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مقدمه
 یو دگرگون رییتغشته است و همواره در مرکز توجه نیازهای بشری قرار دا ،ایمستمر و پو یعنوان فرایند به ،توسعه

رفاه و عدالت  شیو افزا ،کردن فقر کن ریشه ،یکه کاهش نابرابر کند یمشخص دنبال م یهدف یجانبه را در راستا همه

ین چارچوب توسعة اقتصادی در ا. (32: 1387 کسون،ی)د شود یرا شامل م یجوامع انسان یفیک یارتقا تیو درنها یاجتماع

در  که ییجاها قرار گرفته است. تا  گذاری دولت سایر ابعاد توسعه در اولویت سیاست و ازثیرپذیری بر تأ ثیرگذاری وأبا ت

و  ،های انسانی، پولی جایی سرمایه هترشدن جاب اثرشدن نقش مرزها و فضاهای زمانی و مکانی و آسان عصر ارتباطات و کم

عظیم و فراگیر تقاضا و عرضه، تجارت و  ةدر این عرصها از قدرت و ثروت جهانی  ملت -خواهی دولت اطالعاتی، سهم

پیش  از  مین نیازهای نسل آتی در راستای اهداف توسعة پایدار بیشأاندوزی برای افزایش سطح رفاه نسل حاضر و ت ثروت

 المللی افزوده است. راهبردهای تعامالت بین ةهای اقتصادی و ارائ ها و نیازسنجی بر اهمیت واکاوی آسیب

گویی به نیازهای  گذاری برای تحقق توسعة پایدار اقتصادی و پاسخ توان گفت، امروزه، سیاست ن توصیف، میبا ای

هایی همچون ارتقای پایدار سطح کیفی و استانداردهای زندگی شهروندان، کاهش پایدار فقر، ارتقای  شهروندان، شاخص

شود و نیازمند برقراری تعامل و  محیطی را شامل می پایدار ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست

الملل است. جمهوری  ارتباط معنادار میان مصالح، نیازها و ساختارهای داخلی، و تعامل با رویدادها و تحوالت نظام بین

 در و یعراق و یافغان یها گروه و ،لبنان اهلل حزب ه،یسور ران،یا ه،یروس طرف یک  درای مستقر است که  اسالمی در منطقه

سعودی، ضمن گسترش  عربستانست. ا  گرفته قرار مصر و ،فارس خلیج یهمکار یشورا یل،ئاسرا کا،یمرا گرید قطب

های  نیز با آن کشور و سایر دولت ینظام و ی،تیامن ،یبازرگان ،یفن یها نهیزم در ،یلئاسرا با کیاستراتژ های همکاری

 یهمکار قطب دو نیا با یموضوع و متناوب صورت به زین هیترک و عراق ای برقرار کرده است. غربی تعامالت فشرده

 با ینظام و یاقتصاد مسائل ةنیزم در، کردستان میاقل ةدرباربا وجود همکاری با ایران  هیترک طور مثال، به .کنند یم

، ستین لئقا هیروس یبرای خاصی الملل نیب گاهیجا کایمرا رسد نظر می به کهد و در شرایطی کن یم یهمکار یلئاسرا

 یها قدرت با خود روابط یساز یعاد و کایمرا ای اروپا با تفاهم به دنیرس دنبالروسیه به  ةحاکم تیئه نخبگان تیاکثر

 .(13۹6القلم،  یع)سر هستند ایدن

های جهانی و در راستای اهداف توسعة  با توجه به ضرورت گسترش و تنوع همکاری میان کشورها پس از جنگ

های حکمروایی خوب و در  الملل و سیاست خارجی از بُعد داخلی بر ضرورت اجرای شاخص پایدار، پژوهشگران روابط بین

یجه ایجاد بسترهای الزم درنتجمهوری اسالمی با دیپلماسی اقتصادی و  یتیامن و یاسیس بُعد خارجی بر تعدیل رویکرد

المللی تأکید دارند. به تعبیر واعظی، دستیابی به اهداف توسعه )اقتصادی( در  بین ای و تعامل سازنده و مؤثر منطقه برای

های اقتصادی و تجاری فعال در  ش همکاریپذیری فعال در گستر ای مانند خاورمیانه نیازمند برقراری ثبات و نقش منطقه

تعامل با کشورهای همسایه و سایر کشورهاست. وی با تأکید بر لزوم اتخاذ یک راهبرد منسجم و مشخص برای تنظیم 

روابط و تعامالت اقتصادی و سیاست خارجی برای تحقق اهداف توسعة اقتصادی کشور معتقد است که سیاست خارجی 

گرایانه است که به  آمیز، و فاقد استراتژی عمل بینانه و تناقض مدت، غیرواقع ر راهبردهای کوتاهجمهوری اسالمی متکی ب

شدن چهرة  به تضعیف موقعیت و اعتبار جهانی و امنیتی تیدرنهاسازی  گیری و تصمیم همراه ساختارهای ضعیف تصمیم

های  کاهش انتخاب جهیدرنتالملل و  جدی در بینای، و تبدیل نظام ج. ا. ایران به تهدیدی  های منطقه آن، افزایش تنش

 (.328-320: 13۹3)واعظی و همکاران، استراتژیک این کشور منجر شده است 

انی، بر این باورند که کشورها با نجفی و عسگری نیز، با تأکید بر نقش دیپلماسی اقتصادی در روابط و سیاست جه

مند  استفاده از ابزار سیاسی و اقتصادی نظیر تحریم و صادرات اسلحه در جهت تأمین اهداف سیاسی و اقتصادی بهره
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الملل و ضعف  گونه که دولت امریکا با استفاده از روابط سیاسی و قدرت اقتصادی خود در سطح بین شوند. همان می

های چندجانبه  جانبه علیه ایران را به سمت تحریم های یک المللی تحریم گذاری تعامالت بین استجمهوری اسالمی در سی

طور که با  کرد. همان جادیاهایی  های اقتصادی جمهوری اسالمی با سایر کشورها نیز اختالل هدایت کرد و در همکاری

ی حیاتی اقتصاد ایران، شرایط ها انیشریکی از  عنوان بهفارس(،  ی در پیشروی خط لولة نفتی ایران )خزر به خلیجتراش مانع

های امریکایی فعال در بخش انرژی تغییر  را به نفع تأسیس خط لولة جیحون در ترکیه و درنتیجه انتفاع اقتصادی شرکت

و  ،تانعراق، افغانس رینظ) یاسالم یجمهور گانیهمسا(. بنابراین، گرایش فزایندة Najafi and Askari, 2012: 248داد )

نظم  ی جهانی، و از طرف دیگرها قدرت، افزون بر فشار و تجارت آزاد یالملل نیتعامالت بروندها و به سمت ( امارات

ضرورت ، را تحت تأثیر قرار دهد یرا به چالش بکشد و رفتار مل ینظم مل تواند یمکه  ،شدن یجهانشده از سوی  دیکته

کند. بنا به اظهار  ی را ایجاد میالملل نیتجارت و تعامالت ب شگستر یتادر راسی ا توسعهی راهبرد ةبرنام یک نیتدو

اگر شما جهان را  یحت» رایز ،ستین ریپذ امکان یبا اقتصاد جهان یوندیپ اهداف توسعه بدون تعامل و هم یریگیپرفعتی، 

و  ،کیتیژئوپل ک،یئواستراتژژ یتیدر موقع رانیا. ا که ج.  ژهیو به «.جهان شما را درنظر خواهد گرفت د،یریدرنظر نگ

 .(677-673: 1383 ران،یتوسعة صادرات ا کز)مر است قرار گرفته کیژئواکونوم

های اخیر تصریح شده  انداز نیز لحاظ و در پژوهش گونه که در سند چشم ای، همان بنابراین، برای تحقق اهداف توسعه

های  االمکان حذف تنش آمیز، حتی تی مسالمتجویانه و تعاملی نظیر همزیس است، اتکا به راهکارهای همکاری

 سیاست در اعتدال و زور، تدبیر،  به توسل عدم و آمیز صلح اختالفات از طریق ارائة راهکارهای وفصل محور، حل ایدئولوژیک

ا نظام ارتباط ب برقراری لزوم و المللی بین و ای منطقه های تنش از برد، احتراز -برد متقابل، دیپلماسی خارجی، احترام

المللی توصیه شده است. تجربة کشورهای موفق و  و استانداردهای بین ها میرژالملل و گسترش همکاری با نهادها/  بین

الملل، که نیاز  یافته نیز بیانگر این حقیقت است که خروج از نظام بسته و برقراری تعامل و ارتباط مؤثر با نظام بین توسعه

های حکمروایی  ایط کنونی است، در کنار اصالحات داخلی و عملکرد مثبت شاخصی جمهوری اسالمی در شرا نهیزم

ین چارچوب، این پژوهش با هدف شناخت عناصر در اآورد.  ارمغان می  یافتگی را برای کشورها به خوب، موفقیت و توسعه

ی به توسعة اقتصادی پایدار ی اقتصادی و دستیابها استیسسازی آن با هدف بهبود  بومی و المللی مؤثر در تعامالت بین

ة توسعة دهند لیتشکتوان سؤال اصلی مقاله را در دو بخش مطرح ساخت: اول، عناصر  انجام شده است. بدین ترتیب، می

المللی  ی تعامالت بینها شاخصاند؟ و رابطه/ اثرگذاری  متغیرهای پژوهش، کدام عنوان بهالمللی،  اقتصادی و تعامالت بین

