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 مقدمه

ها تا قبل از قرن بیستم میالدي، تعداد معدودي از کشور

دادند، کنندة آن اهمیت میبه رشد اقتصادي و عوامل تعیین

اما به مرور، اهمیت رشد اقتصادي در سایر کشورها نیز 

افزایش یافت تا جایی که امروزه تقریباً در همۀ کشورها به 

رشد کنند شود و تمام کشورها تالش میآن پرداخته می

گرفته در اقتصادي خویش را بهبود بخشند؛ تحقیقات انجام

خصوص رشد اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن، نشان داده است 

رشد اقتصادي عامل اصلی و قدرتمند براي افزایش درآمد 

سرانه در بلندمدت بوده است. در این زمینه محققان و 

یی اند تا جامتخصصان اقتصادي تحقیقات زیادي انجام داده

که عوامل مؤثر زیادي در رشد اقتصادي کشورها شناسایی 

هاي مختلف هاي زیادي براي رشد بخشاند و مدلشده

. عاملی که )1(اقتصاد کشورها تدوین و ارائه شده است 

هاي رشد اقتصادي سبب افزایش توجه به نظریات و مدل

 افتهیتوسعهست که بین رشد اقتصادي کشورهاي شده، این ا

توسعه  در حالو صنعتی با رشد اقتصادي کشورهاي 

وجود آمد که این عامل موجب توجه و اختالف زیادي به

هاي رشد اهمیت بیشتر کشورهاي در حال توسعه به مدل

اقتصادي شد. از سوي دیگر، در برخی کشورهاي 

شد اقتصادي کاهش نیز پس از مدتی نرخ ر افتهیتوسعه

نیز به رشد  افتهیتوسعهیافت که این سبب شد کشورهاي 

اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن توجه کنند. از آنجا که شرایط 

