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 چکیده
سال بود. این پژوهش از  20طی ایران  به مطالعه و تبیین مدل آرما برای واردات کاالهای ورزشی ،پژوهش حاضراز هدف 

دات کاالهای ورزشی ایران از سازی وار. برای مدلباشدمیتحلیلی  ـ اسنادی مطالعاتکاربردی بوده و از نوع  ،نظر هدف

 استفاده گردید. 1371ـ1391های اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و گمرک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی سال

عنوان بهمدل آرما  ،نهایتو در گشتبررسی  خودتوضیح میانگین متحرکهای مختلف برازش مدل جهت انجام پژوهش،

های که تمام ضرایب وقفه دهدمی. نتایج نشان االهای ورزشی انتخاب گردیدک واردات نهایی برای ۀالگوی بهین

 تغییرات واردات کاالهای ورزشی توسط متغیرهای توضیحی درصد از 91معنادار است و  ،بسته و میانگین متحرکخودهم

واردکردن هرگونه شوک یا  که عنامبدین است؛پایا  ،متغیر وارداتکه  شوددریافت می هایافته سبراسا. گرددمیتبیین 

های باشد و با گذشت دورهمدت بوده و تغییرات آن دائمی نمیسیاست دولتی که موجب تغییر میزان واردات شود، کوتاه

 ؛گردداز شوک خود برمی پیش زمان ۀدور ۀرفته و میزان واردات به انداز میانتدریج از اثر این شوک به ،متمادی

 سیاست پولی و مالی بر واردات کاالهای ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود.اتخاذ هرگونه  ،بنابراین

 

 واردات، صنعت ورزش، کاالهای ورزشی، مدل آرماکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
 درآمدهای تأمین منبع ،بخش این است. اقتصادی ۀتوسع در مهم مباحث از یكی خارجی تجارت

 .باشدمی کشور اقتصاد تولیدی توان افزایش جهتدر نوین وریافن جذب و گذاریسرمایه برای ارزی

 کار، تقسیم داخلی، بازار گسترش برای ایوسیله تجارت که ندهست معتقد کالسیك اقتصاددانان

 ۀتوسع و رشد موتور عنوانبه و بوده اقتصادی ۀتوسع و رشد و وریبهره بهبود کارایی، افزایش

کارهای انباشت ترین راهبازرگانی خارجی یكی از مهم(. 255، 1378کند )آزاد، می عمل اقتصادی

عنوان یك منبع تزریق شمرده های ملی بهبر صادرات که در حساب عالوهسرمایه است. در این راه، 

رشد اقتصادی را سرعت تواند انتقال فناوری به داخل می دلیلای بهشود، واردات کاالهای سرمایهمی

الملل و در شرایط اقتصاد باز، کشورها از امكانات تولید قتصاد بینهای اریهظ. در نبخشدافزایش 

توانند نمی گیری بازرگانییابند که در شرایط گوشهشوند و به سطحی از رفاه دست میمند میبهره

بر رشد  ایاهش تقاضای داخلی، اثر کاهندهک دلیلاما واردات کاالهای مصرفی به دست یابند؛به آن 

، جهانی اقتصاد فعلی ساختار در دیگر،سویاز (.192 ،1380چیان، ن)طهرا داشتد اقتصادی خواه

 عنوانبه سویك از مقوله این. کندمی ایفا اقتصادی ۀتوسع استراتژی تعیین در را مهمی نقش واردات

 از یكی عنوانبه، دیگرسوی از و مطرح بوده داخلی ناخالص سطح تولید و رشد بر مؤثر عوامل از یكی

 واردات در که تحولی و تغییر هر ،روایناز ؛شودمی محسوب کشور هر هایتراز پرداخت مهم اقالم

، 1389داشت )پاکباز،  خواهد سزاییبه تأثیر آن ۀتوسع و رشد، تولید یندافر در ،دهد رخ یك کشور

4). 

