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 چکیده
رو پژوهش تواند بر رشد اقتصادي آن کشور تأثیر داشته باشد. ازاینالملل، میامروزه روابط تجاري هر کشور در سطح بین

پردازد. حاضر به بررسی تأثیر صادرات کاالهاي ورزشی بر رشد اقتصادي ایران و برخی کشورهاي در حال توسعۀ منتخب می
هاي مربوط به صادرات ري آمار و اطالعات، از نوع تحقیقات اسنادي است. دادهآواین تحقیق، کاربردي و به لحاظ روش جمع

با  1997-2016هاي کشور در حال توسعۀ منتخب در طی سال 8هاي رشد اقتصادي ایران و کاالهاي ورزشی و شاخص
پوشاك، انواع توپ،  پنج گروه کفش، HSبندي الملل براساس طبقههاي بانک جهانی و مرکز تجارت بیناستفاده از داده

هاي اقتصادسنجی ها با استفاده از روشوتحلیل دادهورزشی و کاالهاي متفرقه استخراج شد. براي تجزیه -هاي تفریحیقایق
استفاده شده است.  Eviewsافزار جمعی، لیمر، هاسمن، اثرات تصادفی، علیت گرنجري از نرمهاي همو پانل دیتا و آزمون
هاي اشتغال، مخارج دولت، صادرات محصوالت ورزشی، باز بودن اقتصاد، سرمایۀ انسانی و ه شاخصنتایج نشان داد ک

طور هاي نرخ تورم و نرخ ارز داراي ضریب منفی بر رشد اقتصادي هستند. بهتحقیق و توسعه داراي ضریب مثبت و شاخص
ایران و برخی کشورهاي در  اقتصادي درشموجب  محصوالت ورزشیرشد صادرات هاي پژوهش کلی و با توجه به یافته

هاي ترین بخشعنوان یکی از مهممنظور افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت ورزش بهبنابراین به .شودیم حال توسعه
  هاي دولت قرار گیرد.اقتصادي در بیشتر کشورهاي دنیا، باید توسعۀ صادرات کاالهاي با کیفیت ورزشی در اولویت برنامه
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 مقدمه
محصولی بودن و وابستگی اقتصاد ترین مشکالت کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، تکاز مهمامروزه 

آنها به صدور مواد خام و اولیه است که پیامدهاي منفی و ناگواري را در ساختار اقتصادي، سیاسی، 

رزي مدهاي اآاي از دردلیل اینکه بخش عمدهست. بهدر پی داشته ااجتماعی و حتی فرهنگی آنها 

دست از طریق صدور یک یا چند قلم مواد خام و اولیه به اًکشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، منحصر

 اياین قبیل کشورها در برابر نامالیمات و فشارهاي خارجی، ساختاري بسیار ضعیف و شکننده ،آیدمی

دارند. بدیهی است در چنین وضعیتی، هرگونه نوسان غیرعادي در قیمت کاال یا کاالهاي محدود 

اي بر کل ساختار اقتصادي آنها بر جاي خواهد منابع اصلی درآمد این کشورها، آثار پردامنه ةدهندتشکیل

آید، زیرا شمار میاز طرف دیگر، رشد و توسعۀ اقتصادي از اهداف مهم اقتصادي هر کشور به ).1گذاشت (

هاي اقتصادي و اجتماعی بهبود یابند و این مهم جز در سایۀ براي افزایش رفاه افراد هر کشور، باید شاخص

پیش  ۀبه اعتقاد متخصصان مسائل اقتصادي، از چند ده). 2رشد و توسعه اقتصادي کشورها میسر نیست (

شده است که مسئوالن براي ایجاد تنوع در منابع اتکا به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام، مانع از آن 

وضعیت کنونی رو با توجه به ). ازاین3اي اساسی بیندیشند (درآمد ارزي و توسعۀ صادرات کشور چاره

ترین مسائل سیاسی و ، از مهمو نامگذاري شعار سال به نام سال حمایت از کاالي ایرانی اقتصاد ایران

صادرات کاالهاي غیرنفتی، از جمله کاالهاي  ۀدرنظر بگیرند، توسع اقتصادي که مسئوالن کشور باید

در جهان و همچنین بررسی لوایح  شدهاعمالبنابراین آگاهی از سیاست تشویقی . پرطرفدار ورزشی است

رشد صادرات  .منظور تشویق و افزایش توسعۀ صادرات در داخل کشور، امري ضروري استو قوانین به

 شودمی اشتغال و درآمد افزایش موجب صادرات رشد کلید بازآفرینی اقتصاد است. ۀزلمنها بهبراي دولت

 تخصیص امکان پیشرفته، هايفناوري از گیريبهره مقیاس، هاياز صرفه استفاده شرایط آوردن فراهم با و

 رسیدن و تولید عوامل کل وريبهره افزایش تواند موجبمی محصوالت تولید در رقابت افزایش و منابع بهینۀ

 موضوعات از یکی اقتصادي رشد و ). از طرفی امروزه رابطۀ میان صادرات1شود ( باالتر اقتصادي رشد به

 و اقتصادي رشد در کشورها و مناطق بین تجاري و اقتصادي شود و روابطمی قلمداد توسعه مهم ادبیات

 تولید عوامل بهینۀ کارگیريبه امکان تجاري،روابط  گیريشکل صورت است. در مؤثر بسیار آنها رفاه سطح

 وريبهره با ارتقاي آن اثر در و شودمی فراهم کشور یک اقتصاد مختلف هايبخش در موجود هايظرفیت و

نقش مهمی در  تواندرو صادرات می). ازاین4یابد (می افزایش داخلی ناخالص تولید سطح تولید، عوامل کل

 ۀدنبال توسع. اغلب کشورها براي افزایش رشد اقتصادي بهداشته باشدرها پویایی و رشد اقتصادي کشو
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یند فعلی جهانی شدن، گسترش تجارت ادر فر. نداتجارت با سایر کشورها و تولید کاال براساس مزیت نسبی

نحو الملل بههاي اخیر، تجارت بیناي که در سالگونهبه ،اي برخوردار استخارجی از جایگاه ویژه

 کارایی و رقابتی توان افزایش به کشور صادرات اي در دستور کار تمام کشورها قرار گرفته است.گسترده

). امروزه 5شود (می مواجه مثبت رشد با کشور اقتصاد یک آن اثر در که شودمنجر می داخلی تولیدکنندگان

 ۀهاي اساسی توسعپایگاه ترینتواند از مهممیبخش مهمی از اقتصاد کشورهاي دنیاست و  صنعت ورزش

اشته اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی د اقتصادي و پیشرفت اجتماعی باشد و نقش مهیج و مهمی در

مبتنی بر نوآوري و فناوري  صنعت ورزش ظهور اقتصاد مدرن در قالب یک اقتصاد جدید صنعتی). 6باشد (

این هاي ترین بخشکاالهاي ورزشی، از مهمصادرات ). در صنعت ورزش و اقتصاد ورزشی، 7( است برتر

ترین فواید اقتصادي یکی دیگر از مهم اي دارد.است که در افزایش رشد اقتصادي کشورها نقش ویژه صنعت

مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت بر مبادالت خارجی کشورهاست که موجب شده سهم این صنعت از 