و کشورهاي در حال توسعه  افتهیتوسعهاقتصادي کشورهاي 

وجود آمدن الگوهاي متعدد ، این امر موجب بهاستمتفاوت 

اختالف زیاد در رشد اقتصادي  .)2(رشد اقتصادي شد 

داشت تا تحقیقات  بر آنکشورهاي مختلف، اقتصاددانان را 

اقتصادي و عوامل مؤثر بر آن انجام زیادي را در زمینۀ رشد 

هاي متفاوتی را براي بررسی رشد اقتصادي دهند و مدل

طراحی کنند. در تحقیقات اولیه، عوامل اصلی تفاوت در 

                                                           
1. WEALTH OF NATIONS 

میزان رشد اقتصادي کشورهاي مختلف را عوامل اولیه تولید 

(نیروي کار، زمین، سرمایه و...) و تکنولوژي تشکیل 

ي داخلی ندهاایفردي، عوامل و در تحقیقات بع. دادندمی

اقتصاد یک کشور شامل سرمایۀ انسانی و تحقیق و توسعه 

بر رشد اقتصادي یک کشور  توانندیمو عواملی از این قبیل 

تأثیر زیادي داشته باشند. رشد و توسعۀ اقتصادي از 

 چراکه، استاهداف هر کشوري  نیتریاصلترین و مهم

فراوانی مانند بهبود  هاي اقتصادي و غیراقتصاديمزیت

دارد. اگرچه  بهمراهکیفیت زندگی و کاهش فقر و بیکاري را 

رشد اقتصادي مهم است و براي هر کشوري پرداختن به آن 

ضروري است، براي بهبود رشد اقتصادي در هر کشوري با 

ي اقتصادي باید به ندهاایفرتوجه به متفاوت بودن شرایط و 

اسـت اصلی این  سؤالد؛ هاي متعددي پاسخ داده شوپرسش

د؟ نکنکـه چـه عـواملی نـرخ رشـد اقتصادي را تعیین می

نرخ رشد اقتصادي از طریـق عوامـل و اینکه چگونه یا 

در پی  گیرد؟مختلف تحت تأثیر قرار می يهااستیس

هایی اقتصاددانان بخش زیادي پاسخگویی به چنین پرسش

هاي رشد زمون مدلاز تحقیقات و مباحث خود را به ارائه و آ

  .)3(اند دادهاقتصادي اختصاص 

ي مرتبط با رشد اقتصادي با انتشار کتاب هاهینظراولین 

ي الگوها ووجود آمدند به 2اسمیتتوسط آدام  1ثروت ملل

رشد  الگوهايبا  الگوهانام گرفتند؛ سپس این کالسیک  رشد

نئوکالسیک دنبال شده و با الگوهاي رشد نوین اقتصادي 

. با توجه به طرح مفهوم تقسیم کار توسط )4(یافت ادامه 

 ،رشد اقتصادي نامید پردازهیرا نظر او توانیمآدام اسمیت، 

گرایی و تخصصتقسیم کار زیرا در نهایت مفاهیمی همچون 

شود که در واقع هدف منجر میدر نهایت به رشد اقتصادي 

اصلی آدام اسمیت از تقسیم کار و تخصصی کردن وظایف 

شده در زمینۀ رشد هاي ارائهظریات و مدل. از دیگر ن)5(بود 

2. SMITH 
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 1توبینبه نظریات دانشمندانی همچون  توانیماقتصادي 

 3و دوزنبري  )1957( 2)، کالدور 1956سولو ( ،)1965(

مفهوم مشترك در تمامی این . مطرح اشاره کرد) 1958(

نظریات، این بود که مانع اصلی رشد اقتصادي در این 

د و با توجه به این محدودیت نظریات کمبود سرمایه بو

بهترین راهکار براي رشد اقتصادي از منظر این نظریات 

ي دیگري مانند هايتئورانباشت سرمایۀ فیزیکی بود. اگرچه 

رشد تئوري )و 1958( 4رشد متعادل روزن اشتاین  تئوري

 ۀانباشت سرمای اهمیت ) نیز بر1958( 5نامتعادل هیرشمن

کردند، رشد اقتصادي تأکید میفیزیکی در بهبود و افزایش 

ي پیشین داشتند. براي مثال در هايتئورهایی با تفاوت

گذاري متعادل در تمام ، سرمایهاشتاین رشد متعادل تئوري

بر انباشت سرمایۀ فیزیکی، عامل مهم در رشد عالوهها بخش

هیرشمن  رشد نامتعادلو توسعۀ اقتصادي است. در نظریۀ 

بر انباشت سرمایۀ منظور بهبود رشد اقتصادي، عالوهنیز به

تأکید شده برگزیده  يهاگذاري در بخشسرمایهفیزیکی، بر 

هاي رشد مدل تدریج بربه . انتقاد مهمی که)6 ،7(است 

اغلب  هايتئوروارد شد، این بود که این  شدهمطرحاقتصادي 

و  افتهیکشورهاي توسعه شرایطاز نیازها و  گرفتهنشأت

مشکالت کشورهاي در حال  در حل توانندینماند و صنعتی

کمبود سرمایه و مازاد نیروي انسانی که با توسعه 

. )8(د طور اساسی مؤثر باشنمواجهند، به رمتخصصیغ

ي رشد اقتصادي در هامدلگرفته در زمینۀ تحقیقات انجام

. در اندنکردهي یکسانی استفاده هامدلاقتصاد ایران نیز از 

) 1394به تحقیقات غفاري و همکاران ( توانیماین زمینه 

مدل ) (1392( زادهکاظمجاللی نائینی و  (مدل لوکاس)،

مدل رومر)، ) (1392، عاشور زاده (سولو ۀافتیگسترش

لوکاس)  -) (مدل رشد اوزاوا1390پورکاظمی و همکاران (

                                                           
1. Tobin 
2. Kaldor 
3. Duesenberry 

 -10(اشاره کرد مدل فدر)، ) (1389گسکري و میستري (و 

8،4(. 

دلیل حفظ ي ورزشی اغلب بههاتیفعالاهمیت  

تندرستی و سرگرمی بوده است، اما امروزه جنبۀ تجاري و 

مطرح شده و از اهمیت ي ورزشی نیز هاتیفعالاقتصادي 

هاي و بخشورزش  کهطوري، بهزیادي برخوردار است

تولید و مصرف  ازعنوان یک بخش اقتصادي، بهمرتبط با آن 

ي و ریشگیپگرفته تا نقش آن در کاالها و خدمات ورزشی 

توسعۀ ي درمان، بر هانهیهزو کاهش  هايماریبدرمان 

یی که ا جااساسی دارد ت تأثیراقتصادي جوامع مختلف 

و توسعۀ در رشد  مؤثرعوامل  نیتراز مهمصنعت ورزش 

هاي اقتصادي در بخش نیپردرآمدتراقتصادي کشورها و از 

صنعت  بر این اساس. شودمحسوب مییکم وقرن بیست

تأثیرات اقتصادي مستقیم هاي مرتبط با آن و و بخشورزش 

افزایش ، تولید درآمد، ییزامانند اشتغالی و غیرمستقیم

بهبود توریسم مرتبط با ورزش و  هواداران ورزشی و

، ي بهداشتی و درمانیهانهیهزتأثیر بر ، ي ورزشیهاتیفعال

حائز  ...و تأثیر مثبت بر عملکرد کارکنانسالمتی و  افزایش

 .)11(اهمیت فراوانی است 

ي گوناگون در هاشکلارائۀ کاالها و خدمات ورزشی به 

 ورزش ي رقابتی و تفریحی سبب شده است صنعتهاجنبه

ي مؤثرسالم نقش بسیار  تفریحات و ورزش تحقق اهداف در

ورزشی در اوقات  هايفعالیت و گسترش ورزش. ایفا کند

موجب تسریع  شرفتهیپدر کشورهاي  خصوصفراغت به

با تغییرات  .)12(رشد این بخش اقتصادي در دنیا شده است 

و خالقیت و نوآوري که در صنعت ورزش و  فراوان

ي و زیربرنامهوجود آمده است و با ي ورزشی بههاتیفعال

با استفاده از صنعت  توانیمجذب سرمایه در بلندمدت 

مثبت زیادي در اقتصاد کشورها ایجاد کرد،  راتیتأثورزش 

4. Rosensteien 
5. Hirshman 
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با تحلیل و مقایسۀ وضعیت اقتصادي کشورهاي  کهيطوربه

ی جزئیات رشد اقتصادي در این کشورها بررسپیشرفته و 

که در صنعت ورزش این کشورها  دشویمروشن 

ي زیادي صورت گرفته و در نتیجه آنها از هايگذارهیسرما

اقتصادي و تولید اشتغال حاصل از صنعت  فراوانهاي مزیت

 .)13(اند ورزش برخوردار شده

تجاري  کامالًصنعت ورزش  افتهیتوسعهدر کشورهاي 

ي در اقتصاد این کشو رها و همچنین مؤثرشده است و نقش 

عبارت دیگر ابعاد و اجزاي صنعت اقتصاد جهانی دارد. به

هاي آن اند و بخششدهمشخص و تعریف کامالًورزش 

زیادي به لحاظ  و متمایزند و کارکردهاي شدهشناخته

اقتصادي و غیراقتصادي در جامعه دارند. صنعت ورزش 

عنوان عامل مهم به موضوعى است که در جوامع پیشرفته

اقتصادى، فرهنگی و سیاسی مورد توجه است. کشورهایى 

خود را  1مانند آلمان بخش زیادي از تولید ناخالص داخلى

د آورنیمدست صنعت ورزش بهرشد اقتصادي  از طریق

شمار قرن اخیر به پردرآمد. صنعت ورزش از صنایع )14(

. ابعاد اقتصادي صنعت ورزش در دنیا رشد و توسعه رودیم

 راتیتأثدرنظر گرفتن که با طوريپیدا کرده است، به

 گفت صنعت ورزش با توانیمآن  میرمستقیغمستقیم و 

تجهیزات ، يارسانهحق پخش جمله  اقتصادي از يهاجنبه

 ي خوراکی و اقالم پوشیدنی و...هامکملو وسایل ورزشی، 

ه خود کشورها را ب GDP ازچشمگیري توانسته است سهم 

بر این اساس سهم اقتصادي صنعت ورزش  اختصاص دهد.