 ؟شود یمی چگونه تبیین بر توسعة اقتصاد

نظری چارچوب
اجتماعی و سپس صنعتی  -های فرهنگی و گسترش انقالب 18و اوایل قرن  17برابر واکاوی متون توسعه، از اواخر قرن 

و  ،کننده های تبیین پیش در مباحث توسعة اقتصادی، نظریه از  های توسعه بیش در کشورهای اروپایی، مطالعات و پژوهش

(، نرخ فقر، GDPتولید ناخالص داخلی ) ةگیری نماگرهایی مانند سران تجلی یافت و پژوهشگران با اندازههای آن  شاخص

کنند.  میزان تحقق توسعة اقتصادی در کشورها را ارزیابی می و ... ،و منابع شغلی، نرخ سواد، کیفیت زندگی ،رشد اشتغال

های گسترده توسط  پردازی گیری نظریه مختلف به شکلهای فوق در کشورهای  درواقع، تالش برای بهبود نرخ شاخص

، منجر کینوکالساقتصاد کالسیک و  ةویژه در حوز و مالتوس، به ،نظران بنام نظیر آدام اسمیت، ریکاردو، شومپیتر صاحب

هایی نظیر افزایش درآمد سرانه و ثروت یک ملت را با عواملی  ( شاخص1776) 1ملل ثروتکتاب شد. آدام اسمیت در 

                                                                                                                                                                   
1. Wealth of nations 
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اشتغال کامل و  ةکنند عنوان دست نامرئی تنظیم جریان عرضه و تقاضا و ایجاد فضای رقابت به آزادگذاشتنهمچون 

انداز در جهت افزایش و انباشت سرمایه برای تولید بیشتر و برقراری بسترهای الزم برای تجارت  تقسیم کار، افزایش پس

از طریق ایجاد  ـ المللی گسترش تعامالت و تجارت بین ـ رت خارجیو تجا ـ سرزمینی میان شهرها و مناطق درون ـ داخلی

تالش برای افزایش جمعیت نیروی جوان کاری و  تیدرنهامزیت نسبی در تولید کاالی ارزان در مناطق و کشورها و 

 داند. توانمند درآمیخته می

نظیر ریکاردو و مالتوس به طرح پردازانی  های اقتصاد کالسیک به سمت نوکالسیک و پیدایش نظریه تکامل نظریه

وری کار و  شدن، ارزش مازاد، بهره یی، مزیت نسبی در تجارت و تخصصیکاراها همچون توزیع درآمد،  مباحثی در شاخص

پردازانی نظیر مارکس با پرداختن به ماهیت استثماری و  . در مقابل، نظریه(1357، تی)اسم داری انجامید گسترش سرمایه

های استعماری و پسااستعماری نیز اگرچه راهکاری برای توسعة  دند. نظریهکرشدت نقد  داری آن را به امپریالیسم سرمایه

هایی نظیر امپریالیسم غرب و مقاومت کشورهای استعماری راه توسعة جهان  جهان جنوب ارائه ندادند، با اشاره به دیدگاه

 .(2۹4: 13۹1 )آبراهامسن،دانستند  سوم را از توسعة غرب متمایز می

داری و روابط مبادالتی و تجاری، گسترش معضل بیکاری و اختالف طبقاتی میان شمال و  ، پیشرفت سرمایهحال نیباا

و درنتیجه ضرورت  ،1پیرامون -های مرکز هگیری نظری وری پایین در کشورهای جنوب، شکل جنوب، تورم، رشد و بهره

های نئومارکسیسم و سپس تئوری وابستگی را به همراه داشت که  توسعة ساختارها و نهادهای اقتصادی، گسترش نظریه

گزینی واردات و توسعة صادرات مطرح شد. اما، مطالعات  سازی، جای محور، نظیر صنعتی های توسعه به دنبال آن استراتژی

داری از سوی  شدن و سرمایه سو و فراگیری جهانی  های توسعه )نوسازی و وابستگی( از یک وی کارکرد نظریهآتی بر ر

نمایش گذاشت که  نیافته به فوق در امر نجات کشورهای توسعه ةیک از دو نظری ها و کمبودهایی را در هر دیگر ضعف

شورهای جهان سوم و ضرورت اشراف بیشتر نسبت به ابعاد نیافتگی در ک ن ناتوانی مکاتب فوق در تبیین مسائل توسعهمبیّ

المللی و روابط  سیاسی کشورها و بررسی نقش تعامالت بین -های توسعة اقتصادی در ساختار اجتماعی و پیچیدگی نظریه

 .(227-226: 1376 ،دموری)الرسون و اسکاقتصادی بود 

و بازکردن درهای اقتصاد کشورها به  ،المللی، آزادسازی بازار تدریج با افزایش نقش تعامالت بین به سخن دیگر، به

تری را در خصوص مطالعات بازار و همچنین نقش دولت در  ها فعالیت گسترده و نولیبرال ،ها لیبرال روی بازارهای جهانی،

یافتگی در ارتقای استانداردهای زندگی  ها، با تمرکز بر اهمیت توسعه رشد یا رکود بازار و اقتصاد در پیش گرفتند. نولیبرال

ای، نظیر اجماع  های اقتصادی گسترده  المللی پول، نظریه وق بینالمللی نظیر بانک جهانی و صند و با حمایت نهادهای بین

هایی نظیر تعدیل اقتصادی،  طرح اجراییابی به توسعة اقتصادی را در  واشنگتن، را ارائه دادند. پیروان این نظریه رمز دست

اند  بر آندهند و  خارجی قرار می و گسترش تجارت ،آفرینی سازی، رقابت ، خصوصیباثباتنظم بازار، بازار آزاد، اقتصاد باز و 

بازار و اقتصاد  ـ بر مبنای عرضه و تقاضا ـسازی نقش دولت، دست نامرئی بازار المللی و حداقل با گسترش تعامالت بین که

کند.  کننده هدایت می گویی به نیاز مصرف ، اشتغال کامل و رونق اقتصادی و پاسخآفرینی ارزشسوی رقابت،  را به

جنوبی رویکرد  ةبا امعان نظر به نتایج توسعة اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر سنگاپور و کر ها نولیبرال

گرایی، نظیر  را با اتخاذ رویکردهای برون ،زا، نظیر جانشینی واردات های درون گزینی طرح مبنای بازار آزاد و جای زا بر برون

تعدد و تنوع  وجود باتوان گفت، امروزه،  می ،. با این توصیف(Bilotti, 2010: 279)توسعة صادرات مورد تقدیر قرار دادند 

های توسعة سازمان ملل قرار دارد، هیچ  ابعاد توسعه از توسعة انسانی تا توسعة سیاسی و توسعة پایدار، که در کانون برنامه

دان اهمیت و سهم توسعة وجود طرح مشکالت ناشی از اقتصاد باز از سوی منتق توان یافت که، با ای را نمی توسعه ةنظری

                                                                                                                                                                   
1. Center-Border Theory 
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وجود شرایط اقتدارگریز و نبود  المللی با دیگر کشورها را درنظر نگیرد. حتی با و تعامل بین ،اقتصادی، آزادسازی تجاری

الملل و ایجاد  با نظام بینحکومت مرکزی هم از طریق طراحی الگوهای همکاری برای بازیگران دولتی و تعامل 

 .(80: 13۹1، میالن مک)شود  وفصل می های مرتبط با اقتصاد باز برطرف و حل و نقصانپیوندهای اقتصادی، مشکالت 

ها در  که معتقد است دولت ـ گرایانی نظیر والتس الملل، رابرت کاکس، برخالف نوواقع پردازان روابط بین در میان نظریه

مطالعات خود را بر اقدامات و  ـ الملل ناتوان از همکاری و تعامل مؤثرند های نظام بین برابر اقتدارگریزی و محدودیت

الملل در جهت تغییر اصول نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان متمرکز  بین ةرخی بازیگران عرصهای جمعی ب تالش

المللی قائل است و همکاری و تعامل  ینهای ب ای برای همکاری انگلیسی نیز نقش ویژه . مکتب(13۹1، لینکلیتر)کند  می

، ی)باالمداند  جهانی مؤثر می ةو جامع ،الملل بین ةالملل، جامع ها را در سه سطح نظام بین منظم و محاسباتی میان دولت

13۹1 :1۹7-200). 