 04/0تا  02/0ت و صادرات کاالهاي ورزشی سهم ناچیز هرچند واردا. درصد برسد 5/2تجارت جهانی به 

دلیل تولید ورزش به). 8دهد (می) کشورها را به خود اختصاص GDPدرصد از تولید ناخالص داخلی (

اقتصادي دارد و با تأثیرات مستقیم و  ۀعنوان یک جزء کلیدي در توسعمحصوالت ورزشی، نقش مهمی به

شمار ویکم بهساز اقتصاد قرن بیستت اقتصاد جامعه و بخش پولرمستقیم، عامل مؤثري در پیشرفغی

میلیارد دالر بوده  485، برابر با 2014در سالتخمینی کل صنعت ورزش آمریکا اندازة  کهيطوربه .آیدمی

 تریلیون دالر آمریکا در همان سال بوده است 5/1تخمینی صنعت ورزش جهان  ةکه اندازاست، درحالی

ترین فواید اقتصادي مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت بر مبادالت خارجی از مهم یکی دیگر). 9(

هرچند واردات و . درصد برسد 5/2کشورهاست که موجب شده سهم این صنعت از تجارت جهانی به 

) کشورها را به GDPدرصد از تولید ناخالص داخلی ( 04/0تا  02/0صادرات کاالهاي ورزشی سهم ناچیز 

، بخش شایان توجهی از اهداف و صادرات محصوالت ورزشی ۀتوسع رو). ازاین8دهد (یمخود اختصاص 

دهد و اغلب دولتمردان و سیاستمداران اقتصادي کشورها، هاي اقتصادي کشورها را تشکیل میسیاست

 محصوالت ورزشیسازي جهت افزایش صادرات مناسب در تجاري هايتمایل زیادي به اجراي سیاست

رود و شمار میبراین امروزه تولید و تجارت لوازم ورزشی امروزه، جزء الینفک اقتصاد کشورها بهبنا دارند.

هاي مرتبط با ورزش در کشورها شناخته هاي سازمانعنوان یکی از سیاستاز سوي دیگر این امر به

ت ورزش را به سمت عنوان عامل محرك یکپارچۀ تغییر در جهان، احتماالً صنعرو، اقتصاد بهشود. ازاینمی

ترین فواید اقتصادي مستقیم کشاند. از مهمگونه براي تولید و ارائۀ خدمات ورزشی میرویکردي تجارت
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). براساس گزارش انجمن ملی لوازم ورزشی 10( ستورزش، تأثیر این صنعت بر مبادالت خارجی کشورها

)1NSGA درصد افزایش داشته و از  5، 2009نسبت به سال  2011) خرید تجهیزات ورزشی در سال

 تولید میزان رسیده است. اهمیت 2016میلیارد دالر در سال  9/72به  2009میلیارد دالر در سال  7/24

ها ملت و هادولت دغدغۀ همواره باالتر، رشد نرخ و بیشتر به تولید دستیابی جامعه، هر در ياقتصاد رشد و

 ریزانبرنامه و هادولت تمامی تأکید که مورد کالن اقتصاد اهداف ترینمهم از یکی رو،است. ازاین بوده

 تولید ). میزان6است ( و پایدار مداوم ياقتصاد نرخ رشد به دستیابی ،است جهان يکشورهادر  ياقتصاد

 است. کالن اقتصاد يعملکرد يهاشاخص ترینمهم ي، ازاقتصاد رشد نرخ و سرانه درآمد داخلی، ناخالص

 رشد نرخ است، جامعه افراد ياقتصادرفاه  متوسط میزان بیانگر سرانه، درآمد و تولید میزان کهیدرحال

 و رفاه سطح یا کاهش بهبود سرعت آن تبعبه و داخلی ناخالص تولید کاهش افزایش یا سرعت ي،اقتصاد

 و تولیدتأثیر  تحت اغلب نیز فقر و یکاريب چون هاییشاخص عالوهبهدهد. می نشان را مردم يبرخوردار

فقر  سطح و یکاريب نرخ کاهش به بلندمدت در ي باالتر،اقتصاد رشد که ينحوبه دارند، قرار ياقتصاد رشد

ارتباط مستقیمی با متغیرهاي کالن اقتصادي مانند نرخ ارز،  نیز تجارت خارجی). از طرفی 11انجامد (می

تورم داخلی و رشد اقتصادي دارد. با این حال، چگونگی تجارت و تنوع کاالیی و بازار، از جمله عوامل مؤثر 

 ). 7( از اقتصاد کالن کشور است این بخش بر

غرب، و ارتباط با دریا از شمال  شدن در مسیر شرق بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع به

خصوص براي صادرات کاالهاي ورزشی پدید آورده هاي استراتژیک را بهو جنوب، یکی از بهترین موقعیت

ی در خارج تحقیقات در راستاي موضوع پژوهش،که  دهدمیهمچنین بررسی مطالعات گذشته نشان  است.

ه گرفتانجام  رشد اقتصاديتأثیرشان بر کاالهاي ورزشی و  متغیرهاي مؤثر بر صادرات ةدربار و داخل کشور

الزامات  تی) نشان داد که رعا2017( 2نایستیو کر رایآم قیتحق جیخارج از کشور، نتا دراست. 

صادرات  شیموجب افزا دار،یپا ۀتوسع يهاشاخص يبر ارتقاعالوه یمحیطی محصوالت ورزشزیست

بنابراین بین صادرات و مسائل  .)6( به دنبال داشته باشد زین اديي و رشد اقتصسودآور تواندیو م شودیم

) نشان داد که 2017( 3مالیک قیتحق جینتامحیطی رابطۀ بلندمدت وجود دارد. در همین زمینه زیست

 يشتریهستند، شتاب ب یصادرات ۀو توسع قیو تحق يبر نوآور یکه مبتن یصادرات محصوالتۀ توسع

                                                           
1.  National Sporting Goods 
2. Amira and Christina 
3 . Malik 
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مؤثر  اریبس دیمحصوالت جد دیمدتر و توسعه و تولامنظور رقابت کارمؤثر به یدانش صادرات جادی. اردیگیم

 یريپذقدرت رقابت یشو صادرات، موجب افزا یددر تولي، تحقیق و توسعه استفاده از فناوربنابراین است. 

 و همکاران 1ق زفر). همچنین نتایج تحقی7شود (یمو افزایش رشد اقتصادي  یسهم در بازار جهان یشو افزا

میلیون دالر بوده و  338) نشان داد که درآمد صادرات ساالنۀ کاالهاي ورزشی پاکستان به میزان 2017(

اند. طور مستقیم در ارتباط با صنعت صادرات کاالهاي ورزشی مشغول به کار بودهنیروي کار به 200000

کند المللی این کشور ایفا میرو صنعت صادرات کاالهاي ورزشی یک نقش حیاتی در تجارت بینازاین

 شیو افزا يتصاداقۀ فناورانه در توسع ي) نشان داد که نوآور2017( و همکاران 2گراکا قیتحق جینتا). 12(

 ياقتصاد ۀمهم توسع يهااز شاخص زین شرفتهیپ يهايصادرات فناور زانیدارد. م یصادرات نقش مهم

کنندة سطح توسعۀ اقتصادي و سطح محصوالت ورزشی با فناوري باال عامل تعیین روکشورهاست. ازاین