 4تا  5/2حدود  افتهیدر برخی از کشورهاي توسعهGDP  از

ة ارتقاي سهم صنعت ورزش دهندنشانبیان شده که درصد 

 .)13(در بین صنایع درآمدزاي جهانی است 

ۀ اقتصادي، افتیتوسعه کشور 10 در شرایطی که تقریباً

 درصد سهم تجارت 75 و جهانی درصد بازار 80 از بیش

صنعت  ، سهمانددادهرا به خود اختصاص  ورزش جهانی

                                                           
1. Gross Domestic Product  

 80 تا 60شده و  برآورد درصد 5/2جهانی  تجارت از ورزش

مرتبط با صنعت ورزش هستند.  سراسر در شغل میلیون

جمعیت  درصد 60 بیش از میرمستقیغمستقیم و  مشارکت

 بیش از اختصاص یافتن و ورزشی هايفعالیت در کشورها

ورزشی در کشورهاي  مصارف به ورزشGDP درصد  90

سبب رشد بیش از پیش صنعت ورزش شده  افتهیتوسعه

 در از صنعت ورزش حاصل . گواه این امر، درآمد)15(است 

 650که بیش از  ستکایمرآ همچون ياشرفتهیپ کشور

. صنعت ورزش در )12( شودتخمین زده می دالر میلیارد

شود و مردم آمریکا جزء یازده صنعت برتر شناخته می

و خدمات  کاالهابیلیون دالر را به خرید  350تا  213ه ساالن

 . )14( دهندیمي گوناگون اختصاص هاشکلورزشی به 

با وجود جایگاه صنعت ورزش در اقتصاد  متأسفانه 

عنوان یکى از مباحث ن ورزش همیشه بهجهانی، در ایرا

 1است. کمتر از  گرفته قرارفرعى در اقتصاد مورد توجه 

درصد از تولید ناخالص داخلى از طریق اقتصاد ورزش تأمین 

درصد تولید ناخالص  9/0؛ هزینۀ ورزشی خانوار شودیم

ي پیشرفته کشورهاکه نسبت به  دهدیمداخلی را تشکیل 

 صادرات و سهم واردات .)16( ر استمعناداري کمت طوربه

بسیار  رانیا درداخلی  ناخالص دیتول از ورزشی کاالهاي

میانگین خالص  طوربهو جهانی آن است  استانداردکمتر از 

 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است 006/0صادرات 

گرفته در خصوص صنعت ورزش ایران تحقیقات انجام. )17(

. در اندکردهاز جنبۀ اقتصادي، موضوعات مختلفی را بررسی 

به تحقیقات  توانیمگذاري در ورزش بخش سرمایه

ي بر سازیخصوص) که آثار 1394زاده و همکاران (نجف

گذاري در ورزش را بررسی کردند، مطالعه ساختار سرمایه

) پیرامون موانع 1393زاده و همکاران (خسروي

گذاري بخش خصوصی و مطالعه مرادي چالشتري و سرمایه

) با موضوع موانع اقتصادي جذب 1392همکاران (
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اشاره کرد. در بخش صادرات و واردات کاالهاي  گذارهیسرما

) در 1394علیزاده پهلوانی و همکاران (ورزشی، مطالعه 

مورد مقایسۀ صادرات و واردات کاالهاي ورزشی در سال 

) با موضوع 1386، مطالعه عسکریان و جعفري (1393

ی کاالهاي ورزشی به تحقیق و بررسی المللنیبمبادالت 

هاي ورزشی خانوار . همچنین در بخش هزینهاندپرداخته

) پیرامون بررسی 1387( به عسکریان و جعفري توانیم

 . )16-21(هاي ورزشی خانوار ایرانی اشاره کرد هزینه

اقتصاد ورزش در جهان مطالعات زیادي صورت  ةدر حوز

به تحقیقات زیر اشاره  توانیم. در این خصوص گرفته است

تحقیق و «) در تحقیقی با عنوان 2015( 1ژاو و ژوکرد. 

الگوي  براساسبررسی صنعت ورزش چین و منافع مالی 

صنعت ورزش چین  بیان کردند» ریاضی و تئوري بازي

نیازمند تغییر مفهوم مدیریت و سرپرستی در بخش ورزش 

هاي ورزشی ) به بررسی هزینه2015است. هونگ (

پرداخت و نشان داد بیشترین  2014تا  2011دانشجویان از 

ي فیزیکی کاالهاهاي ورزشی دانشجویان در بخش هزینه

بر  مؤثر) به بررسی عوامل 2015( 2ورزشی است. ایکینز 

ي ایرلندي پرداخت و نشان داد خانوارهاهاي ورزشی زینهه

ي ایرلندي، هر خانوارهاي اجتماعی و اقتصادي هایژگیو

. دهدیمقرار  تأثیرمتفاوتی تحت  طوربهآیتم از ورزش را 

) به بررسی مصرف ورزشی و توسعۀ 2013و همکاران ( 3کیو

د ي داخلی و ارتقاي اقتصادي پرداختند و نشان دادنازهاین

توسعۀ صنعت ورزش موجب توسعۀ بسیاري از صنایع 

نشان داد افزایش  آنها قیتحقمرتبط با آن خواهد شد. نتایج 

مدت خواهد مصرف ورزشی موجب رشد اقتصادي در کوتاه

) در تحقیق خود به تحلیل 2011و همکاران ( 4شد. لوییز

اقتصادي صنعت ورزش در آفریقا پرداختند و نشان دادند 

                                                           
1. Zhao & Zhu 
2. Eakins  
3. Qiu 
4. Luiz 

عت ورزش در رشد اقتصاد و افزایش تولید عملکرد صن

اجتماعی  -کنندة اقتصاديناخالص داخلی، به عوامل تعیین

) 2011و عوامل سازمانی بستگی دارد. چاکن و همکاران (

 1995که به بررسی نقش ورزش در اقتصاد اسپانیا از سال 

پرداختند و نشان دادند سهم ورزش از تولید  2006تا 

کلی  طوربهیا در دورة مورد بررسی ناخالص داخلی اسپان

) به بررسی 2011(و چالدوراي  5میالنوافزایش یافته است. 

صنعت ورزش در آمریکا پرداختند و نشان دادند سهم 

درصد  52/1صنعت ورزش از تولید ناخالص داخلی آمریکا 

) به تخمین و برآورد 2008( 7و روسسکی 6است. هامفریز

صنعت ورزش در آمریکا پرداختند و نشان دادند اندازة 

مجموع عرضه و مجموع تقاضا، بین  براساسصنعت ورزش 

و  ونساندرس است. 2005بیلیون دالر در سال  73تا  44

اثرات اقتصادي «خود با عنوان  یقدر تحق) 2000همکاران (

تصادي ورزش در اثرات اق یابیو ارز ینبه تخم »ورزش

اقتصادي  تأثیرات دریافتند. آنها پرداختند کنگهنگ

درصد از  5/1 ودالر در هر سال  یلیونم 21ورزش  یممستق

درصد  2 یکنزد یاهزار شغل  61و  یناخالص داخل یدتول

 -29(دهد یرا به خود اختصاص م کنگهنگاشتغال در 

22،15(. 

