی ،کاالهای
سرمایهای و کاالهای مصرفی بهمنظور گسترش صنایع و رفع نیازهای مصرفی مردم میباشند.
عالوهبراین ،تكنولوژی موردنیاز کشورهای درحالتوسعه بهمنظور گذار از مرحلۀ تولید سنتی به
مرحلۀ تولید صنعتی و طی مراحل توسعۀ اقتصادی از طریق تكنولوژی نهفته در واردات تأمین
میشود .ساختار اقتصادی ایران نیز بهعنوان یكی از کشورهای درحالتوسعه ،وابستگی بسیار زیادی
به واردات دارد؛ ازاینرو ،شناسایی عوامل مؤثر بر واردات از اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد ایران
برخوردار است (جعفری صمیمی ،منفرد و حیدرزاده .)3 ،1393 ،شایانذکر است که واردات ،تجلی
رفتار مصرفی کاالهای خارجی توسط مردم یك کشور میباشد (صامتی ،جالیی و صادقی،1383 ،
.)3
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در کشورهای درحالتوسعه ،درآمدهای ارزی و دسترسی به بازارهای بینالمللی پول و سرمایه،
محدود بوده و نیاز به واردات ،بیشتر از امكان خرید میباشد؛ بنابراین ،محدودیت واردات میتواند
بهواسطۀ درآمدهای ارزی به یك عملكرد کاهش متوالی تولید ملی تبدیل شود .این عملكرد بهگونهای
است که با کاهش واردات ،سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد و کاهش سرمایهگذاری به کاهش تولید
(حتی کاهش تولید کاالهای صادراتی) منجر میشود .ازآنجاکه با کاهش درآمد ارزی ،واردات
محدودتر میگردد ،این دور تسلسل ادامه مییابد؛ مگر آنکه سیاستگذاران با استفاده از روشهایی
(که یكی از آنها درونزاکردن قیمتها است) واردات را کنترل نمایند .توجه به این امر الزم و
ضروری است که بخش مهمی از رشد تولید ملی ،به تجارت خارجی و واردات وابسته میباشد
(صامتی ،جالیی و صادقی.)5 ،1383 ،
اقتصاد بهعنوان یك عامل محرك یكپارچۀ تغییر در جهان ،صنعت ورزش را به سمت رویكردی
تجارتگونه برای تولید و ارائۀ خدمات ورزشی میکشاند (میرحیدری ،کشكر ،قاسمی و رضایینیا،
 .)215 ،1390امروزه ،تجارتی و حرفهایشدن صنعت ورزش که دارای تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
ال رقابتی
در سطح بینالمللی است ،منجر به توسعۀ بخش ورزشی بهعنوان یك صنعت سودآور کام ً
شده است .صنعت ورزش یكی از مهمترین پایگاههای اساسی توسعۀ اقتصادی و پیشرفت اجتماعی
میباشد و نقش مهیج و مهمی را در اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی داشته است .درحقیقت،
صنعت ورزش ،ظهور اقتصاد مدرن انسانی درقالب یك اقتصاد جدید صنعتی است (هوانگ،2011 ،1
 .)2099این صنعت بخش اعظم اقتصاد کشورهای توسعهیافته را بهخود اختصاص داده است .سهم
تولید ناخالص داخلی 2حاصل از صنعت ورزش برخی کشورهای پیشرفته با بیش از دو درصد موجب
ارتقای جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است .مطالعات نشان میدهد که سهم صنعت
ورزش از تولید ناخالص داخلی کشورها بین  0/5تا  2درصد میباشد؛ بهطوریکه اندازۀ تخمینی کل
صنعت ورزش آمریكا در سال ( )2014برابر با  485میلیارد دالر بوده است؛ درحالیکه اندازۀ
تخمینی صنعت ورزش جهان معادل  1/5تریلیون دالر آمریكا در همان سال گزارش شده است .ذکر
این نكته ضرورت دارد که یكی دیگر از مهمترین فواید اقتصادی مستقیم ورزش ،تأثیر این صنعت بر
مبادالت خارجی کشورها میباشد (عسكریان.)45 ،1383 ،
واردات ورزشی ایران در سالهای ( )1377و ( )1380بهترتیب با هشت و  16میلیارد ریال ،نزدیك
به  0/01درصد از کل واردات 0/58 ،درصد و  0/46درصد از تولید ناخالص داخلی ورزش و  0/200و
1. Huang
2. GDP
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 0/100درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشكیل داده و  37/5درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان واردات ورزشی ایران در سال ( 42/92( )1377درصد) مربوط به دوچرخههای
ورزشی و کمترین آن ( 0/6درصد) مربوط به پوشاك ورزشی بوده است .در این ارتباط ،میزان
واردات ورزشی با احتساب تورم حدود  37/5درصد بیشتر از سال ( )1377برآورد شده است.
بیشترین و کمترین سهم واردات ورزشی ( 83/5و  0/30درصد) در سال  1380بهترتیب مربوط به
تجهیزات و پوشاك ورزشی است (عسكریان و جعفری .)97 ،1386 ،این در حالی است که 90
درصد کاالهای وارداتی از ایاالت متحده آمریكا بوده که این امر نشان دهندهی آن است که واردات
حدود  30درصد از بازار تجهیزات و کاالهای ورزشی را به خود اختصاص میدهد .همچنین در
بررسی  10کشور اروپایی که در زمینۀ صادرات کاالهای ورزشی فعالیت داشتند ،نشان داده شد که
ایتالیا بهعنوان تنها صادرکنندۀ خالص کاالهای ورزشی مورد توجه بوده است؛ در حالیکه بلژیك،
فنالند ،فرانسه ،آلمان ،مجارستان ،پرتغال ،سوئد و انگلستان ،واردکنندگان خالص کاالهای ورزشی
بودهاند (سرالب.)1392،35 ،
تمامی تصمیمات در مورد آینده بر مبنای یك نوع پیشبینی است؛ لذا ،هرچه این پیشبینیها
بهصورت برنامهریزیشدهتر انجام شوند ،بیشتر میتوان به آنها تكیه کرد .بهعبارتدیگر ،پیشبینی
برنامهریزیشده از پیشبینی ادراکی و حسی ،صحیحتر میباشد (فاطمی قمی .)85 ،1377 ،امروزه،
پیشبینی وقایع آینده مورد توجه پژوهشگران در زمینههای مختلف قرار گرفته و روشهای متنوعی
نیز در این زمینه ابداع شده است .مدل خطی آرما  1دارای کاربردهای زیادی در زمینه پیشبینی
سریهای زمانی بوده و یكی از جدیدترین روشهای پیشبینی رویكرد شبكههای عصبی مصنوعی
میباشد .در علم آمار و پردازش سیگنال ،مدل "خودرگرسیون میانگین متحرك" که به مدل آرما
مشهور است و گاهی به آن مدل باکس ـ جنكینز 2نیز میگویند ،مدلی است که معموالً برای
سنجش دادههای سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما این مدل نسبت به مدلهایی که دارای
ریشۀ صحیح هستند ،از قدرت پیشبینی کمتری برخوردار است (عباسینژاد و گودرزی فراهانی،
 .)15 ،1393نتایج مطالعات ابریشمی و همكاران ( )1392در پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از
تبدیل موجك ،مدلهای غیرخطی و مدلهای خطی حاکی از آن بود که مدل مورداستفاده در این
پژوهش ،پیشبینی صحیحتر و با خطای کمتری را برای قیمت نفت خام ارائه میدهد .در این ارتباط،
ناصری و همكاران ( )1390به بررسى اصالح نتایج مدل ماسكینگام 3و آرما با استفاده از فیلتر