) 2013( 3ویوندیک). در این زمینه 13اجتماعی یک کشور و نوع نقش آن کشور در اقتصاد جهانی است (

 نیب يمعنادار ۀنشان داد که رابط جی. نتاکرد یبررس را هیجریدر ن يصادرات و رشد اقتصاد نیب ۀرابط

که دولت  کنندیم شنهادیرشد پ يچندبرابر شیافزا يوجود دارد. در ضمن برا يات و رشد اقتصادصادر

 يهارساختیز ۀو ارائ یصادرات يتنوع کاالها جیصادرات، ترو شدر بخ شتریب يگذارهیسرما يبرا ستیبایم

 . )14( صادرات تالش کند شتریب ةزیو انگ تیحما يمناسب برا

 ي) نشان داد که رشد صادرات کاالها1396( انیسرالب و عسکر قیتحق جینتا زیداخل کشور ن در

از ورزش) و رشد صادرات  ری(غ یرنفتیرشد صادرات غ يدرصد علت گرنجر 99 نانیدر سطح اطم یورزش

 نیهمچن .است یورزش يرشد صادرات کاالها يدرصد علت گرنجر 95 نانیدر سطح اطم زین یرنفتیغ

و رشد صادرات  یورزش يرشد صادرات کاالها يرهایمتغ نیب تیعل ۀنشان داد که رابط قیتحق ۀافتی گرید

 يرشد صادرات کاالها ریگفت متغ توانیم یطور کلبه نیاز ورزش) متقابل است. بنابرا ری(غ یرنفتیغ

 ياکبر قیتحقهمچنین نتایج  .)9( رگذارندیتأث گریکدیاز ورزش) بر  ری(غ یرنفتیو رشد صادرات غ یورزش

تأثیر مثبت  یانسان یۀکار و سرما يروین يوراندازة بنگاه، بهره يرهای) نشان داد که متغ1396و همکاران (

و  میرمستقیاثرات غ م،یاثرات مستق ۀحاصل از محاسب جی. نتاددارنها صادرات بنگاه زانیبر م يداراو معن

و اندازة بنگاه  یانسان یۀکار، سرما يروین يوربهره میرمستقیو غ میکه اثر مستق دهدیاثرات کل نشان م

                                                           
1 . Zafar 
2 . Graca 
3 . Kundu 
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 انیعسکر قیتحق جینتادر این زمینه  .)15( است دارامثبت و معن هیهاي همسابر صادرات هر استان و استان

و  ینسب تیاز مز یورزش يکدام از کاالهادر صادرات هیچ رانیکه ا دهدی) نشان م1395و همکاران (

صادرات  زانیکه م دهدینشان م یورزش يروند صادرات کاالها یبررس. یستبرخوردار ن یقدرت رقابت

 لیو تردم قیصادرات توپ، قا زانیم یاست، ول افتهی شیافزا یورزش زاتیتجه ریکفش، پوشاك و سا

کفش،  يدهه، در گروه کاالها نیا یو ساختار کشور ط یصادرات يهاتیفعال بیاست. ترک افتهیکاهش 

 يها بوده است. اما ساختار مربوط به کاالهابخش نیمطلوب و مناسب صادرات ا زاتیتجه ریو سا لیتردم

) 1395و همکاران ( یمحمدکاظم قیتحق جینتا .)10( ها بوده استبخش نیبه ضرر ا قیتوپ، پوشاك و قا

 تیاولو بیترتبه یورزش زاتیصنعت پوشاك و تجه یدر عملکرد صادرات هکنندکه عوامل تعیین نشان داد

. 4 ران؛یمد یابیبازار ي. راهبرد3 ران؛یمد ی. تعهد صادرات2 ؛یطی. عوامل مح1اند از: عبارت يذاراثرگ

و همکاران  یپهلوان زادهیعل قیتحق جینتاهمچنین . )16( شرکتی نیع يهایژگی. و5 ؛یهاي صادراتمشوق

 درصد)، 36( نیشامل چ رانیبه ا یورزش يکاال ةواردکنند يکشورها درصد 59) نشان داد که 1393(

به  رانیا یورزش يبودند. در مقابل صادرات کاالها درصد) 7( هیو ترک درصد) 21( یعربة امارات متحد

 7(و افغانستان  درصد) 8( ترکمنستان درصد)، 70(شامل عراق  یالیصادرشده براساس ارزش ر يکشورها

برحسب  یورزش يواردات و صادرات کاالها نینشان داد ب قیتحق یانیپا يهاافتهی تیبود. در نها درصد)

  .)17( وجود ندارد يدارامعن ۀرابط 1393در سال  یالیارزش ر

هاي خود براي بهبود یافته از تمام ظرفیتبراساس نتایج تحقیقات مشابه، بیشتر کشورهاي توسعه

دهد که ایران ن میها نشابررسیکنند، اما صادرات کاالهاي ورزشی و افزایش رشد اقتصادي استفاده می

المللی را در اختیار دارد، هاي باالي صادراتی، سهم کمی از بازارهاي بینبا وجود برخورداري از پتانسیل

اگرچه از زمان تدوین برنامۀ سوم توسعه، عملکرد صنعت صادرات کاالهاي ورزشی ایران روند صعودي به 

ب وجود دارد. صادرات کاالهاي ورزشی ایران نسبت خود گرفته است، اما هنوز فاصلۀ زیادي با شرایط مطلو

تر است. براساس آمار سایت یافته و کشورهاي همتراز به میزان قابل تأملی پایینبه کشورهاي توسعه

هزار دالر صادرات داشته که در مقابل صادرات  890میلیون و  32، 2016جهانی، کشور ایران تا سال 

. از طرفی استجهان رقم چشمگیري نیست. بنابراین سهم ایران بسیار کمتر از استاندارد جهانی آن 

هاي ریزيها و برنامهرو وجود سیاستات کشور، یاراي رقابت با کاالهاي مشابه خارجی را ندارد. ازاینتولید

ها و عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صنعت صادرات کاالهاي ورزشی و مناسب در خصوص ارتقاي شاخص

بررسی تأثیر رسد. در همین زمینه، هدف از این پژوهش نظر میبهبود رشد اقتصادي امري ضروري به
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تا در نهایت به  استصادرات کاالهاي ورزشی بر رشد اقتصادي ایران و برخی کشورهاي در حال توسعه 

هایی که در این صنعت در حال فعالیت هستند، بتوانند موقعیت و ها و تولیديها، بنگاهکمک این پژوهش

هاي ورزشی و رقابت با سایر شرایطی را که در آن هستند، درك کنند و در جهت توسعۀ صادرات کاال

رو محقق براي توسعۀ عملکرد صنعت کشورهاي دنیا و در نهایت افزایش رشد اقتصادي گام بردارند. ازاین

هاي دنبال بررسی تأثیر برخی شاخصصادرات کاالهاي ورزشی کشور در جهت بهبود رشد اقتصادي به

ز بودن اقتصاد، عامل سرمایۀ انسانی و تحقیق و مهم از جمله نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، نرخ اشتغال، با

یاستگذاران حوزة صادرات و تجارت ستوسعه بر رشد اقتصادي است. دستیابی به این شناخت، به مدیران و 

تر عمل کند تا با تحلیل عوامل اثرگذار بر صادرات کاالهاي ورزشی هوشمندانهکاالهاي ورزشی کمک می