اما در بحث ورزش و رشد اقتصادي، تحقیقات چندانی  

، حوزة صنعت ورزش و رشد اقتصاديوجود ندارد. در 

. از )30(ت ه اسگرفتطالعات زیادي در داخل کشور انجام نم

به تحقیق زمانی و  توانیمگرفته معدود تحقیقات انجام

) اشاره کرد که با استفاده از روش 1391همکاران (

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص اقتصادسنجی به بررسی 

) نیز با 1393زاده و همکاران (ایران پرداختند. رستم داخلی

داگالس  –ي رشد اقتصادي و تابع کاب هامدلاستفاده از 

5 . Milano & Chelladurai  
6. Humphreys 
7. Ruseski  
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بخش ورزش بر رشد  گذاري دولت دربه بررسی اثر سرمایه

اقتصادي پرداختند (شایان ذکر است در تحقیق مذکور، 

مدل رشد اقتصادي براي صنعت ورزش بررسی نشده است 

ي مستقل در رهایمتغو صنعت ورزش به عنوان یکی از 

 .)30،8(تحقیق است) 

ي کشورهابا توجه به پیشرفت صنعت ورزش در  

بخش چشمگیري از درآمد کشورهاي  نیتأممختلف و 

از صنعت ورزش و همچنین با توجه به پایین  افتهیتوسعه

ۀ تحقیق مسئلبودن تولید ناخالص داخلی ورزشی در ایران، 

حاضر رشد اقتصادي نامطلوب صنعت ورزش ایران است؛  

و بهبود رشد اقتصادي صنعت ورزش  مسئلهبراي حل این 

ا توجه به شرایط اقتصادي زیر مطرح است: ب سؤاالتایران 

 اثرایران چه عواملی بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران 

این عوامل  تأثیرکنندة دأییتي تجربی هاداده ادارند؟ آی

نقش این عوامل بر رشد اقتصادي  مدتکوتاههستند؟ در 

بلندمدت و  تأثیرصنعت ورزش ایران چگونه است؟ آیا 

دف تحقیق حاضر این عوامل یکسان است؟ ه مدتکوتاه

 برآورد مدل رشد اقتصادي صنعت ورزش در ایران است. 

 

 روش تحقیق

هدف تحقیق حاضر، برآورد مدل رشد اقتصادي صنعت 

ورزش است. روش تحقیق پژوهش حاضر اقتصادسنجی و 

است. مدل مورد  1391تا  1353دورة مورد بررسی، از سال 

ان منکیو و همکار مدلپژوهش براساس استفاده در این 

شده  گذاريیهبراساس مدل رشد سولو پا که ) است1997(

بین رشد اقتصادي، موجودي  ۀرابط کهيطوربه، )31( است

سرمایه، نیروي انسانی و تکنولوژي و مخارج دولت به شرح 

 زیر است:

)1                           (γ)uet(G βtHαt=AKtY       

)، حالت خطی مدل 1( ۀگیري از طرفین معادلبا لگاریتم

 صورت زیر است:به

)2     (tLnGγ+  tLnHβt + LnKα= LnA + tLnY            

منظور تعمیم مدل مذکور براي در تحقیق حاضر، به

صنعت ورزش ایران، از تکنیک دلفی استفاده شد که پس از 

و  نظرانصاحبیید تأانجام تکنیک دلفی در سه راند و 

ي تجربی، مدل رشد هاداده براساسهمچنین آزمون مدل 

 دست آمد:اقتصادي صنعت ورزش به شرح زیر به

Lspv = Lscapk + Lspup + Lsid+Ltec + Lsave 

ة بخش ورزش افزود ارزشلگاریتم Lspv در رابطۀ باال، 

و اطالعات بانک  از آماري مربوط به آن هادادهاست که 

ي ملی ایران هاحسابمرکزي مربوط به سري زمانی 

استخراج شد (با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی 

ي کرده و یکی بندستهدبخش  12هاي مختلف را در یتفعال

خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی است،  هابخشاز این 

ة خدمات افزود ارزشة این بخش از زیرشاخۀ افزود ارزش

لگاریتم موجودي سرمایۀ  Lscapkعمومی استخراج شد). 

بخش ورزش است که در تحقیق حاضر با استفاده از 

 83هاي ثابت سال یمتقموجودي سرمایۀ خالص به 

گزارش براساس  ي مربوط به آنهادادهمحاسبه شد که 

هاي اقتصادي بانک مرکزي یبررسي ملی ادارة هاحساب

لگاریتم نیروي انسانی است با توجه به  Lspupبرآورد شد؛ 

 انسانی سرمایۀ میزان گیريو اندازه براي سنجشاینکه 

 در جود دارد.و تفکیک و تمییز قابل روش دو یکل طوربه

 سرمایۀ یريگاندازه در از معیارهاي پولی استفاده اول روش

 دیگر، استفاده سوي از است. گرفته قرار توجه مورد انسانی

 مورد معتبر مطالعات بیشتر در غیرپولی هاياز شاخص

 دامنۀ هاشاخصاین  است. گرفته قرار استفاده و توجه

 را سند یک بتوانند که افرادي تعداد جمله از ايگسترده

 در افراد حضور هایی را کهتا شاخص کنند امضا و خوانندب

گیرند. یبرم در، کنندیم یريگاندازه را رسمی آموزش نظام

بر رشد  مؤثرگرفته در خصوص عوامل در مطالعات انجام

 .)32(اقتصادي در ایران نیز تمرکز بیشتر بر روش دوم است 
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گرفته  درنظردر تحقیق حاضر، جمعیت فعال بخش ورزش 

هاي اقتصادي بانک یبررسي ادارة هاداده براساسشده و 

لگاریتم اندازة دولت است که در  Lsidآورد شد. مرکزي بر

تحقیق حاضر نسبت مخارج جاري و عمرانی دولت به تولید 

 عنوانبه 1376ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 

ي مربوط به مخارج هادادهاندازةدولت درنظر گرفته شد و 

هاي یبررسدولت و تولید ناخالص داخلی از اطالعات ادارة 

 مرکزي استخراج و اندازة دولت محاسبه شد.اقتصادي بانک 

Ltec  شاخص تکنولوژي است که در تحقیق حاضر واردات

عنوان شاخص تکنولوژي اي بهیهسرماي و اواسطهکاالهاي 

 اقتصادي هايبررسی ادارة اطالعات استفاده شد و آمار آن از

است که  اندازپسنرخ Lsave استخراج شد.  مرکزي بانک

 )داخلی ناخالص تولید درصد(داخلی  ناخالص اندازپساز 

که توسط بانک جهانی گزارش شده است، استفاده شد. 

 1391تا  1353یرهاي تحقیق براي دورة زمانی متغتمامی 

 افزارنرمهاي آماري با استفاده از درنظر گرفته شدند. تحلیل

 انجام گرفت. 9 1ایویوز

 وتحلیل مدلبرآورد و تجزیه

 هادادهکه یوقتی، اقتصادسنجاز  فرض استفادهیشپ

یرهاست؛ اگر متغصورت سري زمانی هستند، پایایی به

در برآورد ضرایب الگو پایا نباشند،  استفاده موردیرهاي متغ

ینان نبوده و استنتاج اطم قابلنتایج حاصل از برآورد چندان 

ید خواهد بود. ترد موردي آماري متعارف هاآزمون براساس

یرهاي متغبررسی پایایی  منظوربهین در تحقیق حاضر، بنابرا

فولر -در مدل تحقیق از آزمون دیکی استفاده مورد

 شده ارائه 1یافته استفاده شد که نتایج آن در جدول یمتعم

 است.