1. Autoregressive Moving Average Model
2. Box-Jenkins
3. Maskinggam
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کالمن 1در روندیابى سیل رودخانۀ کارون پرداختند .سعدآبادی و همكاران ( )1388نیز برای
مدلسازی آزمایشی سیستمهای دوبعدی از ساختار آرما استفاده کردند .همچنین ،گوها و
بندیوپادی )2016( 2با استفاده از مدل آرما به پیشبینی قیمت طال در هند ،لیو و شائو )2016( 3به
پیشبینی قیمت بازار چای پرداختند .بهمنظور برنامهریزیهای مناسب کوتاهمدت و بلندمدت در
زمینۀ واردات کاالهای ورزشی ،اطالع دقیق از وقایع آینده الزم و ضروری بهنظر میرسد؛ چراکه
الزمۀ شكلگیری بخش تجاری و مؤثر در توسعۀ اقتصادی ،اتخاذ سیاستهای مناسب در اینزمینه
است .در این ارتباط ،پژوهش حاضر با استفاده از مدل آرما به مدلسازی واردات کاالهای ورزشی
ایران طی سالهای 1391ـ 1371میپردازد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نوع مطالعات اسنادی تحلیلی است .روش پژوهش نیز
الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرك آرما میباشد .شایانذکر است که دادههای پژوهش
براساس اطالعات سری زمانی از سال  1371تا  1391جمعآوری شدهاند .منابع دادهها نیز بانك
مرکزی و گمرك مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشد (بانك مرکزی .)1393 ،همچنین ،تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ایویوز 4نسخۀ هشت انجام شده است.
الگوی آماری پژوهش