پژوهش این است که آیا صادرات کاالهاي ورزشی بر رشد اقتصادي ایران ترتیب مسئلۀ اصلی کنند. بدین

 ؟دگذارو برخی کشورهاي در حال توسعه تأثیر می

 

 شناسی تحقیقروش

تحلیلی است. آمارهاي مورد استفاده در این تحقیق، آمارهاي  -این تحقیق، کاربردي و از نوع توصیفی

المللی توسعۀ تجارت، گمرك جمهوري اسالمی سازمان بینسري زمانی و پنل منتشره توسط بانک جهانی، 

کشور منتخب در حال  9) است. جامعۀ آماري پژوهش 2016تا  1997ساله ( 20ایران طی دورة زمانی 

اند. همچنین دادهتوسعه که شاخص توسعۀ انسانی نزدیک به هم دارند و داراي صادرات کاالهاي ورزشی

ی این نه کشور در مقایسه با برخی کشورهاي در حال توسعۀ دیگر، هاي آماري صادرات کاالهاي ورزش

یت رؤالمللی توسعۀ تجارت قابل در سایت بانک جهانی و سازمان بین 2016تا  1997طور کامل از سال به

عنوان نمونه انتخاب خواهد شد. روش کشور نیز به 9دلیل حجم کوچک جامعه و در دسترس است. به

هاي مربوط به صادرات ها و شاخصصورت که دادهینبدش مورد استفاده خواهد بود، ی دیگر رواقتصادسنج

پنل براي برخی کشورهاي در  صورتبههاي سري زمانی براي ایران و داده صورتبهي ورزشی ایران کاالها

استخراج  1الملل تجارتینبیت بانک جهانی و سازمان از سا 1997-2016ي هاسالحال توسعه در طی 

وتحلیل یهتجزی اقتصادسنجهاي اکسل، با استفاده از روش افزارنرمیلۀ وسبهشود و پس از پردازش می

 پوشاك، کفش، مانند گروه پنج ، بهHS يبندطبقه براساس ایران ورزشی المللیبین خواهند شد. مبادالت

                                                           
1.  UN Com trade Database 
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مقادیر  و پنل هاي سري زمانیداده شد. تقسیم متفرقه يکاالها و ورزشی -تفریحی هايیققا توپ، انواع

هاي ها با استفاده از روشوتحلیل دادهیهتجز. براي کندگیري مییک متغیر را در نقاط متوالی در زمان اندازه

 آزمون و 2(چاو) لیمر يهااز آزمون RE(1( تصادفی اثرجمعی، هاي همی و پانل دیتا از آزموناقتصادسنج

افزار ها از نرمداده وتحلیلیهستفاده شد. براي تجزا 6و آزمون فیشر 5پدرونی ، آزمون4، آزمون کائو3هاسمن

  بین متغیرهاي مورد بررسی و همچنین همبستگی آنها استفاده شد. ۀبراي بررسی رابط Eviews9آماري 
 

 معرفی مدل

 خیبر و ایران اقتصادي رشد بر محصوالت ورزشی صادرات مدل مورد استفاده براي بررسی تأثیر

 :استزیر  صورتبهتوسعه  در حال کشورهاي

0 1 2 3 4 5 6

7 8

it it it it it it it

it it it

RGDP INF EM EX G ES OPEN
HC RD

α α α α α α α
α α ε

= + + + + + +
+ + +    

 که در آن:

RGDPواقعی)، ۀ(رشد تولید سران : رشد اقتصادي INF ،نرخ تورم :EM،اشتغال :  EXواقعی،  : نرخ ارز

RG ،مخارج کل دولت :ES ،صادرات محصوالت ورزشی :OPEN ت صادرا: باز بودن اقتصاد (مجموع ارزش

: عرض از مبدأ، 0αتحقیق و توسعه، ۀ : هزینRDانسانی،  ۀ: سرمایHC و واردات به تولید ناخالص داخلی)،

tε  جمله خطا، اندیس =i  تعداد کشورها و اندیس :tزمانی مورد مطالعه است. ة: دور 

 ).19،18استفاده شده است () 2017( 8یوک ) و یایا2014( 7انیانووهاي براي مدل مذکور از مدل

ي و پاکستان کشورهاي مورد مطالعه شامل ایران، هند، عمان، روسیه، ترکیه، تایلند، مالزي، اندونز 

 .است

دست ول بها ةدر دو دوره تقسیم بر مقدار آن در دور سرانۀ واقعینرخ رشد اقتصادي از تفاضل تولید 

 .آیدمی

                                                           
1. Random Effects 
2. Chow test 
3. Hausman test 
4.  Kao 
5.  Perdoni 
6.  Fisher 
7. Anyanwu 
8. Yaya keho  
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 نتایج

 منتخب يکشورها با سهیمقا در رانیا کاالهاي ورزشی صادرات روند

 مربوط گوناگون يهاسال در را منتخب يکشورها از يتعداد ورزشی يکاالها صادرات روند 1 نمودار

 یط منتخب يکشورها ورزشی يکاالها صادرات یعموم روند .دهدیمنشان  ،1997-2016 یزمان بازة به

ورزشی در  يکاالها بوده است. بیشترین حجم صادرات روروبهبا نوسانات زیادي  ی،بررس مورد یانتخاب بازة

ترتیب متعلق به کشورهاي اندونزي، هند، ترکیه، تایلند، پاکستان، مالزي، روسیه، کشورهاي منتخب به

  .استایران و عمان 

0
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 ایران و کشورهاي منتخب. میزان صادرات کاالهاي ورزشی 1شکل 
 

 1 خطیهمآزمون 

 خطیدچار هم متغیرها اگر .شود پرداخته متغیرها خطیهم بررسی به مدل، برآورد از پیش است الزم

 کامل، خطیهم وجود صورت در و شد خواهد مشکل دچار رگرسیون تخمین محاسبۀ ایویوز باشند، شدید

استفاده  ی،خطهم ییشناسا منظوربهموجود  يهااز روش یکی. یستپذیر نمربعات امکانحداقل  تخمین

ر بیانگ یحیتوض یرهايمتغ ینب یبزرگ همبستگ یبکه وجود ضرا یصورتبه. است یهمبستگ یباز ضرا

                                                           
1. Multicolinearity 
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گزارش  1برآوردشده در جدول  ۀمعادل یحیتوض یرهايمتغ یخطهم یتوضع ی. بررساست یخطوجود هم

 وجود ندارد. یداز نوع شد یخطهم یرها،متغ ینا یانم که است یناز ا یحاک یجشده است. نتا

 
 متغیرها  خطیهمنتایج آزمون  .1جدول 

تحقیق 
و 

 توسعه

سرمایۀ 
 انسانی

باز 
بودن 
 اقتصاد

صادرات 
کاالهاي 
 ورزشی

رشد 
 اقتصادي

نرخ  اشتغال
 ارز

نرخ 
 تورم

 

 نرخ تورم 1 -11/0 15/0 22/0 -12/0 23/0 -33/0 -14/0
 نرخ ارز -11/0 1 18/0 -17/0 12/0 17/0 -26/0 -23/0
 اشتغال 15/0 18/0 1 -20/0 -19/0 22/0 -33/0 -39/0

28/0 34/0 32/0- 18/0- 1 20/0- 17/0- 22/0 
رشد 

 اقتصادي

30/0- 15/0 10/0- 1 18/0- 19/0- 12/0 12/0- 
صادرات 
کاالهاي 
 ورزشی

39/0- 20/0- 1 10/0- 32/0- 22/0 17/0 23/0 
باز بودن 

 اقتصاد

24/0 1 20/0- 15/0 34/0 33/0- 26/0- 33/0- 
سرمایۀ 
 انسانی

1 24/0 39/0- 30/- 28/0 39/0- 23/0- 14/0- 
تحقیق و 

 توسعه
 

  1آزمون ریشۀ واحد

اطمینان از رگرسیون غیرکاذب و در پی آن نتایج نامطمئن،  منظوربهاز برآورد هر رگرسیون  پیش

استفاده شده که در  2منظور از آزمون برتونگ. بدینکنیممتغیرها را آزمون  پایاییالزم است که چگونگی 

 ۀصفر، در این آزمون وجود ریش ۀد و فرضیشوتعیین می 3بیزین -هاي بهینه توسط معیار شوارتزآن وقفه

 واحد است.