 
 یرهاي تحقیقمتغیافتۀ یمتعم. نتایج آزمون دیکی فولر 1جدول 

 نام متغیر

 I (1)تفاضل مرتبۀ اول  I (0)در سطح

 آزمون ةآمار
 مقدار 

 %95بحرانی 
 آمارة آزمون نتیجه

مقدار 
 %95بحرانی 

 نتیجه

 پایا -94/2 -22/7 ناپایا -94/2 -50/2 ة بخش ورزشافزود ارزشلگاریتم 
 پایا -94/2 -74/7 ناپایا -94/2 -06/1 لگاریتم موجودي سرمایه در ورزش 

 پایا -94/2 -60/7 ناپایا -94/2 -03/2 لگاریتم نیروي فعال در ورزش 
 - - - پایا -94/2 -18/3 لگاریتم اندازه دولت 

 پایا -94/2 -91/4 ناپایا -94/2 -22/1  تکنولوژي لگاریتم
 پایا -94/2 6-68 ناپایا -94/2 -96/1 انداز لگاریتم نرخ پس

 
شود، قدر مطلق مشاهده می1که در جدول طورهمان

 براي متغیر آمدهدستبهیافتۀ یمتعمآمارة دیکی فولر 

یتم اندازة دولت در سطح، از قدر مطلق مقدار بحرانی با لگار

درصد اطمینان بیشتر است، در نتیجه فرض صفر، مبنی  95

شود؛ در نتیجه یر رد میمتغبر وجود ریشۀ واحد، براي این 

. است I(0)هاي مذکور در سطح مانا و از نوع متغیر متغیر

                                                           
1. Eviews 

براي  دهآمدستبهیافته یمتعمقدر مطلق آمارة دیکی فولر 

هاي تحقیق، در سطح، از قدر مطلق مقدار سایر متغیر

درصد اطمینان کمتر است، در نتیجه فرض  95بحرانی با 

یرها رد متغصفر، مبنی بر وجود ریشۀ واحد، براي این 

فولر  -از آزمون دیکی آمدهدستبهشود. نتایج ینم

یرها نشان متغگیري از این بار تفاضلیافته با یکیمتعم
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از قدر مطلق مقدار  آمدهدستبهدهد قدر مطلق آمارة می

است، در نتیجه فرض  تربزرگدرصد اطمینان  95بحرانی با 

یرها رد، و متغصفر مبنی بر وجود ریشۀ واحد براي تمامی 

یرها متغگیري پایا شدند (این بار تفاضلیرها با یکمتغاین 

 I(0)ی از یرها ترکیبمتغین چون بنابراهستند)،  I(1)از نوع 

هاي هستند، از روش اي آر دي ال با توجه به مزیت I(1)و 

 شود.آن، استفاده می
 
 

هاي گسترده برآورد الگوي خودبازگشتی با وقفه

 ) ۱الديآر(اي

روش یوهانسون (که  برخالفدر روش اي آر دي ال  

شود)، براي یرها وقفۀ یکسانی انتخاب میمتغبراي همۀ 

بیزین، -هاي شوارتزیرها با استفاده از معیارمتغهریک از 

شود. بر هاي بهینه انتخاب میکوئین وقفه-آکائیک و حنان

، براي مدل مدتکوتاهنتایج حاصل از تخمین این اساس، 

 ارائه شده است: 2در جدول متغیر نیروي فعال بخش ورزش 

 
  مدتکوتاه.نتایج حاصل از تخمین الگوي 2جدول 

 سطح معناداري tآمارة  خطاي استاندارد ضریب متغیر
وقفه یک با ورزش بخش افزودة ارزش  05/0  02/0  39/2  02/0  

ورزش فعال نیروي  79/0  03/0  32/22  00/0  
وقفه دو با فعال نیروي  25/0-  05/0  52/4-  00/0  

وقفه سه با ورزش فعال نیروي  25/0  04/0  56/5  00/0  
سرمایه موجودي لگاریتم  22/0  03/0  71/5  00/0  

دو وقفه سرمایه با موجودي لگاریتم  22/0  06/0  67/3  00/0  
وقفه سرمایه با سه موجودي لگاریتم  30/0-  04/0  40/6-  00/0  

دولت اندازة لگاریتم  11/0  03/0  56/3  00/0  
وقفه دو با دولت اندازة لگاریتم  20/0  02/0  26/7  00/0  

تکنولوژي لگاریتم  04/0  01/0  17/3  00/0  
وقفه دو با تکنولوژي لگاریتم  05/0  01/0  59/3  00/0  

اندازپس لگاریتم  11/0  01/0  65/6  00/0  
مبدأ از عرض  21/1  27/0  37/4  00/0  

 

 ۲گادفري-آزمون خودهمبستگی بریوش
 F 49/0آمارة 

  
61/0 

R2 60/1 44/0 

-پگان-همسانی واریانس بریوش
 3گادفري

 F 62/1آمارة 
  

15/0 

R2 50/16 16/0 
 69/0   71/0 4برا-جارکو توزیع نرمال جمالت اختالل

99/0  =R2         99/0  =Adj-R2         28/2  Dw=           35/536 F=  

 ارزششود، متغیر یممشاهده  2که در جدول طورهمان

ة بخش ورزش با یک وقفه و نیروي فعال در بخش افزود

                                                           
1 . Ardl 
2 . Breusch-Godfrey Serial correlation Lm Test 

ة دولت اندازورزش با سه وقفه، موجودي سرمایه با سه وقفه، 

انداز بدون وقفه وارد با دو وقفه، تکنولوژي با دو وقفه و پس

3. Heterosked Asticity Test : Breusch-Pagan-
Godfrey 
4. Jarque-Bera 
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 نشانکه  است 99/0شده برابر یلتعد R2. اندشدهمدل 

 ارزش( درصد تغییرات متغیر وابسته 99 تقریباًدهد می

ة بخش ورزش) توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده افزود

ة قدرت دهندنشان R2شود. همچنین مقدار باالي یم

. مقدار آمارة استیرهاي تحقیق متغدهندگی باالي توضیح

F  اطمینان معنادار  %99که در سطح  است 35/536برابر

معنی بودن کل یبین فرض صفر مبنی بر بنابرا، است

رسد. یمداري کل رگرسیون به اثبات امعنرگرسیون رد و 

ي تشخیصی خودهمبستگی، همسانی هاآزمونهمچنین 

واریانس و توزیع نرمال جمالت اختالل همگی داراي سطح 

هستند. پس از برآورد الگوي پویا،  05/0داري باالي امعن

یرهاي تحقیق متغالزم است وجود یا نبود همجمعی بین 

د مجموع ضرایب متغیر این منظور بای بهبررسی شود. 