:

الگوی سری زمانی پژوهش (:)ARMA

1. Kalman
2. Guha & Bandyopadhyay
3. Liu& Shao
4. Eviews 8
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فرایندهای تصادفی که موردتوجه بسیار زیاد تحلیلگران سریهای زمانی قرار گرفته است،
فرایندهای تصادفی پایا میباشد  .برای تأکید بیشتر بر مفهوم پایایی ،فرض کنید که یك سری
زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

بهطورکلی ،میتوان گفت یك سری زمانی هنگامی پایا است که میانگین ،واریانس ،کوواریانس و
ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و اینکه در چه مقطعی از زمان این شاخصها
را محاسبه میکنیم ،اهمیتی نداشته باشد .این شرایط تضمین میکند که رفتار یك سری زمانی پایا
در هر مقطع متفاوتی از زمان که در نظر گرفته شود ،همانند میباشد (نوفرستی.)9 ،1378 ،
آزمون پایایی و ریشۀ واحد برای واردات کاالهای ورزشی:
جدول 1ـ نتایج آزمون پایایی و ریشۀ واحد برای واردات کاالهای ورزشی
آزمون دیکی فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی  10درصد
-1/605

مقدار بحرانی پنج درصد
-1/964

مقدار بحرانی یك درصد

آمارۀADF

-2/717

-0/818
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براساس یافتههای پژوهش در جدول شمارۀ یك ،در سطح معناداری پنج و  10درصد نمیتوان فرض
صفر را پذیرفت و فرض مخالف صفر پذیرفته میشود؛ لذا ،میتوان گفت متغیر واردات کاالهای
ورزشی در سطح پایا بوده و دارای ریشۀ واحد نمیباشد.
مشخصکردن وقفههای موردنیاز برای الگوی سری زمانی:

نمودار 1ـ همبستهنگار واردات کاالهای ورزشی

با توجه به نمودار همبستهنگار واردات کاالهای ورزشی (نمودار شمارۀ یك) میتوان اظهار داشت که

در رابطۀ فوق P ،تعداد جمالت خودتوضیح و  Qتعداد جمالت میانگین متحرك است؛ بنابراین،
سری زمانی واردات کاالهای ورزشی پایا بوده و تابعی از یك تابع ) AR(1خودتوضیح مرتبۀ اول و نیز
تابع میانگین متحرك از درجۀ سه ) MA(3میباشد.
بنابراین ،الگوی مناسب برای سری زمانی واردات کاالهای ورزشی بهصورت زیر است:
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نتایج
کاالهای وارداتی ورزشی ایران طی سالهای 1391ـ 1371عبارت هستند از :کفش ورزشی ،پوشاك
ورزشی ،تردمیل ،قایقهای تفریحی ورزشی ،توپ ورزشی ،راکت و سایر کاالهای متفرقه .میزان
واردات کاالهای ورزشی ایران برحسب ارزش دالری بهتفكیك سالهای موردبررسی در نمودار شمارۀ
یك نشان داده شده است.

شکل 1ـ میزان واردات کاالهای ورزشی ایران طی سالهای 1391ـ 1371برحسب ارزش دالری
جدول 2ـ نتایج مدلسازی آرما برای واردات کاالهای ورزشی ایران طی سالهای  1371تا 1391
t-prob
0/0052
0/0324
0/3103
0/0021
0/0281

مقدار تی

خطای استاندارد

ضرایب

متغیرها

4/001
-2/068
-0/641
-3/4
2/448

0/196
0/486
0/364
0/3050
16188/32

0/785
-1/004
-0/233
-2/353
39630/28

)AR(1
)MA(1
)MA(2
)MA(3
روند
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خروجی نرمافزار ایویوز برای مدل بهینۀ واردات کاالهای ورزشی:

جدول شمارۀ دو نتایج مدلسازی آرما را برای واردات کاالهای ورزشی ایران طی سالهای  1371تا
 1391نشان میدهد .پس از محاسبۀ مدل بهینه ،آزمونهای صورتگرفته نشاندهندۀ برازش خوب
مدل و رفع هرگونه خودهمبستگی موجود میباشد .همچنین ،با توجه به خروجی نرمافزار مشاهده
میشود که تمامی ضرایب وقفههای خودهمبستۀ ایآر ( )ARو میانگین متحرك امای ( )MAمعنادار
میباشد .متغیر روند نیز در مدل معنادار است .عالوهبراین ،آمارۀ  R2معادل ( )0/914میباشد که
نشان میدهد  914درصد از تغییرات واردات توسط متغیرهای توضیحی (واردات دورۀ قبل و
میانگین متحرك خطاهای دورۀ حال و دو دورۀ گذشته) شرح داده میشود .شایانذکر است که
مقدار آمارۀ دوربین واتسون برابر با ( )1/72است که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت
خطا میباشد.
بحث و نتیجهگیری
بحث بازرگانی خارجی و بهویژه واردات ،از مباحث مهم در اقتصاد ملی میباشد؛ ازاینرو ،هدف از
پژوهش حاضر ،برآورد و ارائۀ مدلی مناسب برای پیشبینی کوتاهمدت واردات کاالهای ورزشی بود و
در آن با استفاده از مدلسازی خطی آرما به پیشبینی واردات کاالهای ورزشی پرداخته شد .نتایج
مطالعۀ مدلسازی و پیشبینی واردات کاالهای ورزشی ایران طی سالهای 1391ـ1371با استفاده
از مدل بهینۀ انتخابی نشان میدهد که روش پیشبینی از قدرت پیشبینی خوبی برخوردار است.
براساس یافتههای پژوهش مشخص شد که واردات کاالهای ورزشی به واردات دورۀ قبل و میانگین
متحرك خطاهای دورۀ حال و دو دورۀ گذشته وابسته میباشد و بههمیندلیل ،سیاستگذاریها در
حوزۀ واردات کاالهای ورزشی مؤثر نبوده و اثر شوكهای اقتصادی بر این متغیر پایدار نمیباشد.
همچنین ،مشخص شد که متغیر واردات کاالهای ورزشی پایا بوده و دارای ریشۀ واحد نمیباشد.
مفهوم اقتصادی این عبارت آن است که واردکردن هرگونه شوك یا سیاست دولتی که موجب تغییر
میزان واردات شود ،بهشكل کوتاهمدت بوده و تغییرات آن دائمی نمیباشد و با گذشت دورهها ،اثر
این شوك بهتدریج از بین رفته و میزان واردات به اندازۀ دورۀ زمان شوك خود باز خواهد گشت؛
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بنابراین ،اتخاذ هرگونه سیاست پولی و مالی بر واردات کاالهای ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود.
الزمبهذکر است که واردات هر سال ،تابعی از واردات دورۀ قبل و میانگین متحرك خطاهای دورۀ
حال و دو دورۀ گذشته میباشد.
صادرات و واردات دو رکن اصلي اقتصاد بينالملل هستند .ازسویديگر ،واردات منشأ اثرات مهم در اقتصاد ملي
کشور ميباشد؛ ازاينرو ،هر تغيير و تحولي که در واردات يک کشور رخ دهد ،در فرايند توليد ،رشد و توسعۀ آن
تأثیر بهسزایی خواهد داشت؛ لذا ،اتخاذ سیاستهای مناسب برای واردات حائزاهمیت میباشد
(پاکباز .)4 ،1389 ،هر کشوری نیاز به واردات دارد و در دنیای امروز ،هیچ کشوری نمیتواند تمام
نیازهای خود را از طریق تولید داخلی تأمین نماید .ذکر این نكته ضرورت دارد که بزرگترین
صادرکنندگان کاال ،خود از واردکنندههای بزرگ هستند که نمونۀ آن ایاالت متحدۀ آمریكا است که
در عین صادرات زیاد ،خود بزرگترین واردکننده نیز میباشد؛ زیرا ،شواهد تجربی نشان میدهد که
مشارکت در تجارت بینالمللی از طریق واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای نیز باعث افزایش نرخ
رشد کشورهای درحالتوسعه خواهد شد .عالوهبراین ،بهدلیل اینکه اقتصاد ایران در اثر پیامدهای
ناشی از رکود اقتصادی جهان و تحریمهای ناعادالنه علیه کشور باید بهگونهای تقویت شود که
تنگناهای جدی را ایجاد نكند ،وضع محدودیتهای سلیقهای در واردات بهجای محدودیتهای
منطقی ،نهتنها به مدیریت واردات نخواهد انجامید ،بلكه زمینۀ ورود غیرقانونی همین کاالها و اشاعۀ
اقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد داشت (ارباب .)153 ،1386 ،البته ،باید اذعان کرد که
محدودیتهای بیش از حد در واردات ،پتانسیلهای بالفعل در حوزۀ تجارت را به پتانسیلهای بالقوۀ
پنهان تبدیل میکند و این مسأله آثار خود را در جایی بهجز اقتصاد آشكار و بازار آزاد نشان خواهد
داد.
شكلگیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کاال یكی از تبعات محدودیتهای نادرست میباشد که تاکنون
به اقتصاد کشور ضربات بسیاری را وارد آورده است .هرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح
جهان افزایش یابد ،سبب استحكام اعتبار و قدرت اقتصادی و بهتبع آن ،اقتدار سیاسی کشور در
مجامع بینالمللی شده و کاهش هزینههای سیاسی که درحالحاضر بهصورتهای مختلفی بر دولت
و ملت تحمیل میگردد را فراهم میآورد؛ ازاینرو ،مدیریت تجارت خارجی در توسعۀ اقتصادی
کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط میشود ،از جایگاه رفیعی در ادارۀ امور اقتصادی
کشور برخوردار میباشد .بدیهی است که با جهانیشدن اقتصاد و عضویت کشورها در سازمان تجارت
جهانی ،بسیاری از اصول مدیریت تجارت خارجی بهطور مبنایی مورد پذیرش و عمل مدیریت
اقتصادی کشورها قرار گرفته است (ارباب .)489 ،1386 ،از سویدیگر ،دولت با کاهش مالیات
میتواند به افزایش صادرات کا الهای ورزشی و کاهش واردات آن کمك کند .همچنین ،دولت
میبایست درآمدهای نفتی را بهدرستی خرج کرده و حتی آنها را ذخیره نماید تا ورود بیش از حد
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پول به جامعه منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات کاالهای ورزشی نشود (جانگ.)5 ،1985 ،1
در پایان ،میتوان گفت که عالوه بر روش مورداستفاده در این پژوهش ،روشهای دیگری همچون
الگوی هارمونیك و شبكههای عصبی نیز برای پیشبینی متغیرهای اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین،
در مطالعات بعدی میتوان از الگوهای یادشده برای پیشبینی استفاده کرد و قدرت پیشبینی این
الگوها را با الگوهای دیگر مقایسه نمود.
شایانذکر است از آنجاییکه تاکنون در مورد پیشبینی کاالهای ورزشی با استفاده از روش آرما
پژوهشی صورت نگرفته است ،از این لحاظ پژوهش حاضر بكر میباشد .همچنین مقایسۀ نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش دیگری در این زمینه امكانپذیر نبود و این امر یكی از
محدویتهای پژوهش حاضر بهشمار میرود.
آنچه تاکنون در ارتباط با محصوالت و کاالهای ورزشی انجام گرفته است ،بیشتر در زمینۀ ارائۀ آمار
و ارقام و میزان صادرات و واردات گروه کاالهای ورزشی ،بررسی بازار این نوع کاالها و بازارهای هدف
صادرات کاالهای ورزشی بوده است؛ اما در پژوهش حاضر به برآورد و ارائۀ مدل مناسبی برای
پیشبینی کوتاهمدت واردات کاالهای ورزشی پرداخته شد که میتواند در زمینۀ سیاستگذاریها و
برنامهریزیهای دولتی واردات کاالهای ورزشی مفید واقع شود.
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Abstract
The purpose of this research was to employ ARMA model for studying and explaining
the imports of sports goods in over 20 years. This study was practical in terms of
purpose, and analytic-documental in terms of research type. Time series data of the
Central Bank and Customs of the Islamic Republic of Iran during the years 1391–1371
were used. Fitness of autoregressive models of moving average of the research group
was investigated and, eventually, ARMA was chosen as the optimum model for the
importing of sporting goods. The results showed that all coefficients of autocorrelation
lag were significant in (AR) and moving average (MA). Ninety-one percent of sporting
goods imports was explained by changes in the autoregressive variables. The imports
variable was stationary; that is, entering any shock to imports or implementing
government policies that change the imports will have only short-term effects on the
volume of imports, and the volume will be gradually restored to pre-shock levels.
Therefore, the adoption of fiscal and monetary policy will not work out for Iran's import
of sporting goods.
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