                                                           
1. unit-root 
2. Breitung 
3. Schwarz's Bayesian Criterion  
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 متغیرها در سطح با عرض از مبدأ و روند ریشۀ واحدنتایج آزمون  .2جدول 

 نتیجه احتمال محاسباتی ةآمار نام متغیر

 ایناپا 979/0 04/2 اقتصادي رشد
 ایپا 058/0 -56/1 نرخ تورم
 ایپا 062/0 53/1 اشتغال

 ایناپا 902/0 29/1 نرخ ارز واقعی
 ایناپا 998/0 98/2 مخارج دولت

 ایپا 000/0 -73/3 صادرات محصوالت ورزشی
 ایناپا 766/0 727/0 باز بودن اقتصاد

 ایناپا 398/0 256/0 انسانیسرمایۀ 

 ایناپا 993/0 -46/2 هزینۀ تحقیق و توسعه
 تحقیق هايیافتهمأخذ : 

 
طورکه مشخص است، متغیرهاي نرخ تورم، اشتغال جدول آمده و همان نتیجۀ آزمون ریشۀ واحد در

گیري پایا تفاضل بارشده است و دیگر متغیرها با یک  پایا و صادرات محصوالت ورزشی در سطح و روند

 اند.شده

 و روند تفاضل اول متغیرها در سطح با عرض از مبدأ ریشۀ واحدنتایج آزمون . 3جدول 

ةآمار نام متغیر  
حاسباتیم  نتیجه احتمال 

اقتصادي رشد  43/2-  007/0  پایا 
-43/5 نرخ ارز واقعی  000/0  پایا 
-62/4 مخارج دولت  000/0  پایا 

-37/1 باز بودن اقتصاد  084/0  پایا 

-60/2 سرمایۀ انسانی  004/0  پایا 

-63/2 هزینۀ تحقیق و توسعه  004/0  پایا 

 تحقیق هايیافتهمأخذ : 
 

درصد  یک سطح در یرهامتغ و است شده صفر رد فرض یرها،متغ اول مرتبۀ تفاضل با یجنتا با مطابق

اول،  مرتبۀ از یجه پایانت در و واحد بوده ریشۀ يدارا مربوط یرهايمتغ ترتیب، تمامیاین به . دارندمعنی

I(1) .هستند 
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جز متغیرهاي نرخ تورم، اشتغال و صادرات توان استدالل کرد که همۀ متغیرها بهبراساس نتایج، می

 یلدلبه آزمون، ینا ازآمده دستبه یجنتا بهبا توجه اند. گیري پایا شدهبار تفاضلمحصوالت ورزشی، با یک

 حالت یرا درز است، شده استفاده یجمعهم يهاآزمون از سطح و روند، یرها درمتغبعضی از  پایایی عدم

 کرد. اعتماد یجنتا به توانیم یرهامتغیان م یرابطۀ هم جمع وجود صورت در یرها، تنهامتغپایایی  عدم

  یجمعنتایج آزمون هم

هاي یرها در سطح و روند، از آزمونمتغیل عدم پایایی دلین آزمون، بهاآمده از دستیج بهنتابا توجه به 

یرها، وجود اثرات تصادفی تنها در صورت وجود متغیرا در حالت عدم پایایی زشده است، جمعی استفاده هم

هاي جمعی آزمون. براي بررسی وجود همکردیج اعتماد نتاتوان به یرها میمتغیان مجمعی رابطۀ هم

وجود دارد. بنابراین در این پژوهش براي  3و آزمون فیشر 2، آزمون پدرونی1کائو مختلفی از جمله آزمون

دلیل دهیم، زیرا انجام آزمون پدرونی بهجمعی کائو را انجام میاثبات کاذب نبودن رگرسیون، آزمون هم

 آورده شده است.  4پذیر نیست. نتایج آزمون در جدول زیاد بودن تعداد متغیرهاي مدل امکان

 
 جمعی. نتایج آزمون هم4جدول 

 جمعی کائوآزمون هم t ةآمار احتمال

 مقادیر 442/3 05/0کمتر از 

 هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

مستقل مورد بررسی دهد که متغیرهاي کند و نشان میجمعی را تأیید مینتایج آزمون کائو وجود هم

جمع بوده و روابط بلندمدت تعادلی میان رشد اقتصادي و متغیرهاي مستقل مدل با متغیر وابسته هم

برقرار است. پس از بررسی پایایی متغیرها و پیش از تخمین مدل باید اطمینان حاصل شود که رابطۀ 

یۀ فرضینکه اب همگن است یا یشي ناهمگن و مبدأهاي عرض از دارای بررسیونی در نمونۀ مورد رگرس

 4صورت تلفیقیها بهشود. اگر دادهیمیرفته پذین مقاطع بیب مشترك در شي مشترك و مبدأهاعرض از 

شود. در این حالت در مدل قرار گیرند، براي تمام مقاطع عرض از مبدأ و شیب یکسانی درنظر گرفته می

 شود.لیمر استفاده می Fمنظور آزمون ینبداثر مقاطع درنظر گرفته نشده است. 

                                                           
1.  Kao 
2.  Perdoni 
3. Fisher 
4. Pooling Data 
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 لیمر(چاو) -Fنتایج آزمون 

است. به کمک این  لیمر Fهاي مقطع عرضی سري زمانی، آزمون اولین آزمون تشخیصی در داده

د یا اینکه هر کشور یک عرض از مبدأ جدا نکشورها یک عرض از مبدأ دار ۀشود، همآزمون مشخص می

ا باید مشخص کنیم که رابطۀ رگرسیونی در نمونۀ مورد بررسی داراي عرض از عبارت دیگر، ابتدبه دارد.