سود و  ةتواند )به لحاظ محاسب های نوین، هیچ کشوری نمی وریناهای ارتباطی و ف به سخن دیگر، در عصر پویایی

نیازمند برقراری سطحی از تعامل با  ههم ،اقالم موردنیاز خود را در داخل تولید کند. بنابراین همةزیان عقالنی نیست( 

های سیاسی را به  المللی بخش مهمی از سیاست خارجی نظام عامل بینباید گفت تجارت و ت ،دیگر کشورها هستند. درواقع

های ملی از  برداری حکومت مان این دو از یکدیگر به بهرهأخود اختصاص داده و رشد سیاست و تجارت و تأثیرپذیری تو

ایش قدرت و امنیت ای و جهانی و افز الملل و دسترسی به بازارهای منطقه مزایای وابستگی متقابل اقتصادی در سطح بین

تعامالت و معاهدات . امروزه، باور غالب این است که (45-44: 1381، و همکاران )مونتانجامیده است کشورها 

در بهبود  یتوجه تنها نقش قابل نه یا منطقه یها یگذار هیو مشارکت در سرما ،یتجار یاز شرکا یبرخوردار ی،ا منطقه

بلکه مناطق،  ،کند یم فایا یبه اهداف توسعة اقتصاد یابیو دست یا منطقه تقدر شیتعامالت و روابط میان کشورها، افزا

ابهامات و  یبرخ یبرا توانند یو م اند به نظم جهان یده جهانی، در حال شکل یحکمران یلیتکم یها هیعنوان ال به

 انیاختالفات م ل)مانند حی طیمح ستیو مسائل ز ،توسعه ت،یامن رینظ شدن یجهان یدهایو تهد یالملل نیالت بمشک

 (.Fawn, 2009: 6 & 13حل ارائه دهند ) ( راهنیها بر سر آب و سرزم دولت

سرعتی شدن، که به تعبیر فریدمن با  های نوین و روند فراگیر جهانی ورینااز سوی دیگر، گسترش روزافزون ف

المللی نقشی  های بین و رژیم ،ها، نهادها رود، سبب شده است سازمان سازی جهان پیش می سطح سوی هم ناپذیر به وصف

 ةداری، اقتصاد جهانی و مالی که امروزه، سرمایه عهده بگیرند. تا جایی دهی تعامالت میان کشورها به تر در سازمان ررنگپُ

المللی نظیر سازمان تجارت  ماندگی کشورها را تعیین و نهادهای اقتصادی بین عقب یافتگی یا الملل، میزان توسعه بین

های حاکم در روابط و  سازی و رژیم ازجمله فرایند شاخص یقواعد 2(FATF) و کارگروه ویژه اقدام مالی 1(WTOجهانی )

در  ـ توسعة اقتصادی است ةزمکه ال ـ کند. روشن است که رقابت و کسب توان رقابتی تعامالت اقتصادی را تنظیم می

سو و حضور   جهانی از یک رشیموردپذهای  الملل ازجمله شاخص فضایی بدون پایبندی به هنجارها و قواعد بین نیچن

دهی به مظاهر اقتصادی  الملل در تأمین و شکل و مشارکت با دیگر اعضای نظام بین ،مؤثر در شرایط رقابت، تعامل

 .(30-25: 1383 ایران، )مرکز توسعة صادراتخواهد بود ای و جهانی ثمربخش ن منطقه

های اقتصادی و برقراری دیپلماسی  مندی از مزایای همکاری ها برای بهره های موفق از تالش دولت نمونه ةمشاهد

های  المللی و پیوستگی توسعه نیز بیانگر اثرگذاری مثبت تعامالت بین یافته یا درحال اقتصادی در میان کشورهای توسعه

ریزی  برای اولین بار برنامه 1۹61ای کشورهاست. مالزی که در سال  هداف توسعهمتقابل اقتصادی در پیشبرد موفق ا

                                                                                                                                                                   
1. World Trade Organization 

2. Financial Action Task Force 
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پیشرفت و افزایش قدرت  ةالملل را الزم اقتصاد بین ةاقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، توانمندی و نفوذ در عرص

زمانی کمتر از پنج دهه مسیر  دتظرف م المللی توانست تعامالت بین ةنیزم دری صحیح ارذگ استیسداند و با  کشور می

( 2025) انداز عربستان سعودی . در چشم(3 :1387 ،همکاران و شرکاء  )برادرانتوسعة اقتصادی را با موفقیت طی کند 

های راهبردی برای ارتقای وضعیت اقتصادی آن در اقتصاد جهانی، باالبردن  ای به تبیین و طراحی سیاست بخش ویژه

. (37: 1388 شرکاء و جعفری، )برادرانالمللی اختصاص یافته است  ای و بین های منطقه و گسترش همکاری ،قدرت رقابتی

المللی و نقش هدایتگر را برای خود متصور است و همواره در راستای  المللی جایگاه برتر بین روابط بین امریکا در استراتژی

های تجاری  و اتحادیه ،ها های غیردولتی، انجمن های مشارکتی با سازمان تدوین راهبردهای هدایتگر نظیر توسعة همکاری

ی اهداف ملی و رفاه المللی و درنتیجه پیگیر ای و بین های غیرانتفاعی منطقه ها و حتی سازمان ای، دانشگاه حرفه

 .(Albright, 1999: 8) شهروندان خود حرکت کرده است

و  ،المللی های متقابل اقتصادی، تعامالت بین های توسعة اقتصادی، پیوستگی شده بر روی نظریه برابر مطالعات انجام

تعامل با نظام  ةکشورهای موفق، که با انتخاب گزین ةن بررسی تجربهای مؤثر در توسعة اقتصادی و همچنی شاخص

توسعة اقتصادی  ةالمللی به نتایج سریع و قابل اتکایی در زمین ای و بین الملل و برقراری پیوندهای اقتصادی منطقه بین

راهبردی در  گذاری بخش اول، بر مباحث سیاست :دست یافتند، مبنای نظری این پژوهش بر دو بخش بنا شده است

المللی قرار  ای و بین منطقه ةگذاری را بر تعامل سازند جهت تحقق اهداف توسعة اقتصادی تأکید دارد که مبنای سیاست

ها و گسترش  المللی میان دولت های لیبرالیسم مبتنی است که برقراری تعامالت بین دهد و بخش دوم بر نظریه می

های توسعة  داند و از این منظر ابتدا به شناسایی شاخص تصادی در کشورها میتوسعة اق ةهای اقتصادی را الزم همکاری

 پردازد. ها می سازی این شاخص المللی و سپس بومی اقتصادی و تعامالت بین
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سالمی، گام سازی آن در جمهوری ا المللی و بومی توسعة اقتصادی و تعامالت بین ةدهند لیتشکبا هدف شناسایی عناصر 

منبع انگلیسی و فارسی با موضوعات  175ای ) حاصل از مطالعات اسنادی و کتابخانه ةهای ثانوی اول به گردآوری داده
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ها و نقش تعامالت و  باز و بازار آزاد و ... و وضعیت ایران در این شاخصسازی، اقتصاد  توسعة صادرات، خصوصی

های )ثانویه( مبتنی بر  بر اساس داده ،المللی در توسعة اقتصادی( اختصاص یافت. سپس ای و بین های منطقه همگرایی
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وفق در توسعة اقتصادی، المللی و تجربیات مبتنی بر راهبردهای کشورهای م های توسعة اقتصادی و تعامالت بین نظریه

 ترین عناصر رتواتر از مهمای پُ تحلیلی به مجموعه -های توصیفی مندی از روش و با بهرهشد جداول فراوانی تنظیم 

 .ه شدالمللی دست یافت های( توسعة اقتصادی و تعامالت بین )شاخص

های اولیه به روش  ثانویه داده های های حاصل از گردآوری داده در گام دوم، برای سنجش روایی و پایایی شاخص

اری و تعیین ذگ ی شد. نظر به روند سیاستآور جمعنامه و نظرسنجی از خبرگان و متخصصان(  پیمایشی )توزیع پرسش

نهاد  ۹نفر از نخبگان و کارشناسان اجرایی در  42وش تصادفی از میان ره بنمونه  ةمشی در جمهوری اسالمی، جامع خط

های اقتصادی و فنی  گذاری و کمک ، سازمان سرمایهامور خارجهالمللی )نظیر وزارت  روابط بین اریذگ  مؤثر در سیاست

شاخص فرعی تنظیم و با دو هدف زیر در اختیار  11شاخص اصلی و  3ای متشکل از  نامه پرسشایران و ...( انتخاب و 

 قرار گرفت.ساختار هر نهاد،  تناسب  به نمونه، ةجامع

 ؛های اصلی و فرعی ایی شاخصتأیید روایی و پای

 .سازی آن در کشور ی بومیسنج امکانایرانی و  ةهای مزبور در جامع تأیید سازگاری درونی و بیرونی شاخص

 - های( منتخب، با استفاده از روش ترکیبی ها و زیرشاخص )شاخص برای آزمون فرضیه و تأیید نهایی عناصر

ی( و نخستین )توزیع ا کتابخانههای ثانویه )اسنادی و  ی و کمی دادهوتحلیل کیف تحلیلی، تجزیه -تبیینی /توصیفی

 اسمیرنوف، مجذور کای -های کولموگروف و با استفاده از جداول میانگین، انحراف معیار، آزمونشد نامه( انجام  پرسش

(X2و سپس تحلیل مسیر، مجموعه ) های( توسعة  )شاخص شده )مناسب با شرایط ایران( از عناصر ای مناسب و بومی

 المللی عرضه شد. اقتصادی و تعامالت بین

 

ایران. ا .ج اقتصادیدر توسعة المللیدربین تعامالت هایسازیشاخصبومی و فرایندطراحی

 جهان در موفق و پویا راهبردی های سیاست از هایی آموزه: اول گام

 از هایی آموزه آوری جمع و ،روسیه و جنوبی ةکر چین، اندونزی، نظیر کشورهایی تجربیات مطالعات بررسی به اول گام

 مقایسه در موردنظر کشور چهار در شده انجام مطالعات ةچکید زیر جدول در ؛یافت اختصاص کشورها این ای توسعه رفتار

 چین، نظیر موفق کشورهای در اقتصادی توسعة گذاری سیاست که است آن از حاکی تجربیات. شود می ارائه ایران با

اقتصاد باز و باثبات، توسعة  یها یستراتژا ریاقتصادمحور )نظ یالملل نیب رویکردهای از...  و ،سنگاپور جنوبی، ةکر اندونزی،

 میو تنظ یاقتصاد یوندهایپ جادیبه ا یا ژهیکرده و همواره توجه و تی( تبعیخارج یگذار هیو جذب سرما ،صادرات