 اقتصاد با کشور آن ارتباط مقدار که است یاقتصاد هایشاخص جمله از کشور هر صادرات و واردات

 هایاتحادیه ایجاد مشترك، بازار ایجاد کشورها، بین موجود گراییهم سرعت .دهدمی نشان را جهانی

 شدنجهانی ۀنشان ،مختلف کشورهای بین سرمایه آزاد حرکت و ایغیرتعرفه موانع رفع گمرکی،

 کاالهای تولیدی، آالتماشین اولیه، مواد نیازمند واردات توسعهحالدر کشورهای بیشتراست.  اقتصاد

. باشندمی مردم مصرفی نیازهای رفع و صنایع گسترش منظوربه مصرفی کاالهای و ایسرمایه

 به سنتی تولید ۀمرحل از گذار منظوربه توسعهحالدر کشورهای نیازمورد تكنولوژی این،برعالوه

 تأمین واردات در نهفته ولوژیتكن طریق از اقتصادی ۀتوسع مراحل طی و صنعتی تولید ۀمرحل

 زیادی بسیار وابستگی ،توسعهحالدر کشورهای از یكی عنوانبه نیز ایران اقتصادی ساختار. شودمی

 ایران اقتصاد در زیادی بسیار اهمیت از واردات بر مؤثر عوامل شناسایی رو،؛ ازایندارد واردات به

 تجلی واردات،ذکر است که شایان (.3، 1393، حیدرزاده و است )جعفری صمیمی، منفرد برخوردار

، 1383صادقی،  و )صامتی، جالیی باشدمی کشور یك مردم توسط خارجی کاالهای مصرفی رفتار

3.) 
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 ،المللی پول و سرمایهدسترسی به بازارهای بین و ارزی درآمدهای ،توسعهحالدر کشورهای در

 تواندمی واردات محدودیت بنابراین، ؛باشدمی خرید امكان از بیشتر واردات، به محدود بوده و نیاز

 ایگونهبه عملكرد این شود. تبدیل ملی تولید متوالی کاهش عملكرد یك به ارزی درآمدهای ۀواسطبه

 تولید کاهش به گذاریسرمایه کاهش و یابدمی کاهشنیز  گذاریسرمایه واردات، کاهش با که است

 واردات ارزی، درآمد کاهش با جاکهازآن شود.می منجر (تیصادرا کاالهای تولید کاهش حتی)

 یهایروشاستفاده از  با گذارانسیاست کهآن مگر یابد؛می ادامه تسلسل دور این د،گردمی محدودتر

توجه به این امر الزم و  نمایند. کنترل را واردات است( هاقیمت کردنزادرون هاآن از یكی )که

 باشدمی وابسته واردات و خارجی تجارت به ،ملی تولید رشد از میمه ضروری است که بخش

 (.5، 1383صادقی،  و )صامتی، جالیی

سمت رویكردی  صنعت ورزش را به تغییر در جهان،ۀ عنوان یك عامل محرك یكپارچاقتصاد به

، نیارضایی و میرحیدری، کشكر، قاسمی) کشاندخدمات ورزشی می ۀگونه برای تولید و ارائتجارت

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی  که دارای شدن صنعت ورزشایو حرفه تجارتی ،امروزه (.215، 1390

عنوان یك صنعت سودآور کاماًل رقابتی بخش ورزشی به ۀمنجر به توسع است،المللی در سطح بین

اعی اقتصادی و پیشرفت اجتم ۀهای اساسی توسعترین پایگاه. صنعت ورزش یكی از مهمشده است

درحقیقت، اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی داشته است.  را درباشد و نقش مهیج و مهمی می

، 2011، 1قالب یك اقتصاد جدید صنعتی است )هوانگظهور اقتصاد مدرن انسانی در ،صنعت ورزش

سهم خود اختصاص داده است. را به یافتهکشورهای توسعه (. این صنعت بخش اعظم اقتصاد2099