مبدأهاي ناهمگن و شیب همگن است، یا اینکه فرضیۀ عرض از مبدأهاي مشترك و شیب مشترك در بین 

براساس شود. لیمر استفاده می Fمنظور از آزمون شود. بدینهاي تلفیقی) پذیرفته میمقاطع (مدل داده

هاي مشترك نامقید و در حالت کلی با عرض از مبدأهاي مشترك و شیب صورتبهاین آزمون ابتدا مدل را 

مقید و با عرض  صورتبهکنیم، سپس مدل را برآورد کرده و مقدار پسماندهاي رگرسیون را محاسبه می

دست یر پسماند مقید را بهزنیم و مقادهاي مشترك تخمین میاز مبدأهاي ناهمگن در بین مقاطع و شیب

تر باشد، بزرگ شدهمشخصجدول با درجات آزادي  Fاز  شدهمحاسبه Fکه مقدار یدرصورتآوریم. می

بایستی عرض از مبدأهاي شود و میمبنی بر همگنی مقاطع و عرض از مبدأهاي یکسان رد می H0فرضیۀ 

که یدرصورتپانل براي برآورد استفاده کرد ولی توان از روش مختلفی را در برآورد لحاظ کرد. در نتیجه می

ها براي مقاطع مختلف است و قابلیت ترکیب شدن پذیرفته شود، به معنی یکسان بودن شیب  H0فرضیۀ

گیرد. در این آزمون با توجه به هاي تلفیقی مورد تأیید آماري قرار میها و استفاده از مدل از دادهداده

مورد پذیرش قرار گرفته، زیرا در مدل  1هاي تابلوییي مورد بررسی، روش دادههابراي تمامی مدل Fآمارة 

 این احتمال صفر است.  موردنظر

 H0هاي تلفیقی): عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابرند (داده

 H1هاي تابلویی): عرض از مبدأ در تمام مقاطع برابر نیستند (داده

 
 درصد 5لیمر در سطح  Fنتایج آزمون . 5 جدول

F نتیجه احتمال لیمر محاسباتی 

947/0  545/0  شود.ها رد میمبنی بر تلفیقی بودن داده 0H ۀفرضی 

 تحقیق هايیافتهمأخذ: 

 

                                                           
1. Panel data 
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 ۀفرضی ،تر است) کوچک51/2( در سطح یک درصد جدول F ةلیمر محاسباتی از آمار Fکه  آنجا از

 کشورها داراي یک عرض از مبدأ هستند. ۀما هم ۀبنابراین در مطالع. شودصفر پذیرفته می

 هاسمن نتایج آزمون

تابلویی با اثر ثابت از  يهاداده يالگو و تصادفی اثر با تابلویی يهاداده يالگو بین انتخاب يبرا اینجا در

 آزمون هاسمن استفاده شده است. 

 
 درصد 5محاسباتی در سطح  2χةهاسمن به کمک آمار نتایج آزمون. 6 جدول

 تحقیق يهاافتهیمأخذ: 

 

 ةآمار قدارآورده شده است. م 6آزمون هاسمن و میزان احتمال پذیرفته شدن فرض صفر در جدول 
2χ آمده دستبه ةاین آماره با آمار ۀ، است. با مقایس8 يآزاد درجۀ با 527/5آمده براي مدل برابر دستبه

توان نتیجه گرفت که روش مناسب است، می 09/20درصد که برابر با  یک داريامعن از جدول در سطح

براساس نتایج  روازایند. کرتوان فرض صفر را رد چراکه نمی ،جهت برآورد الگو روش اثرات تصادفی است

کنیم. پس از مشخص شدن روش مناسب آمده جهت برآورد مدل روش اثرات تصادفی استفاده میدستبه

رشد جهت برآورد پارامترها در قسمت گذشته در این قسمت به بیان نتایج حاصل از برآورد الگو براي 

 ی چیست؟ نتیجۀ عدم معناداري دو آزمون قبل شود.پرداخته می اقتصادي

 تخمین به روش اثرات تصادفی

 رشد اقتصادي يحاصل از برآورد مدل برا یجپس از مشخص شدن روش مناسب برآورد پارامترها، نتا

 یجبرآورد مدل استفاده شده است. نتا يبرا ی. براساس آزمون هاسمن، از روش اثرات تصادفشودیم یبررس

 10و  5در سطح  یرهامتغ یۀآمده از برآورد مدل، کلتدسبه یجه شده است. براساس نتائارا 7در جدول 

 10و عرض از مبدأ در سطح  قابل قبول هستند یزانعالمت و م يدارا یبضرا ۀبوده و هم ادارمعن درصد

 شده رد درصد 5 سطح در ،یبضرا یتمام صفر بودن یۀفرض دهدیم نشان یزن F ةآمار .استدار درصد معنا

  .است دارامعن مدل کل و
 

 نتیجه احتمال محاسباتی 2χ ةآمار

پذیرفته  تصادفیمبنی بر استفاده از روش اثرات  0H ۀفرضی 699/0 527/5
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 نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات تصادفی .7دول ج

 تحقیق هايیافتهمأخذ: 
 

درصد  1بیانگر این مطلب است که ضریب متغیر مستقل در سطح  t ةدر ارتباط با آمار 6نتایج جدول 

 نرخ تورممتغیر مربوط به . آمده داراي عالمت و میزان قابل قبول هستنددستضرایب بهۀ است. هم دارامعن

عبارت شود. بهمی رشد اقتصاديش کاهموجب  نرخ تورمکه افزایش  امعنبدین ،است نفیداراي ضریب م

  دهد.ش میکاهدرصد  72/0 ةرا به انداز رشد اقتصادي، نرخ تورمزایش در درصد اف 1 ،دیگر

ش افزایموجب  اشتغالکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م اشتغالمیزان متغیر مربوط به 

درصد  56/1را به اندازة  رشد اقتصادي، اشتغالدرصد افزایش در  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصادي

 دهد.ش میافزای

رشد ش کاه نرخ ارز موجبمعنی که افزایش بدین ،است نفیداراي ضریب م نرخ ارزمتغیر مربوط به 

درصد  08/0را به اندازة  رشد اقتصادي، نرخ ارزدرصد افزایش در  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی اقتصادي

  دهد.ش میکاه

 متغیر  ضریب آماره t احتمال

 عرض از مبدأ 09/32 88/1 069/0
 نرخ تورم -72/0 -37/2 032/0
 اشتغال 56/1 06/8 000/0
 نرخ ارز واقعی -08/0 -32/3 005/0

 مخارج دولت 034/0 07/9 000/0
 ورزشی صادرات محصوالت 035/0 57/4 000/0
 باز بودن اقتصاد 28/0 84/4 000/0
 سرمایۀ انسانی 041/0 96/1 059/0
 هزینۀ تحقیق و توسعه 025/0 14/2 040/0

91/0 2R 

89/0 𝑹𝑹�𝟐𝟐 
 جدول F ةآمار 73112/43)000/0(

79/1 D.W 
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 سبب مخارج دولتکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م مخارج دولتمتغیر مربوط به 

را به اندازة  رشد اقتصادي، مخارج دولت درصد افزایش در 1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزای

  دهد.ش میافزایدرصد  034/0

صادرات که افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م صادرات محصوالت ورزشیمتغیر مربوط به 

 شود. می رشد اقتصاديش افزایموجب  محصوالت ورزشی

 سبب باز بودن اقتصادکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م باز بودن اقتصادمتغیر مربوط به 

را به  رشد اقتصادي، باز بودن اقتصاددرصد افزایش در  1 ،عبارت دیگر. بهشودیم رشد اقتصاديش افزای

  دهد.ش میافزایدرصد  28/0اندازة 

موجب  سرمایۀ انسانیکه افزایش ا معنبدین ،است ثبتداراي ضریب م سرمایۀ انسانیمتغیر مربوط به 

را به  رشد اقتصادي، سرمایۀ انسانییک درصد افزایش در  ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزای

  دهد.ش میافزایدرصد  041/0اندازة 

هزینۀ تحقیق که افزایش  امعنبدین ،است ثبتضریب م داراي هزینۀ تحقیق و توسعهمتغیر مربوط به 

هزینۀ تحقیق و درصد افزایش در  1ي ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزای سبب و توسعه

  دهد.ش میافزایدرصد  025/0را به اندازة  رشد اقتصادي، توسعه

 

 گیريبحث و نتیجه

 کنندگانمصرفمنظور معرفی کاالها و برندهاي داخلی به تجاري به -گسترش مناسبات و روابط اقتصادي

گیران ها و اهداف تصمیمترین سیاستهاي صادراتی، از مهمخارجی از طریق کانال افزایش فعالیت

رسی تأثیر شود. هدف پژوهش حاضر بریافتۀ جهان محسوب میاقتصادي در کشورهاي پیشرفته و توسعه

براساس نتایج صادرات کاالهاي ورزشی بر رشد اقتصادي ایران و برخی کشورهاي در حال توسعه بود. 