 یاز استانداردها و هنجارها یرویو متعاقب آن پ الملل نیمنطقه و ب یهاچندجانبه با نهادها و کشور ایمعاهدات دو 

 .معطوف شده است یالملل نیب ینهادها
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ایرانروسیهجنوبیۀکرچیناندونزیکشور

      هدف: توسعة اقتصادی

مشارکت فعال و 

آمیز با نظام  تعامل

 الملل بین

 
پذیری در مناقشات  نقش

المللی  ای و بین منطقه

ای  عنوان قدرت منطقه به

 سازنده

 
 دو بانکتأسیس 

ADB  وAIIB  و

عضوپذیری از سایر 

 کشورها

 
عضویت فعال در 

معاهدات دو یا 

 المللی بین ةچندجانب

 
عضو  5ز یکی ا

 اصلی شورای امنیت

 نسبتاً ضعیف

ل اصالحات داخلی اعما

های  و بهبود شاخص

 حکمروایی خوب

 
اصالحات نظام بانکی، 

 بهبود

های حکمروایی  شاخص

 خوب

 
 سازی در اقتصاد متنوع

 

ها، اصالح  حذف تعرفه

های پرداخت در  روش

سیستم تجارت داخلی و 

 خارجی

 نسبتاً ضعیف نسبتاً ضعیف

گذاری  جذب سرمایه

 خارجی )مستقیم و

 غیرمستقیم(

 
همگرایی  ةموفق در زمین

 اقتصادی

 
   نسبتاً ضعیف 

عضویت در نهادهای 

 المللی بین

 
 (G20)نظیر 

 
  (WTOو G20)نظیر 

 
 WTOو  G8نظیر 

 نسبتاً ضعیف

 نسبتاً ضعیف نسبتاً ضعیف    اقتصاد باز و باثبات

 نسبتاً ضعیف     توسعة صادرات

های  تحریم

 FATFالمللی، بین

 شویی( زه با پول)مبار

در معرض تحریم یا 

شویی قرار  تهدیدهای پول

 ندارد

در معرض تحریم یا 

شویی  تهدیدهای پول

 قرار ندارد

در معرض تحریم یا 

شویی  تهدیدهای پول

 قرار ندارد

های  برخی تحریم

خاص امریکا و 

اروپا علیه  ةاتحادی

این کشور اعمال 

 شده است.

های  در معرض تحریم

ریکا و برخی المللی ام بین

های اتحادیة اروپا و  تحریم

همچنین در لیست هشدار، 

FATF ةدر کنار کر 

 شمالی، قرار دارد.

(1397هایتحقیق)منبع:یافته

 

پژوهش هایشاخص تبیین و دوم:طراحی گام

 اقتصادی توسعةهایشاخص (الف

 یداریپاها با هدف  ملت -کی از آن است که دولتهای اولیه و ثانویه در این پژوهش حا آوری داده و جمع مطالعات ةنتیج

 دهند: گذاری راهبردی خود قرار می ها و سیاست های زیر همواره توسعة اقتصادی را در اولویت برنامه شاخص

 ؛انیب یآزاد(، یکاریب)نرخ  یشغل تیامن ،یزندگ به دیاممبتنی بر نرخ  شهروندان یزندگ تیفیک بهبود

 ؛شهروندان یزندگ و یاقتصاد انتخاب قدرت و ،درآمد سطح د،یتول شیافزا

 ؛فقر کاهش

 .یاقتصاد و ،یفرهنگ ،یاسیس لحاظ به جامعه یساختار تحول

 

المللیبین تعامالت بهبود مؤثردر اقتصادی هایشاخص (ب

ایی از ه آوری آموزه و جمع توسعه  حال درای، واکاوی تجربیات سایر کشورهای  در حین مطالعات اسنادی و کتابخانه

های اقتصادی، به شرح زیر،  رتواتری از شاخصپُ ةعملکرد موفق کشورهای مزبور، این پژوهش بر گردآوری مجموع

 اثرگذاری محسوسی داشتند. هتوسع  یافته یا درحال المللی در کشورهای توسعه متمرکز شد که در بهبود تعامالت بین
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(1397هایتحقیق)منبع:یافته

المللیبین تعامالت هایشاخص (ج

دهد. زیرا رشد سیاست و تجارت و  المللی بخش مهمی از سیاست خارجی کشورها را به خود اختصاص می تعامالت بین

ایای وابستگی متقابل اقتصادی در سطح های ملی از مز برداری حکومت مان این دو از یکدیگر، بهرهأتأثیرپذیری تو

مطالعات این  بنا برای و جهانی افزایش قدرت و امنیت کشورها را به همراه دارد.  و دسترسی به بازارهای منطقه ،الملل بین

 المللی موفق است که: کشوری در تعامالت بین ،پژوهش

 ؛وابط متعامل باشدالملل )سایر کشورها( دارای ر )همسایه( و بین  با کشورهای منطقه

اجالس تجارت و توسعة سازمان  (،IMFالمللی پول ) محور نظیر صندوق بین المللی دولت ای و بین با نهادهای منطقه

 ؛( روابط و تعامل اثرگذار و پویا برقرار کرده باشدWB( و بانک جهانی )WTO(، سازمان تجارت جهانی )UNCTAD) ملل

 ؛مند باشد های چندملیتی و فراملیتی بهره لتی نظیر شرکتاز روابط مؤثر با بازیگران غیردو

 مند شود. المللی دو یا چندجانبه باشد و از مشارکت فعال در این نهادها بهره ای و بین عضو معاهدات منطقه

 

هاشاخص توسعة و دهیسازمان هایچارچوب هاوسوم:رهیافت گام

های مورد نیاز است که در شکل  سازی شاخص انتخاب و نهایی ةنحوهای اصلی  ها، یکی از گام تعیین شاخص ةدر مرحل

 .2 ؛ارتباط با موضوع .1ها نمایش داده شده و عبارت است از:  کردن شاخص زیر تحت عنوان معیارهای ارزیابی عملیاتی

وانایی برای شفافیت، وضوح و درک ت .4 ؛اعتبار اطالعات .3 ؛آوری و پردازش( ها )ظرفیت برای جمع دسترسی به داده

 .(243: 13۹6 ساربان،  )افتخاری و حیدریقابلیت مقایسه در طول زمان  .5 ؛کاربران

 به معنای انجام اصالحات اقتصادی در راستایاقتصادبازوباثبات

های کالن اقتصـادی؛ ایحـاد محـیط سـالم و      الملل؛ ثبات برنامه نگر به تجارت بین ها؛ رویکرد برون آزادسازی تجاری؛ سیاست درهای باز؛ حذف تعرفه 
 های اقتصادی و رقابتی؛ منع رقابت اقتصادی میان احزاب سیاسی  گذاری بخش خصوصی؛ اصالح زیرساخت قابل اعتماد برای رقابت و سرمایه

؛ بـه معنـای   (گذار در فعالیت اقتصادی و غیرمستقیم؛ نظیـر خریـد اوراق بهـادار    سرمایه ةمستقیم؛ مشارکت مالکان)گذاریخارجیجذبسرمایه 
 : کردن  بسترهای موردنیاز افتصادی و سیاسی با هدف ها و فراهم اصالح زیرساخت

کـاهش میـزان تـورم،    : ؛ ثبات سیاسی و اقتصـادی (و بهبود قوانین کسب و کار ،ها نظیر مالیات، تعرفه) گذاری در اقتصاد ثبات شرایط و قوانین سرمایه
گـذار داخلـی و    گـذاری بـرای سـرمایه    های سـرمایه  رسانی دستورالعمل سازی و اطالع ثباتی نرخ ارز، خشونت، جرم و جنایت، رشوه و اخاذی؛ شفاف بی

یافتـه؛   گذاری با کشورهای توسـعه  های سرمایه نامه های نقل و انتقال و افزایش سودآوری؛ افزایش تعداد موافقت خارجی و کاهش فساد؛ کاهش هزینه
 نهادها ةسازی دولت و کاهش مالکیت انحصاری دولت بر روی صنایع؛ توسع کوچک

صادراتةتوسع

های تکنولوژیکی، ارتباطی و  زیرساخت ةهای تحقیق و توسعه؛ بهبود و توسع نگر؛ ارتقای دانش فنی و اطالعاتی روز و بهبود زیرساخت تجاری برون ةتوسع
المللـی و گسـترش شـرایط رقابـت در بازارهـای داخلـی و        ویژه در بخش کشاورزی و صنایع؛ برقراری ارتباط میان بازار داخلی و بازارهای بین اطالعاتی به

بخشی به کاالهای تولیـدی و صـادراتی و بازارهـای صـادراتی؛      محصولی و تالش در جهت تنوع المللی؛ تقویت بخش خصوصی و خروج از اقتصاد تک بین
هـای تشـویقی بـه     اصول تجارت آزاد و ایجاد شرایط اشتغال کامل؛ اعمال سیاسـت اجرای های دو یا چندجانبه؛ گسترش مناطق آزاد و  نامه گسترش توافق

 سمت تنوع کاالهای صادراتی
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یجه واکاوی در ادبیات موضوعی این پژوهش، در این گام با توجه به نظریات مختلف درنتبنا به توضیحات فوق و 

ها بر معیارها و  های ترکیبی استفاده شده و چارچوب مبتنی بر شاخص از رهیافت شاخص ،ها دهی شاخص برای سازمان

 ةهای فرعی به همراه میزان فراوانی هریک در پیشین ها و زیرشاخص های کلیدی استوار است. در شکل زیر شاخص هلفؤم

 ادبیات پژوهش نمایش داده شده است.