ورزش برخی کشورهای پیشرفته با بیش از دو درصد موجب  حاصل از صنعت 2ناخالص داخلیولید ت

دهد که سهم صنعت جایگاه این صنعت در بین صنایع دیگر شده است. مطالعات نشان می یارتقا

تخمینی کل  ۀکه اندازطوریبه ؛باشددرصد می 2تا  5/0ورزش از تولید ناخالص داخلی کشورها بین 

 ۀکه اندازحالیمیلیارد دالر بوده است؛ در 485برابر با  (2014) ورزش آمریكا در سال صنعت

ذکر است.  گزارش شدهتریلیون دالر آمریكا در همان سال  5/1 معادل تخمینی صنعت ورزش جهان

ترین فواید اقتصادی مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت بر یكی دیگر از مهماین نكته ضرورت دارد که 

 (. 45، 1383)عسكریان،  باشددالت خارجی کشورها میمبا

میلیارد ریال، نزدیك  16و  هشتترتیب با به( 1380) و( 1377) هایواردات ورزشی ایران در سال

و  200/0تولید ناخالص داخلی ورزش و  از درصد 46/0درصد و  58/0کل واردات،  از درصد 01/0به 

                                                           
1. Huang 

2. GDP 
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درصد رشد داشته است.  5/37و  را تشكیل دادهور تولید ناخالص داخلی کش از درصد 100/0

های مربوط به دوچرخهدرصد(  92/42) (1377) بیشترین میزان واردات ورزشی ایران در سال

میزان در این ارتباط، است. بوده  مربوط به پوشاك ورزشی درصد( 6/0) و کمترین آن ورزشی

برآورد شده است. ( 1377) سال درصد بیشتر از 5/37واردات ورزشی با احتساب تورم حدود 

ترتیب مربوط به به 1380درصد( در سال  30/0و  5/83) بیشترین و کمترین سهم واردات ورزشی

 90این در حالی است که . (97، 1386جعفری،  و )عسكریان تجهیزات و پوشاك ورزشی است

ی آن است که واردات دهدرصد کاالهای وارداتی از ایاالت متحده آمریكا بوده که این امر نشان دهن

در دهد. همچنین د اختصاص میدرصد از بازار تجهیزات و کاالهای ورزشی را به خو 30حدود 

 که ه شدنشان داد ،صادرات کاالهای ورزشی فعالیت داشتند ۀزمین در کشور اروپایی که 10 بررسی

بلژیك، که حالی در ؛ه استتوجه بود خالص کاالهای ورزشی مورد ۀکنندعنوان تنها صادرایتالیا به

کنندگان خالص کاالهای ورزشی وارد ،فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، پرتغال، سوئد و انگلستان

 (. 1392،35سرالب، ) نداهبود

ها بینیهرچه این پیش ،لذا ؛بینی استمورد آینده بر مبنای یك نوع پیش تصمیمات در تمامی

بینی پیش ،دیگرعبارتکرد. به تكیهها به آنتوان انجام شوند، بیشتر میتر شدهریزیصورت برنامههب

، امروزه (.85 ،1377)فاطمی قمی،  باشدمیتر صحیح ،بینی ادراکی و حسیشده از پیشریزیبرنامه

 متنوعی هایروش و گرفته قرار مختلف هایزمینه در پژوهشگران توجه مورد آینده وقایع بینیپیش

بینی پیش هزمین دارای کاربردهای زیادی در 1 آرما یطمدل خشده است.  ابداع زمینه این در نیز

مصنوعی  عصبی هایشبكه رویكرد بینیپیش هایروش یكی از جدیدترین بوده وهای زمانی سری

 که به مدل آرما "میانگین متحرك نرگرسیوخود"مدل  ،ر علم آمار و پردازش سیگنالد باشد.می

گویند، مدلی است که معموالً برای نیز می 2جنكینز ـباکس  است و گاهی به آن مدلمشهور 

هایی که دارای نسبت به مدلمدل اما این  ؛گیردهای سری زمانی مورد استفاده قرار میسنجش داده