 نفیداراي ضریب م نرخ تورممتغیر مربوط به در خصوص رابطۀ بین متغیرها و ضریب مربوط، آمده دستبه

درصد افزایش  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش کاه سبب نرخ تورمکه افزایش  امعنبدین ،است

تورم باال ممکن است به درك اشتباه  دهد.ش میکاهدرصد  72/0را به اندازة  رشد اقتصادي، نرخ تورمدر 

هاي ي قیمتی منجر شود؛ بنابراین برنامههانشانهو  عالئمهاي نسبی، منحرف کردن از سطح قیمت

طور کارا عمل شود که کارگزاران اقتصادي نتوانند بهکند. این امر موجب میگذاري را ناکارامد مییهسرما
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 1آید. این یافته از پژوهش با نتایج دي ویتا و کیاووري و رشد اقتصادي پایین میکنند و سطح بهره

) همخوان است. بنابراین تورم نیز از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات و رشد اقتصادي است 2014(

گذاري، عدم تخصیص بهینۀ منابع و هاي سرمایهتواند موجب از بین رفتن انگیزهکه در صورت افزایش می

 ). 20در نهایت تولید داخلی کاالهاي ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد (

ش افزای سبب اشتغالکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م میزان اشتغالمتغیر مربوط به 

درصد  56/1را به اندازة  رشد اقتصادي، اشتغالدرصد افزایش در  1 ،دیگرعبارت شود. بهمی رشد اقتصادي

 نرخ ارز موجبکه افزایش  امعنبدین ،است نفیداراي ضریب م نرخ ارزمتغیر مربوط به  دهد.ش میافزای

 08/0را به اندازة  رشد اقتصادي، نرخ ارزدرصد افزایش در  1عبارت دیگر شود. بهمی رشد اقتصاديش کاه

) همخوان 1995(3)، آریز2011( و همکاران 2این یافته از پژوهش با نتایج االیونگبو دهد.ش میکاهصد در

شود که ها محسوب میترین ابزارهاي سیاسی و حاکمیتی دولت). متغیر نرخ ارز از مهم22،21است (

ور داشته باشد. تواند تأثیر شایان توجهی بر صادرات کاالهاي ورزشی و رشد اقتصادي ورزشی هر کشمی

تواند بر تقاضاي کاالهاي ورزشی تأثیر بگذارد، زیرا کاهش ارزش پول یک کشور سبب بنابراین نرخ ارز می

شود و در نهایت به کاهش جریان تجارت کاالهاي تر شدن پول یک کشور در خارج از کشور میارزان

باالتر رشد اقتصادي همراه است، زیرا این  تر با سطوحیینپاشود. بنابراین، نرخ ارز واقعی ورزشی منجر می

شود و در نتیجه از این طریق موجب افزایش رشد اقتصادي امر موجب کاهش واردات و افزایش صادرات می

 مخارج دولتکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتداراي ضریب م مخارج دولتمتغیر مربوط به خواهد شد. 

را  رشد اقتصادي، مخارج دولت درصد افزایش در 1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزایموجب 

هاي الزم و رود که دولت با ایجاد زیرساختدهد. با این حال، انتظار میش میافزایدرصد  034/0 ةبه انداز

 صادرات محصوالت ورزشیمتغیر مربوط به  د.کنمد خدمات پایه به رشد اقتصادي کمک امطلوب و کار ۀارائ

 رشد اقتصاديش افزایموجب  صادرات محصوالت ورزشیکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتم داراي ضریب

 035/0 ةرا به انداز رشد اقتصادي، صادرات محصوالت ورزشیدرصد افزایش در  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی

 یابیو دست یدتول یش، افزایخارج يبه بازارها یدهد. گسترش صادرات موجب دسترسش میافزایدرصد 

معنی بدین ،است ثبتداراي ضریب م باز بودن اقتصادمتغیر مربوط به  .شودیم يبه رشد مستمر اقتصاد

                                                           
1. De Vita & Kyaw  
2. Olayungbo  
3 .  Arize  
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باز درصد افزایش در  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزای سبب باز بودن اقتصادکه افزایش 

، اقتصاد بازتر، داراي رشد بنابراین دهد.ش میافزایدرصد  28/0 ةرا به انداز رشد اقتصادي، بودن اقتصاد

اقتصادي باالتر است. باز بودن اقتصاد موجب ایجاد فضاي رقابتی براي صنایع داخلی از طریق توسعۀ 

شود. همچنین باز بودن اقتصاد موجب انتخاب گیري کارا از عوامل تولید میهاي تولید جدید یا بهرهیکتکن

هاي اقتصادي تر براي فعالیتهاي پاییناي با قیمتههاي واسطتري در مورد کیفیت باالي نهادهوسیع

داراي ضریب  سرمایۀ انسانیمتغیر مربوط به شود. شود که این امر به بهبود رشد اقتصادي منجر میمی

 1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزایموجب  سرمایۀ انسانیکه افزایش  امعنبدین ،است ثبتم

این یافته با  دهد.ش میافزایدرصد  041/0را به اندازة  رشد اقتصادي، انسانی سرمایۀدرصد افزایش در 

) همخوان 1994( 1) و بن حبیب و اسپیگل1393)، نهاوندیان و افقهی (1396نتایج غالمی و همکاران (

کرده (سرمایۀ انسانی) مهارت و دانش بیشتري را دارا یلتحص). بنابراین اگر افراد 23،24،25است (

اشند و از آنجا که توسعه اقتصادي و افزایش رشد اقتصادي به پیشرفت در دانش فنی و علمی نیاز بمی

متغیر مربوط توسعه و افزایش رشد اقتصادي به انباشت سرمایۀ انسانی بستگی خواهد داشت.  احتماالًدارد، 

موجب  یق و توسعههزینۀ تحقمعنی که افزایش بدین ،است ثبتداراي ضریب م هزینۀ تحقیق و توسعهبه 

 رشد اقتصادي، هزینۀ تحقیق و توسعهدرصد افزایش در  1 ،عبارت دیگرشود. بهمی رشد اقتصاديش افزای

) و مالیک 2017( 2هاي بی و لیاین نتیجه از تحقیق با یافته دهد.ش میافزایدرصد  025/0 را به اندازة