مالتهایتعاوشاخص،المللیهایاقتصادیمؤثردرتعامالتبینهایتوسعةاقتصادی،شاخصفراوانیشاخص.3جدول

 المللیبین



(1397هایتحقیق)منبع:یافته



ثرؤشاخصهایاقتصادیم
 المللیدرتعامالتبین

 (22)اقتصاد باز و باثبات 

جذب سرمایه گذاری  
 (23)خارجی 

 (1۹)صادرات  ةتوسع

 تعامالتبینالمللی

روابط با کشورهای  
منطقه ای و بین المللی 

(28) 

روابط با نهادهای 
منطقه ای و بین المللی 

 (28)دولت محور 

تعامل با بازیگران  
 (15)غیردولتی 

تنظیم معاهدات  
منطقه ای و بین المللی 

(27) 

 اقتصادیةتوسع

بهبود کیفیت زندگی 
 (12)شهروندان 

تحول ساختاری جامعه به 
و  ،لحاظ سیاسی، فرهنگی

 (14)اقتصادی 

 (12)کاهش فقر 

هایانتخابشاخص

 پژوهش

 اعتباراطالعات

 هادسترسیبهداده

 ارتباطباموضوع

 ودرک،شفافیت،وضوح

 توانایی برای کاربران

 قابلیتمقایسهدرطولزمان

 پایداریهاشاخصانتخاب.معیارهای2شکل
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 متخصصان و خبرگان دید از کلیدی هایشاخص کردن بومی و عملیاتی چهارم:ارزیابی گام

هریک بر اساس مطالعات اسنادی و  ةکنند نییتبی و فرعی و عناصر اصل یرمتغدر گام چهارم، پس از تعریف عملیاتی 

رتواتر شاخص اصلی و فرعی پُ 14آزمایی  ای مبتنی بر راستی نامه ها، پرسش اوانی شاخصای و تنظیم جداول فر کتابخانه

ها متناسب با وضعیت ایران در اختیار گروه  کردن شاخص تر و همچنین بومی های عملیاتی تهیه شد و برای نیل به شاخص

ش هم به لحاظ سازگاری درونی و شاخص مزبور هم به لحاظ ارز 14نمونه قرار گرفت. بدین ترتیب،  ةمتخصصان جامع

 .شدآماری )ایران( مجدداً ارزیابی  ةبیرونی با شرایط جامع

 

هاینهاییشاخص هاواستخراجوتحلیلیافتهپنجم:تجزیه گام

یاکتابخانهیهاافتهی: پژوهش یهاافتهی( الف

المللی، عضویت در نهادها و  معاهدات بینها در هر کشور،  خانه شدن، که عواملی نظیر تعداد سفارت های جهانی در شاخص

(، عربستان 5۹تر از ترکیه ) و پایین 160 ةدر رتب 38.5ایران با امتیاز  ا. گیرد، ج. المللی و ... را درنظر می های بین سازمان

خارجی مقیم های  ها و نمایندگی خانه ( قرار دارد. به لحاظ تعداد سفارت66و عمان ) ،(34(، اسرائیل )40(، امارات )71)

عدد و  18ها(،  های مقیم کشور )مستقر در استان ها و کنسولگری ، تعداد سرکنسولگری13۹6 جمهوری اسالمی در سال

 بوده است. 168های جمهوری اسالمی مجموعاً  تعداد نمایندگی

ای یا  منطقه ةمعاهد 670بر اساس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران، جمهوری اسالمی در بیش از 

های  یک از گروه اما عضو هیچ .های پیشاتحریم منعقد شده است المللی دو یا چندجانبه عضو است که عمدتاً در سال بین

المللی نظیر سازمان تجارت جهانی نیست و از منافع  های مهم بین یا سازمان G20مهم و دارای انتفاع اقتصادی نظیر 

، 1برد. این در حالی است که )به نقل از تسنیم( چندانی نمی ةوری جهانی بهرنافالمللی تجارت و  ای و بین معاهدات منطقه

میلیون دالر بوده است. به  24( تنها حق عضویت پرداختی جمهوری اسالمی در سازمان ملل حدود 2017) 13۹6در سال 

و  ،ها ها، اتحادیه سیونهای داوطلبانه به سایر کنوان های پرداختی در قالب حق عضویت یا کمک هزینه ،همین ترتیب

فرهنگی اکو و ... از  ةسسؤالمللی کار، مجمع فقه اسالمی، م و چین، سازمان بین 77المللی نظیر گروه  های بین سازمان

یا  ،ها ها، بانک عالوه، نهادهای دولتی و خصوصی کشور نظیر وزارتخانه دالر متغیر بوده است. به 60000تا  5000

ای به برخی  داوطلبانه /، حق عضویت یا مشارکت سالیانهتوجه قابلدون انتفاع اقتصادی بنیز، سسات فرهنگی اجتماعی ؤم

 کنند. المللی پرداخت می ای و بین نهادهای منطقه

المللی تجاری و مؤثر اقتصادی را اعضای شورای امنیت،  از سوی دیگر، اعضای بسیاری از توافقات و معاهدات بین

ا. ایران در این معاهدات مستلزم دریافت  دهند و حضور ج. شورهای اتحادیة اروپا تشکیل میو ک ،یافته کشورهای توسعه

، است. در چنین شرایطی، برخی قوانین FATFیید آنان، نظیر أالمللی مورد ت بازخورد مثبت کشورهای فوق و نهادهای بین

 FATFرج نام جمهوری اسالمی در نهادهایی مانند المللی یا د های بین تر از همه تحریم ها و مهم بندی داخلی نظیر تعرفه

الملل و انتفاع از مزایای آن  یید این کشورها و عضویت جمهوری اسالمی در معاهدات مهم اقتصادی بینأمانع دریافت ت

 است.

                                                                                                                                                                   
1. https://www.eghtesadnews.com, 03.03.2018. 
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هایمختلفوضعیتآماریایراندرگزارش.4جدول

UNCTADبخـش   ،دهـد %+ بوده که اگرچه عدد خـوبی را نشـان مـی   27.2ف با برجام، برابر با ، مصاد2017المللی در ایران در سال  : رشد صادرات بین

طـور عمـده تولیدکننـدگان     المللی آن را بـه  ترین شرکای بین % صادرات تولیدی داشته و مهم20 فقط% مواد خام )نفت( تشکیل داده و 70آن را حدو ةعمد

 دهند. ل میو ژاپن تشکی ،دو و سه جهان، نظیر چین، هند، ترکیه ةدست

 -2.4: 201۹رشد واقعی تولید ناخاص داخلی در سال 

میلیـون دالر بـوده    5000تر از  ، روند نزولی داشته و همواره پایین2012و  2011های  جز در دوران کوتاهی در سال گذاری خارجی تاکنون، به جذب سرمایه

میلیون دالر را نشان  20.000گذاری خارجی روند رو به رشد و باالتر از  جذب سرمایهنفری میلیون 77.5طور مثال در ترکیه  است. این در حالی است که به

 شود.و فرانسه صادر می ،% محصوالت تولیدی کشور فوق به آلمان، عراق، انگلیس، ایتالیا78دهد و در بخش صادرات نیز بیش از  می

دهد، این دو شاخص در ترکیـه رشـد صـعودی و ثبـات      ر روند نزولی را نشان میوخیز بسیار بیشت شاخص تجاری و قدرت خرید: برخالف ایران که با افت

 اند. نسبی داشته

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/364/index.html  
دهد که در مقایسـه بـا سـایر    % را نشان می15.4های پیش عدد % نسبت به سال4تا  2شاخص بیکاری ایران با  افزایش (: 201۹) المللی پولصندوق بین

جـدول و پـس از ونـزوئال،     5 ة% در رتب37.2و ترکیه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. ایران در شاخص تورم با نرخ  ،کویت، بحرین کشورهای منطقه نظیر

% و در قطـر رشـد   1.8عربستان نرخ  کرد. این در حالی است که در%( اعالم 6-و آرژانتین قرار دارد. رشد تولید ناخالص داخلی را منفی ) ،زیمبابوه، سودان

قابل توجهی نسـبت بـه ترکیـه و کشـورهای عربـی منطقـه ایسـتاده و         ةا. ایران در فاصل (، ج.pppدهد. به لحاظ برابری قدرت خرید )% را نشان می2.6

گـرفتن ایـران از   رشدن شکاف میان ایران و کشورهای مـذکور و فاصـله  تهای گذشته به عمیقباالبودن متوسط رشد اقتصادی ترکیه و عربستان طی سال

 انداز انجامیده است.هدف چشم

https://www.daraian.com/fa/countries/iranoe/203-dataworld/20416 
مل و از چهـار شـاخص حاکمیـت    ترین تا آزادترین اقتصـاد( را شـا   بسته -شاخص آزادی اقتصادی )از صفر تا صد(: 201۹شاخص اقتصادی بنیاد هریتیج )

کـار، آزادی   و دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، سالمت مالی(، کارایی قـوانین )آزادی کسـب   ةی(، اندازیقانون )حقوق اموال، یکپارچگی دولت، کارایی قضا

 ةدر رد 51.1شود. ایران با امتیـاز  آزادی مالی( تشکیل می و ،گذاری بازار کار، آزادی بازار پول( و میزان بازبودن بازارها )آزادی در تجارت، آزادی در سرمایه

و افغانستان  ،تر از کشورهای لبنان، ماالوی و چاد و پایین ،کشور(، در میان اقتصادهای تقریباً بسته باالتر از کشورهای آنگوال، توگو 180جهان )میان  155

ــت  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــن در .قـ ــت    ایـ ــه، کویـ ــر، ترکیـ ــه قطـ ــت کـ ــالی اسـ ــتان در ردهو عر ،حـ ــای بسـ ــتادها ۹1و  ،۹0، 68، 28هـ ــدیسـ         .انـ

https://www.heritage.org/index/ranking 
و پـس از کویـت، عربسـتان،     128 ةدر رد 56/ ۹8 ةکشور با کسب نمـر  1۹0، ایران در میان 201۹وکار  بندی سهولت کسب (: در رتبه201۹بانک جهانی )

 .و ترکیه قرار گرفت ،قطر، آذربایجان

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-

version.pdf 
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یهایآمارهایپژوهش:یافتهیافته(ب

نهاد مؤثر در تنظیم  ۹ن کشوری فعال در نفر از نخبگا 42نمونه، متشکل از  ةهای موردنظر از جامع آوری داده پس از جمع

های  ا. ایران، و انجام تحلیل آماری مبتنی بر استخراج میانگین و میزان انحراف معیار شاخص سیاست و روابط خارجی ج.