نژاد و گودرزی فراهانی، عباسیبینی کمتری برخوردار است )از قدرت پیش ،صحیح هستند ۀریش

 از استفاده با خام نفت قیمت بینی( در پیش1392) ابریشمی و همكاران مطالعاتنتایج  .(15، 1393

 این در ستفادهاخطی حاکی از آن بود که مدل مورد هایمدل و غیرخطی هایمدل موجك، تبدیل

 در این ارتباط، دهد.می ارائه خام نفت قیمت برایرا  کمتری خطای با و ترصحیح بینیپیش ،پژوهش

 با استفاده از فیلتر آرما و 3ماسكینگام مدل نتایج اصالح بررسى( به 1390ری و همكاران )ناص

                                                           
1. Autoregressive Moving Average Model 

2. Box-Jenkins 

3. Maskinggam 
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برای نیز ( 1388سعدآبادی و همكاران )کارون پرداختند.  ۀرودخان سیل روندیابى در 1کالمن

گوها و همچنین،  د.ناستفاده کرد آرماساختار  از بعدیدو هایسیستم آزمایشی سازیمدل

( به 2016) 3لیو و شائو، در هند طال قیمت بینیپیش به آرما مدل از ( با استفاده2016) 2بندیوپادی

 در مدتبلند و مدتکوتاه مناسب هایریزیبرنامه منظوربهپرداختند. ای چبینی قیمت بازار پیش

 کهراچ ؛رسدمی نظربه ضروری و الزم آینده وقایع از دقیق اطالع واردات کاالهای ورزشی، ۀزمین

 زمینهاین در مناسب هایسیاست اتخاذ اقتصادی، ۀتوسع در مؤثر و تجاری بخش گیریشكل ۀالزم

سازی واردات کاالهای ورزشی به مدل آرما با استفاده از مدل پژوهش حاضردر این ارتباط،  .است

  پردازد.می 1371ـ1391های ایران طی سال
 

 پژوهش شناسیروش
 نیز پژوهش. روش استاسنادی تحلیلی  مطالعاتو از نوع  بودهکاربردی  ،فپژوهش حاضر از نظر هد

 پژوهشهای دادهذکر است که شایان. باشدمیآرما  الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرك

بانك  نیز ها. منابع دادهاندآوری شدهجمع 1391تا  1371براساس اطالعات سری زمانی از سال 

تجزیه و همچنین، (. 1393باشد )بانك مرکزی، ی اسالمی ایران میمرکزی و گمرك مرکزی جمهور

 انجام شده است. نسخۀ هشت 4افزار ایویوزنرماستفاده از ها با تحلیل داده

 

  الگوی آماری پژوهش                             :

 
 (: ARMA) پژوهشالگوی سری زمانی 

 

 
 

                                                           
1. Kalman 

2. Guha & Bandyopadhyay 

3. Liu& Shao 

4. Eviews 8 
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 ،های زمانی قرار گرفته استگران سریوردتوجه بسیار زیاد تحلیلفرایندهای تصادفی که م

یك سری  ه . برای تأکید بیشتر بر مفهوم پایایی، فرض کنید کباشدمی فرایندهای تصادفی پایا

 های زیر است:زمانی تصادفی با ویژگی

 

 

 

 

 میانگین، واریانس، کوواریانس وپایا است که  هنگامیتوان گفت یك سری زمانی می کلی،طوربه

ها که در چه مقطعی از زمان این شاخصاینبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و ضریب هم

کند که رفتار یك سری زمانی پایا . این شرایط تضمین می، اهمیتی نداشته باشدکنیمرا محاسبه می

 (.9، 1378باشد )نوفرستی، میانند هم ،در هر مقطع متفاوتی از زمان که در نظر گرفته شود

 