وابسته با وقفۀ موجود در مدل کمتر از یک باشد؛ این روش 

هاي یهفرضبه آزمون بنرجی، دوالدو و مستر معروف است و 

 صورت زیر است:آن به

𝐻𝐻0 = �𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1 ≥ 0
𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

𝐻𝐻1 = �𝑎𝑎𝑎𝑎 − 1 < 0
𝑝𝑝

𝑖𝑖=1

 

 

براي محاسبۀ آمارة این آزمون از رابطۀ زیر استفاده 

 شود:یم

𝑡𝑡 =
∑ 𝑎𝑎 − 1𝑝𝑝
𝑖𝑖=1
∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

 

 
، استبا توجه به اینکه متغیر وابسته داراي یک وقفه 

 داریم:

t =
(0.05) − 1

0.02
= −47.50 

از کمیت  آمدهدستبهبا توجه به اینکه قدر مطلق آمارة 

شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر در سطح بحرانی ارائه

، فرض صفر است تربزرگ، )-43/4درصد ( 95اطمینان 

ی رابطۀ تعادل نیبنابرا؛ شودیممبنی بر نبود همجمعی رد 

 ي مدل وجود دارد.رهایمتغبلندمدت میان 

ي مدل، رهایمتغرابطۀ همجمعی میان  دییتأپس از 

براي بررسی پایایی مدل (ثبات ساختاري مدل) از 

) و 1ي مجموع پسماند تجمعی بازگشتی (کوشومهاآزمون

) که 2ازگشتی (کوشوم کیومجذور پسماند تجمعی ب

ة ثبات در ضرایب تخمینی در طول دورة مورد کنندمنعکس

. نتایج حاصل از این میکنیمبررسی هستند، استفاده 

 آمده است. 2و  1هاي در شکل هاآزمون
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 درصد اطمینان) 95. آزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی (در سطح 1شکل 

                                                           
1. Cusum 2. CusumQq 
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 درصد اطمینان) 95. آزمون مجذور پسماند تجمعی بازگشتی (در سطح 2شکل 
 

 آمدهدستبهي نمودارهاشود یمکه مشاهده طورهمان

 95از آزمون شکست ساختاري پرون، داخل فاصلۀ اطمینان 

ین فرض صفر مبنی بر وجود ثبات بنابرادرصد هستند، 

ین مدل از ثبات بنابراتوان رد کرد، ینمساختاري را 

ساختاري برخوردار است. پس از انجام آزمون و اطمینان از 

توان مدل بلندمدت را برآورد کرد. یموجود رابطۀ بلندمدت، 

 ارائه شده است. 3نتایج برآورد مدل در جدول 

 
 نتایج تخمین بلندمدت مدل .3جدول 

 داريامعنسطح  tآماره  خطاي استاندارد ضریب متغیر
 00/0 33/25 03/0 90/0 ورزش فعال نیروي
 00/0 69/6 02/0 15/0 ورزش سرمایۀ موجودي

 00/0 47/11 03/0 36/0 دولت اندازة
 00/0 21/5 02/0 11/0 تکنولوژي

 01/0 82/2 03/0 09/0 اندازپس
 00/0 20/3 29/0 95/0 مبدأ از عرض

 
 هاي نیرويیرمتغدهد ضریب یمنشان  3نتایج جدول 

دولت و  ورزش، اندازة سرمایۀ ورزش، موجودي فعال

دارند و امعندرصد اطمینان مثبت و  99تکنولوژي در سطح 

درصد اطمینان مثبت و  95انداز در سطح ضریب پس

دار است. ضریب لگاریتم نیروي فعال ورزش در امعن

درصد افزایش  1دهد با می نشانکه  است 90/0بلندمدت 

 90/0ة بخش ورزش افزود ارزشدر متغیر نیروي فعال، 

 15/0یابد. ضریب موجودي سرمایه نیز یمدرصد افزایش 

درصد افزایش در  1دهد با می نشانآمد که  دستبه

ة بخش ورزش افزود ارزشموجودي سرمایۀ بخش ورزش، 

 09/0انداز با ضریب یابد. پسیمدرصد افزایش  15/0

کمترین ضریب را در مدل برآوردشده دارد. بعد از برآورد 

 مدتکوتاهرابطۀ تعادلی بلندمدت، براي مقایسۀ رفتار 

الگوي تصحیح خطاي ، آنهایرها با مقادیر بلندمدت متغ

شود. ضرایب یمتخمین زده  مدتکوتاهمرتبط با رابطۀ 

ارائه شده  4الگوي تصحیح خطا در جدول  برآوردحاصل از 

 است.

آماري  از نظر) و -46/0ضریب تصحیح خطا معادل (

یرهاي متغین وجود رابطۀ بلندمدت بین بنابرا؛ است معنادار

از  46/0 هر سالتوان گفت در یمد و شویممدل پذیرفته 

براي دستیابی به تعادل بلندمدت  مدتکوتاهي هاتعادلعدم 

ي تعدیل است.سرعت باالة دهندنشانشود، که یمتعدیل 
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 . نتایج برآورد الگوي تصحیح خطا4جدول 

 ضریب متغیر
خطاي 

 استاندارد
 tآمارة 

سطح 
 داريامعن

ورزش فعال نیروي تفاضل  86/0  06/0  32/13  00/0  
وقفه یک با ورزش فعال نیروي تفاضل  15/0-  05/0  72/2-  01/0  

دولت اندازة تفاضل  14/0  04/0  92/2  00/0  
وقفه دو با دولت اندازة تفاضل  11/0  04/0  48/2  01/0  

ورزش در سرمایه موجودي تفاضل  16/0  07/0  19/2  03/0  
وقفه دو با ورزش سرمایۀ موجودي تفاضل  12/0  06/0  02/2  05/0  

تکنولوژي تفاضل  04/0  02/0  11/2  04/0  
اندازپس تفاضل  15/0  02/0  07/6  00/0  

خطا تصحیح ضریب  46/0-  12/0  79/3-  00/0  
 

 
  گیري بحث و نتیجه

ورزش از ابزارهاي تأثیرگذار در هدایت نیروهاي 

 ددر جوامع با رش ویژهبه پایدار، عۀاجتماعی براي تحقق توس

 مقابل در را هزینه کمترین تنهانه که زیاد است جمعیت

، دهدمیمدیریتی نظام به خود اختصاص هاي هزینه سایر

عوامل  سایر به نسبت تريبیش افزودهارزش بلکه توان ایجاد 

محور  عنوانبهابزار توجه به انسان  تریناصلیدارد. ورزش از 

پایدار و عاملی براي مقابله با پیامدهاي منفی  ۀتوسع

 از کشور ورزش عۀتوس شود.میشهرنشینی محسوب 

 ملی فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعۀ عوامل ترینمهم

 که است بستري توسعه، سالۀپنج برنامۀ و شودمی وبمحس

هدف تحقیق . )33( رساند مدد هدف این تحقق به تواندمی

حاضر برآورد مدل رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران بود. 