المللی آمار  های تعامالت بین المللی و شاخص های اقتصادی مؤثر بر تعامالت بین ترین شاخص توسعة اقتصادی، مهم

های اصلی و فرعی و سنجش سازگاری درونی و بیرونی  ه شرح جدول زیر در دو بخش ارزیابی شاخصتوصیفی ب

 های مزبور در شرایط ایران حاصل شد. شاخص
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یکشورنخبگاننظرویجهانتجارباساسبرهاشاخصیفراوان.5جدول

(1397هایتحقیق)منبع:یافته

 

فرعی و اصلی هایشاخص تأیید.1

توسعة » باالترین امتیاز درنظر گرفته شد. دو شاخص 3ترین امتیاز و  پایین 1های اصلی و فرعی،  در ارزیابی شاخص

و درصد فراوانی  2.86)با میانگین  «المللی تعامالت بین»درصد( و  ۹5.2و درصد فراوانی  2.۹3)با میانگین  «اقتصادی

 یید نظر نخبگان و متخصصان واقع شد.أ( ارزیابی و مورد ت1.5توجهی باالتر از میانگین فرضی ) قابل طور بهدرصد(  83.3

توجهی باالتر از میانگین فرضی ارزیابی شد. در  بلها در سطح قا شاخص ةهای فرعی نیز کلی در بخش شاخص

( و کمترین امتیاز 2.83های توسعة اقتصادی، بیشترین امتیاز به شاخص بهبود کیفیت زندگی شهروندان )میانگین  شاخص

المللی  ( و در شاخص تعامالت بین2.76)میانگین  و اقتصادی ،تحول ساختاری جامعه به لحاظ سیاسی، فرهنگیبه 

 با ترین امتیاز به دو شاخص فرعی تعامل ( و پایین2.74)الملل(  و بین  روابط با کشورها )در سطح منطقهین امتیاز به بیشتر

در وضعیت  2.55المللی تعلق داشت که باز هم با امتیاز مشترک  بین و ای منطقه معاهدات غیردولتی و تنظیم بازیگران

 ی شد.موردتأیید و باالتر از میانگین فرضی ارزیاب

 شاخص

تجاربدریفراوان

ها،)سازمانجهانی

و،کشورها

 (پژوهشگران

خبرگاننظریانفراو

 )درصد(داخلی

ن
میانگی

فمعیار 
حرا

ان
یرونیوبسازگاریدرونی 

هایفرعیدرشرایطشاخص

)درصد(ایران

ن
میانگی

فمعیار
حرا

ان


 یادز متوسط کم یادز متوسط کم

      342. 2.93 40 1 1  توسعة اقتصادی

 634. 2.48 23 16 3 377. 2.83 35 7 - 12 بهبود کیفیت زندگی شهروندان

تحول ساختاری جامعه به لحاظ 

 و اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی
14 - 10 32 2.76 .431 3 16 23 2.48 .634 

و  ،افزایش تولید، سطح درآمد

 قدرت انتخاب شهروندان
8 - 8 34 2.81 .397 4 18 20 2.38 .661 

 634. 2.52 25 14 3 415. 2.79 33 ۹ - 12 کاهش فقر

ادی مؤثر در های اقتص شاخص

 المللی تعامالت بین
 - 11 31 2.74 .445      

 618. 2.64 30 9 3 563. 2.69 31 ۹ 2 22 اقتصاد باز و باثبات

 604. 2.69 32 7 3 517. 2.69 30 11 1 23 گذاری خارجی جذب سرمایه

 670. 2.55 27 11 4 457. 2.71 30 12 - 1۹ توسعة صادرات

      354. 2.86 36 6 -  المللی های تعامالت بین شاخص

  روابط با کشورها )در سطح منطقه

 الملل( و بین
28 - 11 31 2.74 .445 3 12 27 2.57 .630 

ای و  روابط با نهادهای منطقه

 محور المللی دولت بین
28 - 16 26 2.62 .492 3 16 23 2.48 .634 

 705. 2.45 24 13 5 670. 2.55 27 11 4 15 تعامل با بازیگران غیردولتی

 ای و تنظیم معاهدات منطقه

 المللی بین
27 3 13 26 2.55 .633 4 17 21 2.40 .665 
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 ایرانی ةجامع با پژوهش هایشاخص بیرونی و درونی سازگاری تأیید.2

های اصلی و فرعی با کسب امتیاز باالتر از میانگین فرضی و  )باالترین(، شاخص 3ترین( و  )پایین 1با درنظرگرفتن امتیاز 

 رگان قرار گرفت.%( مورد تأیید نظر خب60درصد فراوانی باال )همواره و در بدترین حالت باالتر از 

افزایش ( و 2.52های توسعة اقتصادی کاهش فقر باالترین امتیاز )میانگین  بر اساس نظر خبرگان، در میان شاخص

های تعامالت  ( را کسب کرد و در میان شاخص2.38کمترین میانگین ) و قدرت انتخاب شهروندان ،تولید، سطح درآمد

ای و  در باالترین و تنظیم معاهدات منطقه 2.57با میانگین الملل(  و بین  منطقهروابط با کشورها )در سطح المللی نیز  بین

هم به  ترین سطح ارزیابی قرار گرفت که باز در پایین 2.48ها با میانگین  المللی دو یا چندجانبه و مشارکت فعال در آن بین

قع شده و درنتیجه از سازگاری درونی و بیرونی توجهی باالتر از سطح میانگین فرضی ارزیابی و مورد تأیید وا میزان قابل

 در ایران برخوردار است.اجرا برای 

 

 یاستنباط آمار: هایپژوهشیافته(ج

های نخستین، برای دستیابی به آمار استنباطی و تعیین روش  بندی نتایج حاصل از بررسی و تحلیل داده پس از جمع

 اسمیرنوف و مجذور کای یا -های مقدماتی کولموگروف آزمون ،المللی آزمون اثرپذیری توسعة اقتصادی از تعامالت بین

X2 های فوق پژوهش حاضر به سمت استفاده از روش تحلیل رگرسیون خطی  انجام شد که در نتایج حاصل از آزمون

 ساده و چندگانه و تحلیل مسیر به شرح سطور زیرین رهنمون شد.

 

 ششم:آزمون گام

مسیر تحلیل چندگانهو و ادهس خطی رگرسیون تحلیل

المللی از  های تعامالت بین سازی شاخص عنوان گام نهایی برای آزمون اثرپذیری توسعة اقتصادی و بومی در این مرحله به

المللی بر اساس  تعامالت بین ةهای چهارگان ترتیب که میزان اثرگذاری شاخص  این  روش تحلیل مسیر استفاده شد. به

مرحله تحلیل مسیر و به ترتیب میزان اثرگذاری هر شاخص آزمون شد. به این معنا که در چهار نه در نمو ةتأیید جامع

ی بیشترین اثرگذاری را بر توسعة الملل نیو ب یا منطقهی روابط با کشورهااول تحلیل مسیر مشخص شد که متغیر  ةمرحل

ن ضریب تأثیر خروجی تحلیل رگرسیونی را داشت دوم، متغیر مزبور که بیشتری ةگذارد. در مرحل اقتصادی کشورها می

پایانی ادامه یافت  ة. این روش تا مرحلشدعنوان متغیر وابسته وارد مدل شد و اثرگذاری سایر متغیرها بر روی آن آزمون  به

لی بر المل های تعامالت بین پایانی )مرحله چهارم( و میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم شاخص ةو در شکل زیر مرحل

 توسعة اقتصادی نمایش داده شده است.
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تحلیلنهاییمسیر

 

 
ایتعامالتمنطقههایشاخص)مستقیموغیرمستقیم(شدتبیوجودرابطهوضرا،اثرگذاریزانیمنهاییرمسیتحلیل.3شکل

درتحققتوسعةاقتصادیالمللیوبین

1397هایتحقیق،منبع:یافته

الملل( با پنج مسیر، تعامل با بازیگران غیردولتی و تنظیم  و بین  ط با کشورها )در سطح منطقهبنا به نمودار فوق، رواب

بر متغیر وابسته  ،المللی با یک مسیر ای و بین المللی با سه مسیر و روابط با نهادهای منطقه ای و بین معاهدات منطقه

های متغیر مستقل بر متغیر وابسته  و غیرمستقیم شاخص گذار است. در جدول زیر میزان اثر مستقیم توسعة اقتصادی تأثیر

الملل( با ضریب  و بین  آن روابط با کشورها )در سطح منطقه ةنمایش داده شده است که درنتیج هاکل اثر ةو محاسب

دهای المللی و روابط با نها ای و بین بیشترین تأثیر، سپس تعامل با بازیگران غیردولتی، تنظیم معاهدات منطقه 0.76۹

و چهارم قرار  ،دوم، سوم ةضریب تأثیر در رتب 0.378و ، 0.536، 0.638محور به ترتیب با  المللی دولت ای و بین منطقه

 گرفتند.