واحد برای واردات کاالهای ورزشی: ۀآزمون پایایی و ریش  

واحد برای واردات کاالهای ورزشی ۀنتایج آزمون پایایی و ریش ـ1جدول   

یافتهآزمون دیکی فولر تعمیم  

ADF آمارۀ  درصد 10مقدار بحرانی  مقدار بحرانی پنج درصد مقدار بحرانی یك درصد   

188/0-  717/2-  964/1-  605/1-  
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فرض  تواننمی درصد 10و  پنجداری ا، در سطح معنیك ۀدر جدول شمار پژوهشهای براساس یافته

توان گفت متغیر واردات کاالهای می ،لذا ؛شودصفر را پذیرفت و فرض مخالف صفر پذیرفته می

  باشد.واحد نمی ۀورزشی در سطح پایا بوده و دارای ریش

 

 نیاز برای الگوی سری زمانی:های موردردن وقفهکمشخص

 

 نگار واردات کاالهای ورزشیبستههم ـ1نمودار 

 

کهتوان اظهار داشت می (شمارۀ یك)نمودار  نگار واردات کاالهای ورزشینمودار همبسته به با توجه  

 

 ،بنابراین ؛تعداد جمالت میانگین متحرك است Qتوضیح و تعداد جمالت خود P ،فوق ۀدر رابط

 نیزاول و  ۀخودتوضیح مرتب AR(1)سری زمانی واردات کاالهای ورزشی پایا بوده و تابعی از یك تابع 

 باشد.می MA(3)سه  ۀتابع میانگین متحرك از درج

 :استصورت زیر الگوی مناسب برای سری زمانی واردات کاالهای ورزشی به ،بنابراین
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 نتایج
از: کفش ورزشی، پوشاك  هستندعبارت  1371ـ1391های ران طی سالکاالهای وارداتی ورزشی ای

و سایر کاالهای متفرقه. میزان  های تفریحی ورزشی، توپ ورزشی، راکتورزشی، تردمیل، قایق

شمارۀ بررسی در نمودار های موردتفكیك سالحسب ارزش دالری بهواردات کاالهای ورزشی ایران بر

 نشان داده شده است.  یك

 

 حسب ارزش دالریبر 1371ـ1391های میزان واردات کاالهای ورزشی ایران طی سال ـ1 شکل

 1391تا  1371های برای واردات کاالهای ورزشی ایران طی سال آرماسازی نتایج مدل ـ2جدول 

t-prob هامتغیر ضرایب خطای استاندارد مقدار تی 

0052/0 001/4 196/0 785/0 AR(1) 

0324/0 068/2- 486/0 004/1- MA(1) 

3103/0  641/0- 364/0 233/0- MA(2) 

0021/0  4/3- 3050/0 353/2- MA(3) 

 روند 28/39630 32/16188 448/2 0281/0

 

 

 



 105                                                                           ستفاده....ا با ایران ورزشی کاالهای واردات سازیمدل
 

  
 

 واردات کاالهای ورزشی: ۀبرای مدل بهینایویوز افزار خروجی نرم

 

 

تا  1371های رای واردات کاالهای ورزشی ایران طی سالبآرما را سازی نتایج مدل دو ۀجدول شمار

برازش خوب  ۀدهندگرفته نشانهای صورتآزمون ه،مدل بهین ۀاز محاسب پسدهد. نشان می 1391

افزار مشاهده با توجه به خروجی نرم ،. همچنینباشدمیبستگی موجود گونه خودهممدل و رفع هر

معنادار  (MA)ی اماو میانگین متحرك  (AR)آر یا ۀبستهمهای خودضرایب وقفه یشود که تماممی

که  باشدمی( 914/0) معادل 2R ۀآماربراین، است. عالوه. متغیر روند نیز در مدل معنادار باشدمی