ابتدا با استفاده از آزمون دیکی فولر بر این اساس، 

یرهاي تحقیق بررسی شد و با توجه متغیافته، مانایی یمتعم

 I(1)و I(0)یرهاي متغیرهاي تحقیق ترکیبی از متغبه اینکه 

معیار  براساسشد. سپس،  استفاده  ARDLبودند، از روش 

گرفتن یک وقفه براي متغیر وابسته،  درنظرشوارتز بیزین، با 

یید مدل تأمدل تحقیق برآورد شد و پس از بررسی برازش و 

ي تجربی، الگوي بلندمدت و تصحیح خطا هاداده براساس

، منابع مدتبرآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد در کوتاه

ة بخش ورزش دارد افزود ارزشرا در  تأثیرانسانی بیشترین 

) که با توجه به لگاریتمی بودن مدل، بیانگر این است 79/0(

که یک درصد افزایش در نیروي فعال بخش ورزش سبب 

ة بخش ورزش در افزود ارزشدرصد افزایش در  79/0

 یرهايمتغمدت خواهد شد. بعد از منابع انسانی، کوتاه

انداز )، پس11/0)، اندازة دولت (22/0موجودي سرمایه (

 تأثیرمدت ) در کوتاه04/0یز تکنولوژي (سرر) و 11/0(

 دار بر رشد اقتصادي صنعت ورزش هستند.امعنمثبت و 

نتایج تخمین بلندمدت نیز نشان داد نیروي انسانی 

)، موجودي 36/0)، اندازة دولت (90/0بخش ورزش (

 اندازپس) و 11/0)، شاخص تکنولوژي (15/0سرمایه (

داري بر رشد اقتصادي امعنمثبت و  تأثیرترتیب ) به09/0(

مدت و بلندمدت نیروي انسانی در کوتاهصنعت ورزش دارند. 

ر را بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران دارد. بیشترین تأثی

لحاظ  و از 79/0مدت برابر با ضریب نیروي انسانی در کوتاه

دار است؛ با توجه درصد اطمینان معنا 99آماري در سطح 

به لگاریتمی بودن مدل برآوردشده، تفسیر این ضریب این 

درصدي در نیروي انسانی بخش  1است که با افزایش 

مدت درصد در کوتاه 79/0افزودة این بخش  ورزش، ارزش

کند. همچنین ضریب سال) افزایش پیدا می 1(دورة کمتر از 
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و از  90/0متغیر نیروي انسانی، در برآورد بلندمدت برابر با 

دار است که درصد اطمینان معنا 99لحاظ آماري در سطح 

درصدي در منابع انسانی صنعت  1دهد با افزایش نشان می

درصد افزایش پیدا  90/0افزودة این بخش رزش ورزش، ا

مدت و بلندمدت منابع انسانی کند. مقایسۀ تأثیرات کوتاهمی

دهد افزایش منابع انسانی در دورة صنعت ورزش نشان می

افزودة این بخش نسبت بلندمدت افزایش بیشتري در ارزش 

هایی تواند هزینهمدت دارد. دلیل این امر میبه دورة کوتاه

مانند پرداخت حقوق و پاداش، بیمه، آموزش و ... باشد که 

هاي ورزشی تحمیل با افزایش منابع انسانی به سازمان

دار منابع انسانی نیز شود. بررسی ضرایب وقفهمی

تأییدکنندة این مطلب است، ضرایب نیروي انسانی با دو 

دهد افزایش می وقفه داراي عالمت منفی است که نشان

انی به میزان کمی داراي بار مالی است. از سوي منابع انس

وقفه داراي عالمت مثبت و  3دیگر، ضریب نیروي انسانی با 

دار است. تفسیر کلی این درصد اطمینان معنا 95در سطح 

دهندة این است که اگرچه افزایش منابع ضرایب، نشان

هایی مانند حقوق و مزایا، حق انسانی در بخش ورزش هزینه

کند، این افزایش در منابع ها اعمال می... به سازمانبیمه و 

افزوده خواهند مدت سبب افزایش ارزش انسانی هم در کوتاه

هایی که با جذب منابع انسانی شد و هم در بلندمدت هزینه

شده است، جبران خواهد شد. ضریب به سازمان تحمیل 

و داراي عالمت منفی است که  46/0تصحیح خطا برابر با 

مدت به باالي حرکت عدم تعادل کوتاه دهندة سرعتشانن

سمت تعادل بلندمدت است. این نتایج، با نتایج تحقیقات 

) 1391) و زمانی و همکاران (1393زاده و همکاران (رستم

) در تحقیق خود 1393زاده و همکاران (ناهمسوست. رستم

بر  داريمعناگذاري در ورزش، اثر متغیر سرمایهدریافتند 

گذاري دولتی در بخش رشد اقتصادي ندارد. متغیر سرمایه

گذارد. یبا یک دوره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر م غیرورزشی