 یچهارگانهبرتوسعةاقتصادیرهایوغیرمستقیممتغمیاثرمستق.6جدول

کلغیرمستقیمهایاثر مستقیمهایاثرمتغیرها

 0.76۹ 0.475 0.2۹4 الملل( و بین  طقهروابط با کشورها )در سطح من

 0.638 0.3۹4 0.244 تعامل با بازیگران غیردولتی 

 0.536 0.208 0.328 المللی دو یا چندجانبه و مشارکت فعال  ای و بین تنظیم معاهدات منطقه

 0.378 --- 0.378 محور  المللی دولت ای و بین روابط با نهادهای منطقه

1397،قهایتحقیمنبع:یافته

روابطبانهادهای
ایومنطقه
 المللیبین

 محوردولت

 تعاملبابازیگران
 یردولتیغ

ةتوسع
 اقتصادی

باکشورهاروابط
 منطقهو)درسطح

 (المللنیب
 

تنظیممعاهدات
المللیایوبینمنطقه

 دویاچندجانبه
 

.29
.37

.24

.32

.49 .268 

.46

.36

.38 .550 
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گیرینتیجه بندیوجمع
س نیازهای بشری قرار گرفته و با افزایش أابعاد جوامع انسانی گره خورده، در ر ةعنوان مفهومی فراگیر که با هم توسعه، به

و اطالعات انسان نسبت به جهان پیرامون و ابعاد زندگی، بهبود وضعیت کیفی جوامع زندگی بشری و  ،دانش، فهم

های  که امروزه استفاده از واژه یطور بهملموس است.  یافتگی کامالً سوی توسعه جوامع پیشرو به جهتو قابلپیشرفت 

یافتگی در قالب یک هدف  رو، توسعه بندی کشورها بسیار رایج است. ازاین نیافته برای تفکیک یا طبقه یافته یا توسعه توسعه

طور  ه است. بهشداالت مختلف مطالعه ؤست که در قالب سذهنی نخبگان و پژوهشگران در جوامع بشری ا ةمتعالی دغدغ

یافتگی چیست و با کدام ابعاد زندگی  نیازهای توسعه توانند مسیر توسعه را طی کنند؟ پیش کشورها می ةمثال، آیا هم

االت مشابه مجموع ؤاالت و سؤنیافته چیست؟ این س ترین موانع کشورهای توسعه بشری بیشتر مرتبط است؟ مهم

کید أآن با ت ةی مفهوم توسعه و عوامل مؤثر در آن شکل داد که درنتیجطورکل بهو  ،نیازها تاریخ، پیش ةعاتی را در زمینمطال

و حتی تاریخی و ساختاری توسعه، توسعة اقتصادی در صدر  ،تنیدگی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بر درهم

تولید ناخالص داخلی، قدرت  ةرفت. اگرچه همواره از عواملی نظیر رشد سرانابعاد توسعه و مطالعات آن در کشورها قرار گ

شود، این پژوهش بر این باور است که  های توسعة اقتصادی یاد می عنوان شاخص خرید شهروندان و مشابه آن به ةسران

های کیفی توجه  های کمی ناشی از رشد اقتصادی مبتنی است و کمتر به شاخص شاخص ةمعیارهای فوق بیشتر بر پای

ابتدا تعریف  ،تالش شد تا با تمرکز بر مفهوم زیربنایی توسعة اقتصادی و اهمیت آن در زندگی بشری ،ینبنابرا شده است.

توسعة اقتصادی ارائه شود. حاصل مطالعات توسعة اقتصادی در این مقاله، که در  ةکنند نییتبمشخصی از مفهوم و عوامل 

نمونه استخراج شد، این بود که توسعة  ةهای دریافتی از جامع ها و تحلیل داده شاخص تنظیم جداول فراوانی ةنتیج

 سیاسی، لحاظ به جامعه ساختاری شهروندان، تحول زندگی کیفیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی در یک جامعه بهبود

یافتگی را  یت توسعهدرنهار و فق و کاهش ،شهروندان انتخاب قدرت و درآمد سطح تولید، اقتصادی، افزایش و ،فرهنگی

 شود. موجب می

اقتصادی به مجموعه  ةتوسعه یا موفق در عرص های اقتصادی و تجربیات کشورهای درحال بررسی نظریه ةدرنتیج

المللی با بازیگران و  متغیر توسعة اقتصادی از همکاری و تعامالت بین ةهایی دست یافتیم که مبین تأثیرپذیری فزایند یافته

های برقراری روابط مؤثر و نافذ با  الملل است. تعامالتی که در قالب شاخص ان دولتی و غیردولتی نظام بینکنشگر

 و، IMF، UNCTAD، WTO نظیر محور دولت المللی بین و ای منطقه نهادهای»، «الملل( و بین  کشورها )در سطح منطقه»

WB» ،«المللی بین و ای منطقه معاهدات تنظیم» و همچنین« یتیفرامل و چندملیتی های شرکت نظیر غیردولتی بازیگران 

 ةیت به افزایش قدرت نفوذ و تأثیرگذاری یک کشور در جامعدرنهاهدایت و  «ها آن در فعال مشارکت و چندجانبه یا دو

ری شود. همچنین، تحلیل مسیر و آزمون اثرپذی الملل و متعاقب آن افزایش سهم از ثروت و منابع جهان منجر می بین

دهد که بهبود برخی  ..( از متغیرهای اقتصادی نشان می.توسعة اقتصادی )نظیر کاهش فقر و  ةکنند نییتبعناصر 

نقش مؤثری در  «توسعة صادرات»و  «خارجی گذاری سرمایه جذب»، «باثبات و باز اقتصاد»های اقتصادی نظیر  شاخص

از کند.  الملل ایفا می بین /ای رها یا سایر کنشگران نظام منطقهالمللی میان کشو بهبود کیفیت روابط خارجی و تعامالت بین

های توسعة  ای در برنامه الملل کشورها، که امروزه به جایگاه ویژه اری تعامالت بینذگ منظر است که در سیاست نیهم

خارجی و ... نیز توجه  ریگذا سرمایه انداز کشورها ارتقا یافته، به بهبود ارکان اقتصادی نظیر جذب چشم ةاقتصادی و برنام

 شود. می

 ةالمللی بر توسعة اقتصادی درنتیج تعامالت بین ةتوسعة اقتصادی و آگاهی از نقش فزایند ةاین پژوهش، با دغدغ

های  ها از شاخص که در بیشتر شاخص ـ های اقتصادی و تعامالتی کشور ای و بررسی شاخص مطالعات اسنادی و کتابخانه
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در صدد معرفی  ـ وکار و ... در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد های کسب رجی تا شاخصگذاری خا جذب سرمایه

المللی برای  سازی این عناصر در تعامالت بین المللی و بومی توسعة اقتصادی و سپس تعامالت بین ةکنند نییتبعناصر 

)توسعة اقتصادی( و متغیر مستقل )تعامالت  های متغیر وابسته شاخص ةتوسعة اقتصادی کشور برآمد. پس از استخراج اولی

ها  ها بر اساس میزان فراوانی، آن رتواترترین شاخصترین و پُ های ثانویه و تعیین مهم آوری داده المللی( از طریق جمع بین

 مورد المللی کشور سیاسی و اقتصادی نهادهای مهم روابط خارجی و بین ةخبر 42نمونه متشکل از  ةرا از منظر جامع

یید قرار گرفت و در أها در شرایط ایران مورد ت ها و ارزیابی سازگاری آن عد ارزیابی شاخصکه از دو بُآزمون قراردادیم 

المللی  های تعامالت بین آزمون تحلیل مسیر نیز مشخص شد که توسعة اقتصادی با ضریب اثرپذیری باال به شاخص

 وابسته است.