اخلی موجب تولید کاالها و خدمات قابل د ۀتحقیق و توسع هايیتفعال). 26،7همخوان است ( )2017(

تنها به . این عامل نهشودیخارجی م ۀمؤثرتر از منابع موجود و جذب فناوري پیشرفت ةتجارت و استفاد

 يهاکارگیري مؤلفهجدیدي براي به يها، بلکه راهشودیخلق فناوري براي ساخت کاالهاي جدید منجر م

موجب کاهش  فناوريتحقیق و توسعه و پیشرفت  ۀعامل هزینکند. یتولید یا مواد اولیۀ نوظهور ایجاد م

 شود. یو رشد صادرات م رشد اقتصادي ، افزایشهاینههز

 اقتصاديرشد  و محصوالت ورزشیصادرات دیگر یافتۀ پژوهش نشان داد که رابطۀ معناداري بین 

 يهاورداري از صرفهظرفیت تولید، برخ افزایشموجب  محصوالت ورزشی. رشد صادرات وجود دارد

. شودیم یرصادراتیو تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد باالتر در بخش غ يوراقتصادي، افزایش بهره

در  يور، افزایش بهرهمحصوالت ورزشیدر نتیجۀ افزایش صادرات  ورزش رشد بخش صنعت همچنین

                                                           
1. Benhabib and Spiegel 
2. BY, Lee  
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منظور افزایش کیفیت کاالهاي ا بههزیرا با افزایش صادرات، بنگاه ،بخش تولید کاالهاي صادراتی است

و استفاده از واحدهاي با مقیاس  هاینهي، کاهش هزفناورتولیدي خود سعی در اصالح مدیریت، بهبود 

ترتیب تخصیص منابع به ، بدینکنندمیتر خارجی دلیل برخورداري از بازار گستردهوسیع اقتصادي به

و رشد کل  ورزش آن رشد اقتصادي بخش صنعتپی  دربهترین نحو انجام خواهد پذیرفت و کارایی و 

)، اینانوو 2017)، یایاکیو (2017این نتیجه از تحقیق با نتایج تحقیق مالیک (اقتصاد، افزایش خواهد یافت. 

 شودینظر به نتایج حاصله توصیه م رو). ازاین7، 19، 18، 27) همخوانی دارد (2012) و شجاعت (2014(

ذکرشده  هايیاستدر پیش گرفته شود. س ورزشیمعطوف به صادرات کاالهاي نگر برون هايیاستکه س

محصوالت د و استراتژي توسعۀ صادرات شمنابع خواهد منجر  ترینه، به تخصیص بهيوربا افزایش بهره

تولیدي و استفادة  يهادر بخش يورآن افزایش بهره آثاراست که یکی از  هایییاستاز س يانمونه ورزشی

معطوف به کل  ورزش بر بخش صنعتمثبت آن عالوه تأثیراتمناسب از منابع موجود در جامعه است و 

افتادگی از رقباي ي روز و عقبفناورعلت عدم تجهیز به ما به ورزشدر حال حاضر صنعت  .اقتصاد نیز است

از حیث پیچیدگی ساختار . ته باشدتواند در بازارهاي خارجی حضور مناسبی داشخود در خارج، نمی

در بخش  یدشدهسازي در اقتصاد باشد، محصوالت تولاصلی تنوع ۀاقتصادي، اگرچه بخش صنعت باید وزن

آن دارد. در واقع محصوالتی که به تجمیع دانش و  یافتگینکشور نشان از سادگی و توسعه ورزش صنعت

صنعت نیاز به فناوري . خورندصنایع ایران به چشم نمیي بیشتري براي تولید نیاز دارند، چندان در فناور

هایی رسید که توانایی ها و قابلیتاي نیست که بتوان از نو شروع کرد و به ظرفیتدارد و فناوري هم مقوله

دست آورد. بلکه ابتدا باید بتوان مسیري را براي انتقال فناوري به کشور پیدا رقابت با دیگر کشورها را به

س از آن با کاردانی و مهارت و دانش نیروي انسانی و نیز حمایت از ابداعات و اختراعات موجبات کرد و پ

 .دشو یرپذنحوي که دستیابی به مزیت رقابتی در بازار جهانی امکانبه ،توسعه و پیشرفت آن را فراهم آورد

و صنعت صادرات  منظور افزایش رشد اقتصادي در بخش صنعت ورزشتوان گفت که بهطور کلی میبه

هاي اقتصادي در بیشتر کشورهاي دنیا، باید توسعۀ ترین بخشعنوان یکی از مهمکاالهاي ورزشی به

هاي دولت قرار گیرد، زیرا توسعۀ صادرات در این صادرات کاالهاي پرطرفدار ورزشی در اولویت برنامه

شود. از طرف دیگر، توسعۀ می بخش به تقویت مبادالت خارجی منجر شده و سبب افزایش تولید داخلی

وري صادرات کاالهاي ورزشی با ایجاد تخصص در تولید کاالهاي صادراتی، موجب رشد تولید و افزایش بهره

و در نهایت افزایش رشد اقتصادي خواهد شد. همچنین افزایش صادرات کاالهاي ورزشی تا حدي ارز مورد 

توان با استفاده از این ارز، منابع مورد نیاز در نتیجه میکند، نیاز کشورهاي در حال توسعه را فراهم می
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اي در بخش ورزش فراهم شده و شرایط براي رشد بیشتر کاالهاي ورزشی براي واردات کاالهاي سرمایه

شود براي افزایش رشد بخش صنعت صادرات کاالهاي ورزشی، شود. در این زمینه پیشنهاد میمهیا می

اختصاص یدکنندگان داخلی مانند سیاست تشویق صادرات، تولدر حمایت از هایی ها و برنامهسیاست

کاالهاي  تسهیالت و یارانه، تخصیص ارز دولتی براي واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی

آالت مدرن ینماش واردات هاي سنگینو مالیات هاي ورزشی از تعرفهها و شرکتورزشی، معافیت تولیدي

هاي برتر سایر کشورهاي دنیا جهت دستیابی به مزیت رقابتی اجرا شود. انتقال و استفاده از فناوريو 

بدیهی است تالش براي عضویت در سازمان تجارت جهانی و تعامل با سایر کشورهاي پیشرو در خصوص 

ي ورزشی، نیز یتی در عرصۀ تولید کاالهاچندملهاي صادرات کاالهاي ورزشی و ارتباط و تعامل با شرکت

 تواند بر عملکرد صنعت صادرات کاالهاي ورزشی و رشد اقتصادي کشور اثرگذار باشد. می

تاکنون در خصوص محصوالت و کاالهاي ورزشی انجام گرفته است، بیشتر در  آنچهشود یادآور می

رات کاالهاي ورزشی در مورد تأثیر صاد اآلنزمینۀ ارائۀ ارقام صادرات و واردات کاالهاي ورزشی بوده و تا 

بر رشد اقتصادي پژوهشی صورت نگرفته است، از این لحاظ پژوهش حاضر بکر است و نتایج این پژوهش 

تواند بر رشد نشان داد افزایش صادرات محصوالت ورزشی در ایران و برخی کشورهاي در حال توسعه می

جب ارتقاي ظرفیت تولید و صرفهاقتصادي تأثیرگذار باشد. در نهایت رشد صادرات محصوالت ورزشی مو

 هاي اقتصادي خواهد شد. 
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