قبل و  ۀتغییرات واردات توسط متغیرهای توضیحی )واردات دور درصد از 914دهد نشان می

ست که اذکر شایانشود. داده می دو دورۀ گذشته( شرحخطاهای دورۀ حال و میانگین متحرك 

بستگی بین جمالت همکه بیانگر عدم وجود خود ( است72/1) با دوربین واتسون برابر ۀمقدار آمار

 باشد.خطا می

 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از  رو،؛ ازاینباشداز مباحث مهم در اقتصاد ملی می ،ویژه وارداتبه و بحث بازرگانی خارجی

و  دبوکاالهای ورزشی  وارداتمدت بینی کوتاهمناسب برای پیش یمدل ۀ، برآورد و ارائحاضر پژوهش

. نتایج های ورزشی پرداخته شدکاال وارداتبینی به پیشآرما  سازی خطیمدلاستفاده از با  در آن

با استفاده 1371ـ1391های طی سالایران کاالهای ورزشی  وارداتبینی پیش سازی ومدل ۀمطالع

 بینی خوبی برخوردار است.بینی از قدرت پیشدهد که روش پیشانتخابی نشان می ۀاز مدل بهین

قبل و میانگین  ۀواردات کاالهای ورزشی به واردات دور که شدپژوهش مشخص های براساس یافته

ها در گذاریستسیا ،دلیلهمینبه و باشدوابسته می گذشته ۀحال و دو دور ۀمتحرك خطاهای دور

باشد. های اقتصادی بر این متغیر پایدار نمیواردات کاالهای ورزشی مؤثر نبوده و اثر شوك ۀحوز

باشد. واحد نمی ۀو دارای ریشمتغیر واردات کاالهای ورزشی پایا بوده همچنین، مشخص شد که 

تی که موجب تغییر مفهوم اقتصادی این عبارت آن است که واردکردن هرگونه شوك یا سیاست دول

اثر  ،هاباشد و با گذشت دورهمدت بوده و تغییرات آن دائمی نمیکوتاه شكلهمیزان واردات شود، ب

 ؛خواهد گشتاز زمان شوك خود ب ۀدور ۀتدریج از بین رفته و میزان واردات به اندازاین شوك به
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ورزشی ایران اثرگذار نخواهد بود. واردات کاالهای گونه سیاست پولی و مالی بر اتخاذ هر ،بنابراین

 ۀقبل و میانگین متحرك خطاهای دور ۀتابعی از واردات دور ،واردات هر سالذکر است که بهالزم

 باشد.می ۀ گذشتهحال و دو دور
منشأ اثرات مهم در اقتصاد ملي  واردات ،ديگرسویالملل هستند. ازصادرات و واردات دو رکن اصلي اقتصاد بين

 آن ۀتوسع و رشد، توليد يندافر در ،دهد رخ يک کشور واردات در که تحولي و تغيير هر ،روايناز باشد؛ميکشور 

 باشدمی اهمیتحائز واردات برای مناسب هایسیاست اتخاذ ،لذا ؛داشت خواهد سزاییبه تأثیر

تواند تمام نمی هیچ کشوری ،هر کشوری نیاز به واردات دارد و در دنیای امروز(. 4 ،1389)پاکباز، 

ترین بزرگکه  ذکر این نكته ضرورت دارد .نمایدمین أت یتولید داخل طریق را از خود نیازهای

ست که ا آمریكا ۀآن ایاالت متحد ۀهای بزرگ هستند که نمونخود از واردکننده ،صادرکنندگان کاال

دهد که اهد تجربی نشان میشو زیرا، باشد؛میترین واردکننده نیز در عین صادرات زیاد، خود بزرگ

ای نیز باعث افزایش نرخ ای و واسطهالمللی از طریق واردات کاالهای سرمایهمشارکت در تجارت بین

که اقتصاد ایران در اثر پیامدهای این دلیلبهبراین، توسعه خواهد شد. عالوهحالرشد کشورهای در

ای تقویت شود که گونهعلیه کشور باید بههای ناعادالنه ناشی از رکود اقتصادی جهان و تحریم