است که بسیاری از عناصر مهم توسعة اقتصادی نظیر کیفیت زندگی شهروندان،  نتایج این پژوهش بیانگر این حقیقت

و  ،و تحول ساختاری جامعه به لحاظ سیاسی، فرهنگی و قدرت انتخاب شهروندان ،افزایش تولید، سطح درآمدکاهش فقر، 

الملل(  و بین  در سطح منطقهالمللی نظیر روابط با سایر کشورها ) های تعامالت بین اقتصادی با ضریب شدت باال از شاخص

خوش  های سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسالمی دست تحریم ةویژه درنتیج در حال حاضر و به وتأثیرپذیری دارد 

 غیردولتی، بازیگران با ترتیب تعامل المللی به های تعامالت بین سایر شاخص ،های بسیار است. همچنین ها و تنش چالش

طور مستقیم و غیرمستقیم  محور به دولت المللی بین و ای منطقه نهادهای با و روابط ،المللی بین و ای منطقه معاهدات تنظیم

ها در  سازی این شاخص دهند و ضروری است برای بومی های آن را تحت تأثیر قرار می توسعة اقتصادی و شاخص

المللی و توسعة  در دنیای معاصر، تعامالت بینالمللی تدابیر جدی اندیشیده شود.  گذاری و بهبود کیفی تعامالت بین سیاست

المللی فرصت جذب سرمایه و دریافت آخرین  . تعامالت بین(Linake, 2008: 160)اند  اقتصادی مانند دو روی سکه

و جذب سرمایه و تکنولوژی  کند ی برای توسعة اقتصادی همگام با سایر کشورها را فراهم میبسترسازهای روز و  یاورنف

دنیا و درنتیجه افزایش  ةالمللی و تعامل و نزدیکی بیشتر با شهرهای خالق و پیشرفت نیز گسترش ارتباطات بین

و درنتیجه  ،گذاران خارجی بیشتر های توسعه و نوآوری، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، جذب سرمایه و سرمایه ظرفیت

ر توسعه و پایداری اقتصادی را به همراه دارد. بر این اساس، ایجاد فضای تعامل با سایر تر در مسی حرکت پویا و سریع

، شهروندان یزندگ تیفیکو خالقیت و درنتیجه بهبود  ،الملل به ایجاد فضای رقابت، رشد، نوآوری کنشگران نظام بین

و  ،درآمد و قدرت انتخاب شهروندان سطح د،یتول شیافزای، و اقتصاد ،یفرهنگ ،یاسیجامعه به لحاظ س یساختار تحول

 انجامد. می فقر کاهشیت درنها

گزاریسپاس
عزیزی که هدایت مسیر  داناتاس :میآور می جا بهمراتب قدردانی را  کردندرا یاری ا از کسانی که در این مسیر پژوهشی م

گویی به سؤاالت و  در پاسخنمونه که با همراهی و مشارکت هوشمندانه  ةنظران جامع عهده گرفتند و صاحب را به

  .نمودندها کمک مؤثری در بهبود کیفیت این کار پژوهشی  نامه های مندرج در پرسش دغدغه



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1246 

منابع
 طیـب،  علیرضـا  ةترجمـ  ،گـریفیتس  مـارتین  ،ویکم بیست ةسد برای الملل بین روابط ةنظری :، درپسااستعمارگرایی ،13۹1 ،.ر آبراهامسن، .1

 .نی نشر: تهران

 .جهان نقش: تهران ،زاده ابراهیم سیروس ةترجم ،ملل ثروت ،1357 ،.آ اسمیت، .2

 تربیت دانشگاه: تهران ،(تجارب و ،ها نظریه ها، رهیافت بنیادین، اصول) روستایی توانمندسازی ،13۹6، .و ساربان،  حیدری و. ع افتخاری، .3

 .مدرس

 طیـب،  علیرضا ةترجم ،(213-185) گریفیتس مارتین ،ویکم بیست ةسد برای الملل بین روابط ةنظری در انگلیس مکتب ،13۹1، .ا باالمی، .4

 .نی نشر: تهران

 .استراتژیک تحقیقات مرکز، تهران: سعودی عربستان 2025 انداز چشم ،1388، .آ جعفری، و ،.ح شرکاء، برادران .5

 .استراتژیک تحقیقات مرکز، تهران: یمالز 2020 انداز چشم ،1387، .م فر، کاویانی و. آ جعفری،.؛ ح شرکاء، برادران .6

 .راهبردی مطالعات ةپژوهشکد: تهران پوراحمدی، حسین ةترجم ،الملل ینتوسعه و روابط ب ،1387 ،.آ دیکسون، .7

 :website ایســنا ســایت وب باشــد، کشــور بــرای ملــی ثــروت تولیــد دنبــال بــه بایــد خــارجی سیاســت ،13۹6، .م القلــم، ســریع .8

http://www.isna.ir/news/96080905011، 11.08.13۹6 ریافتد. 

 تقـوی،  مهـدی  و ساعی احمد ةترجم ،ثروت و قدرت کسب برای تالش الملل؛ بین سیاسی اقتصاد ،1376، .د اسکیدمور، و ،.ت الرسون، .۹

 .قومس: تهران

 علیرضـا  ةمـ ترج ( ،152-125) گـریفیتس  مـارتین  ،ویکم بیست ةسد برای الملل بین روابط ةنظری :در، انتقادی ةنظری ،13۹1، .ا لینکلیتر، .10

 .نی نشر: تهران طیب،

 ةترجمـ  ،( ۹7-67) گـریفیتس  مـارتین ، ویکـم  بیست ةالملل برای سد روابط بین یةنظر :در، لیبرال انترناسیونالیسم ،13۹1، .ج میالن، مک .11

  .نی نشر: تهران طیب، علیرضا

 ،1383، صـادرات  توسـعة  مرکـز  ایـران،  سـالمی ا جمهوری تجاری االختیار تام نمایندگی دفتر بازرگانی، های پژوهش و مطالعات ةسسؤم .12

 ةسسـ ؤم: تهـران  ،هـا  چـالش  و هـا  فرصت: تجارت جهانی سازمان در عضویت و ایران اقتصادی توسعة راهبرد همایش مقاالت مجموعه

 .بازرگانی های پژوهش و مطالعات

 ةسسـ ؤم: تهـران  طیـب،  علیرضا ةترجم، بیقیتط سیاست بررسی برای نظری چهارچوبی ،1381، .ب پاول، و. آ .گ آلموند، ؛.ج .ر مونت، .13

 .ریزی برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی

 ،المللـی  بـین  جدیـد  شـرایط  در. ا.ا.ج اقتصادی جایگاه ارتقای برای خارجی سیاست راهبرد ،13۹3، .م ،کرباسیان و. ع ،جنتی ؛.م واعظی، .14

 .کشاورزی و ،معادن صنایع، بازرگانی، اتاق: تهران

15. Abrahamsen, R., 2012, Postcolonialism in international relations theory for the twenty-first centur; 

an introduction, Martin Griffiths, translator: Alireza Tayeb, Tehran: Ney. 

16. Albright, M. K., 1999, United States Strategic Plan For International Affairs. Washington. 

17. Balami, A., 2012, English School in international relations theory for the twenty-first centur; an 

introduction, Martin Griffiths (185-213), translator: Alireza Tayeb, Tehran: Ney. 

18. Baradaran Shoraka, Hamidreza and Jafari, Amene, 2009, Saudi Arabia Perspective (2025), Tehran: 

Center for Strategic Research. 

19. Baradaran Shoraka, Hamidreza; Jafari, Ameneh and Kavianifar, Mhboobeh, 2009, Malaysia 

Perspective (2025), Tehran: Center for Strategic Research. 

20. Bilotti, E., 2010, Models of Economic Development from a World-Systems Perspective: Moving 

Beyond Universalism. Review (Fernand Braudel Center), 33(4): 271-294. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/23346852%5Cnhttp://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.2307/23346852.p

df?acceptTC=true. 

21. Dickson, Anna K., 1997, Development and international relations, translator: Hossein Pourahmadi, 

Tehran: Center for Strategic Research. 

22. Eftekhari, Abdolreza Roknedin and Heydari Sarban, Vakil, 2017, Rural empowerment: fundamental 

principles,Tehran: Tabiat Modares. 

23. Fawn, R., 2009, Regions and their study: wherefrom, What for and where to? 6(July 2007), 5-34. 

https://doi.org/10.1017/S0260210509008419. 

http://www.jstor.org/stable/23346852%5Cnhttp:/www.jstor.org/stable/pdfplus/10.2307/23346852.pdf?acceptTC=true
http://www.jstor.org/stable/23346852%5Cnhttp:/www.jstor.org/stable/pdfplus/10.2307/23346852.pdf?acceptTC=true


 1247رانیایاقتصادةتوسعدر یالمللنیبتعامالتیهاشاخصیسازیبومندیفرا

24. Institute for Trade Studies and Research, 2004, Selected papers of the seminar on economic 

development and membership in WTO, Tehran: Oppurtunities and Challenges. 

25. Lairson, Thomas and Skidmore, David, 1997, International political economy: the struggle for 

power and wealth, translators: Ahmad Saei & Mehdi Taghavi, Tehran, Ghoomes. 

26. Linake, N., 2008, An Assessment of Local Economic Development (LED) for Sustainable 

Development and Poverty Alleviation in Buffalo City Metropolitan Municipality. Africa’s Public 

Service Delivery & Performance Review, 151-168. 

27. Linklater, Andrew, 2012, Critical Theory in international relations theory for the twenty-first 

centur; an introduction, Martin Griffiths (125-152), translator: Alireza Tayeb, Tehran: Ney. 

28. McMillan, James F., 2012, Liberal Internationalism in international relations theory for the twenty-

first centur; an introduction, Martin Griffiths (67-97), translator: Alireza Tayeb, Tehran: Ney. 

29. Mundt, Robert J.; Almond, Gabriel Abraham and Powell, Bingham, 2002, Comparative politics: a 

theoretical framework, translator: Alireza Tayeb, Tehran: Institute for Management of High 

Education and Research. 

30. Najafi, A. and Askari, H., 2012, The Impact of Political Relations Between Countries on Economic 

Relations. PSL Quarterly Review, 65, 247-273. 

31. Sariolghalam, Mahmood, 2017, http://www.isna.ir/news/96080905011, November 2, 2017. 

32. Smith, Adam, 1978, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, translator: Sirous 

Ebrahimzadeh, Naghshe Jahan. 

33. Vaezi, M.; Jannati, Ali and Karbasian, Masoud, 2014, Foreign Policy Strategy to improve I.R.I. 

economic position in new international situation. Tehran: Tehran Chamber of Commerce, 

Industries, Mines, and Agriculture. 

http://www.isna.ir/news/96080905011