انسانی، اشتغال نیروي کار و متغیر روند  ۀمتغیرهاي سرمای

بخش  گذاريسرمایهدارند. همچنین اثر متغیر  داريمعنااثر 

جه به با تو .نیست دارمعناخصوصی بر رشد اقتصادي 

ه در کشور، سهم بخش ورزش از تولید گرفتانجام  مطالعات

 آنها. نتایج تحقیق درصد) 39/0( استناخالص داخلی پایین 

دولت در  گذاريسرمایهدر بلندمدت همچنین نشان داد 

. زمانی و )30( ندارد يدارامعنورزش بر رشد اقتصادي اثر 

اثر مخارج ورزشی بر تولید ) به بررسی 1391همکاران (

نشان داد که آنها تحقیق پرداختند؛  ناخالص داخلی ایران

مدت و بلندمدت اثري بر ورزشی خانوار در کوتاه يهانهیهز

همچنین مخارج ورزشی . داخلی کشور نداردتولید ناخالص 

دولت بر تولید ناخالص داخلی تنها تا سه دوره اثرگذار است 

. در توجیه این تضاد )11( شودیماین اثر صفر  آن از بعدو 

گرفته در بخش ورزش بین تحقیق حاضر و تحقیقات انجام

) 1393زاده و همکاران (گفت که در تحقیق رستم توانیم

صورت کلی درنظر گذاري و مخارج ورزشی بهمتغیر سرمایه

در صنعت  هانهیهزو  هايگذارهیسرماو این  اندشده گرفته

. شوندیمیی غیر از منابع انسانی نیز هابخشورزش شامل 

عالوه در هر دو تحقیق مذکور، متغیر وابستۀ تولید به

است که با  شده گرفتهناخالص داخلی کل اقتصاد درنظر 

توجه به پایین بودن سهم ورزش، افزایش در تولید ناخالص 

 نشده است. دارامعنداخلی کل اقتصاد 

به  توانیماز تحقیقات همسو با نتایج تحقیق حاضر 

) 1384) و هنرآموز (1386تحقیقات علوي راد و شهوازیان (

) در بخش 1386اشاره کرد. تحقیق علوي راد و شهوازیان (

) در بخش کشاورزي ایران 1384صنعت و تحقیق هنرآموز (

یک  ریافتند) د1386. علوي راد و شهوازیان (اندهگرفت انجام

و  رمتخصصیغدرصد افزایش در نیروي انسانی متخصص، 

درصد  0 /64 و 44/0، 3/0 ترتیب بهفیزیکی به ۀسرمای

 شودیمبخش صنعت کشور منجر  افزوده ارزشافزایش در 

) در تحقیق خود دریافت ضریب رشد 1384. هنرآموز ()34(

مثبت بر  تأثیرآماري معنادار و داراي  نظر ازسرمایۀ انسانی 
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عامل در  نیترمهمرشد بخش کشاورزي است. همچنین 

. )35( استرشد اقتصادي بخش کشاورزي سرمایۀ انسانی 

بر صنعت ورزش، عالوه دهدیمنتایج این تحقیقات نشان 

مثبت و  تأثیري اقتصاد ایران هابخشمنابع انسانی در سایر 

 ي بر رشد اقتصادي دارد. دارامعن

 يهااصوالً پیشرفت، تا آنجا که روند استفاده از روش

مدرن  يهامدرن ادامه دارد، همیشه میسر خواهد بود. روش

در . فقط به معنی در اختیار داشتن ابزارهاي جدید نیست

دنبال افکار نوین و مدرن مدرن به يهاحقیقت، روش

اغلب این افکار نیز  يیرگوجود خواهند آمد. منشأ شکلبه

نقش محوري و  سرمایۀ انسانیاست. به همین دلیل،  انسان

مناسب براي رشد اقتصادي  ۀاساسی در فراهم آوردن زمین

انسانی  ۀدر سرمای گذاريیهسرما شودیدارد، البته متذکر م

که در پاسخ به  انجامدیهنگامی به رشد اقتصادي بیشتر م

نیازهاي روزافزون براي استفاده از آخرین دستاوردهاي 

با  شودیپیشنهاد م روازاین علمی صورت گرفته باشد،

و تربیت  بخش ورزش بیشتر در نیروي انسانی گذاريیهسرما

(شامل داوران و مربیان، ورزشکاران  تر نیروي انسانیافزون

یالن دانشگاهی تحصالفارغسو و و متخصصان ورزشی از یک 

نیروي کار متخصص  ۀ، موجبات افزایش عرضاز سوي دیگر)

و همچنین افزایش محقق و کارآفرین  یعال یالتو با تحص

این نیروي کار شک بی در حیطۀ ورزشی فراهم شود.

و  هاياز طریق نوآور تواندیم یدهدمتخصص و آموزش

 صنعت ورزش،امکانات مادي و مالی  ۀبهین یريکارگبه

 .فراهم سازد این بخش را تریعموجبات رشد سر

، نتایج تحقیق نشان داد سرریز تکنولوژي هم در عالوهبه

 ارزش) بر 11/0) و هم در بلندمدت (04/0مدت (کوتاه

مثبت دارد، که در بلندمدت  تأثیرة صنعت ورزش ایران افزود

ها نشان این یافته مدت داردبیشتري نسبت به کوتاه تأثیر

 ایجاد با ،ايیهسرماي و اواسطههد واردات کاالهاي دیم

 عوامل بهي ورزشی هاسازمان دسترسی در سهولت

ي هاکاالیژه وبه خارجیهاي يتکنولوژ و نیاز مورد ايواسطه

 براي را وريبهره و تولید افزایشۀ زمین خارجی،اي یهسرما

تجارت با تسهیل واردات  کند.یم فراهمصنعت ورزش ایران 

یدکنندگان صنعت تولاي، یهسرماي و اواسطهکاالهاي 

 دانش يمجزا شکل دو به تاکند یم قادر ورزش کشور را

 غیرملموس و دانش) ايسرمایههاي کاال همچون( ملموس

دسترسی داشته  المللیینبدانش پایۀ  به) هامانند طرح(

باشند. دالیل اهمیت واردات تکنولوژي در صنعت ورزش 

، فقدان متخصصتوان کمبود نیروي انسانی ایران را می

بودن تکنولوژي  تریفضع، و ينوآورمناسب براي  یربنايز

 یافتهتوسعه يکشورهاتولید محصوالت ورزشی نسبت به 

ار مصرفی ممکن است آث يکاالها. هرچند واردات برشمرد

منفی بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران داشته باشد، اما 

موجب رشد صنعت  ايیهو سرما ياواسطهواردات کاالهاي 

 .شوندیمورزش ایران 

نتایج حاصل از برآورد مدل همچنین نشان داد اندازة 

داري بر امعنمدت و بلندمدت اثر مثبت و دولت در کوتاه

تواند یمل این مسئله رشد اقتصادي صنعت ورزش دارد. دلی

هاي دولتی و یتحماازحد بخش ورزش به وابستگی بیش

ین هرچند بنابرامداخالت دولت در بخش ورزش باشد؛ 

داري امعناندازة دولت بر رشد صنعت ورزش اثر مثبت و 

دارد، اما افزایش مخارج دولت با توجه به محدودیت منابع 

اي دولت از هیتحماشود، از سوي دیگر کاهش ینمتوصیه 

شود، زیرا سبب کاهش ینمورزش در شرایط کنونی توصیه 

رشد صنعت ورزش خواهد شد. بر این اساس پیشنهاد 

هاي خصوصی مخارج و بار گذاريیهسرماشود با جذب یم

 مالی بخش ورزش براي دولت کاهش یابد.
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Abstract 
Sport is one of those tools influencing conducting social forces to realize 
sustainable development, particularly in communities with high population 
growth. Sport not only allocates lowest cost versus other management costs, 
but also can create more value-added than the other factors. The aim of this 
study was to estimate the economic growth model of Iran sport industry by 
autoregressive distributed lag model for the period from 1974 to 2012. For 
this purpose, econometric method was implemented using the value-added 
data on the sport sector, government size, capital and active force of the sport 
sector, technology and savings. The results of model estimation showed that 
all the research variables had short-term and long-term positive and 
significant effects on the economic growth of Iran sport industry. The results 
also showed that the human resources of sport sector had the highest short-
term and long-term effect on economic growth of the sport industry in Iran. 
Therefore, it is better to invest in human resources sector for economic 
growth of the sport industry. 
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