 هایمحدودیت جایبه در واردات ایهای سلیقهوضع محدودیت ،تنگناهای جدی را ایجاد نكند

 ۀورود غیرقانونی همین کاالها و اشاع ۀبلكه زمین ،تنها به مدیریت واردات نخواهد انجامیدمنطقی، نه

باید اذعان کرد که  ،البته (.153 ،1386، باربا) داشتاقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد 

 ۀهای بالقوتجارت را به پتانسیل ۀهای بالفعل در حوزهای بیش از حد در واردات، پتانسیلحدودیتم

جز اقتصاد آشكار و بازار آزاد نشان خواهد له آثار خود را در جایی بهأاین مس و کندپنهان تبدیل می

 داد. 

که تاکنون  باشدمیهای نادرست و قاچاق کاال یكی از تبعات محدودیتگیری اقتصاد زیرزمینی شكل

هرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح . وارد آورده است را به اقتصاد کشور ضربات بسیاری

تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در سبب استحكام اعتبار و قدرت اقتصادی و به ،جهان افزایش یابد

بر دولت  یهای مختلفصورتحاضر بهحالهای سیاسی که دراهش هزینهو ک شدهالمللی مجامع بین

اقتصادی  ۀمدیریت تجارت خارجی در توسع رو،ازاین ؛آوردد را فراهم میگردو ملت تحمیل می

امور اقتصادی  ۀاز جایگاه رفیعی در ادار شود،میکشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط 

شدن اقتصاد و عضویت کشورها در سازمان تجارت با جهانی که بدیهی است .باشدمیکشور برخوردار 

طور مبنایی مورد پذیرش و عمل مدیریت بسیاری از اصول مدیریت تجارت خارجی به ،جهانی

دولت با کاهش مالیات  ،دیگرسوی از (.489، 1386ارباب، ) گرفته استاقتصادی کشورها قرار 

دولت  ،الهای ورزشی و کاهش واردات آن کمك کند. همچنینتواند به افزایش صادرات کامی

ها را ذخیره نماید تا ورود بیش از حد درستی خرج کرده و حتی آنهای نفتی را بهددرآم بایستمی
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 (.5 ،1985 ،1جانگ)د کاالهای ورزشی نشوپول به جامعه منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات 

های دیگری همچون روش ،پژوهشاستفاده در این بر روش مورد توان گفت که عالوهمی ،در پایان

 بنابراین، ؛بینی متغیرهای اقتصادی وجود داردهای عصبی نیز برای پیشالگوی هارمونیك و شبكه

بینی این و قدرت پیش دبینی استفاده کربرای پیششده توان از الگوهای یادبعدی می مطالعات در

 . نمودگر مقایسه الگوها را با الگوهای دی

بینی کاالهای ورزشی با استفاده از روش آرما مورد پیش که تاکنون درییجاآن از ذکر استشایان

نتایج  ۀمقایسهمچنین  باشد.از این لحاظ پژوهش حاضر بكر می ،پژوهشی صورت نگرفته است

از یكی این امر  و پذیر نبودامكانه ینزم این دیگری در های پژوهشیافتهپژوهش حاضر با 

 رود.شمار میهای پژوهش حاضر بهمحدویت

آمار  ۀارائ ۀزمین ربیشتر د است، کاالهای ورزشی انجام گرفتهو  محصوالت ارتباط با آنچه تاکنون در 

بازارهای هدف  و کاالهااین نوع  بررسی بازار، کاالهای ورزشیگروه  و میزان صادرات و واردات و ارقام

برای مدل مناسبی  ۀحاضر به برآورد و ارائ پژوهشدر  ؛ امابوده است ای ورزشیصادرات کااله

ها و گذاریسیاست ۀزمین درتواند میپرداخته شد که کاالهای ورزشی  وارداتمدت بینی کوتاهپیش

 . های دولتی واردات کاالهای ورزشی مفید واقع شودریزیبرنامه
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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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