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 مقدمه -1
طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه هعنوان یک صنعت پردرآمد، بورزش و تفریحات سالم به

کشورهاي دنیا نقش دارند. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهاي توسعه یافته، یک 
صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادي این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگترین و 

ه و قلمرو آن جهانی شدرود. صنعت ورزش به سرعت به شمار می 21پردرآمدترین صنایع در قرن 
هاي گروهی، هاي اقتصادي آن از جمله رسانهر کرده است. این صنعت با همه جنبههمه جا را تسخی

که سهم طوريبه دست آورد؛هکشورها را ب GDPاي از پوشاك وغذا و... توانسته است سهم عمده
و جایگاه این  ش شدهدرصد گزار 2، در برخی از کشورهاي پیشرفته بیش از GDPصنعت ورزش از 

 یگر صنایع ارتقاء بخشیده است. صنعت را در بین د
اقتصاد و خصوص در بخش صنعت و فناوري، بر رابطه بین تحوالت گوناگون طی چند دهه اخیر ب

که امروز حجم پول در گردش، در بخش صنعت فراغت به طور عام و در ورزش تأثیر گذاشته چنان
اي تبدیل منطقه هاي کسب درآمد ملی وبخش ورزش به طور خاص، ورزش را به یکی از شیوه

اند که ورزش ها در جوامع پیشرفته نشان دادهپذیر نیست. بررسیپوشی از آن امکانکرده که چشم
اجتماعی کشورها، در آینده خواهد بود. ورزش با  -از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادي

گذاشته که این تأثیرات هاي مؤثر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد تأثیر ایجاد مکانیسم
 باشد:زیر می شامل موارد

و افزایش سطح  شودمیتندرستی در میان افراد جامعه ورزش باعث افزایش سطح سالمت و  -1
وري اقتصادي در سبب افزایش سطح بهره سرمایه اجتماعی،نیز با تأثیر بر سرمایه انسانی و سالمت 

 .گرددهاي تولیدي و خدماتی میبخش
-هاي بهداشتی، درمانی و هزینهو هزینه شدهورزش سبب افزایش سطح سالمت گسترش -2

 د.دههاي جانبی آن را در جامعه کاهش می
جاري اقتصاد حاکم بر کشورها،  افزایش چشمگیر شاغالن در بخش ورزش که بر روند -3

 .خصوص کشورهاي پیشرفته تأثیر گذاشته و از حجم بیکاران در حال افزایش کاسته استب
 از ورزش به عنوان ابزاري مؤثر براي بازاریابی و فروش کاالهاي ورزشی و غیر ورزشی -4

 شود.استفاده می
هاي پولی و مالی به بازارهاي داخلی از طریق برگزاري مسابقات ورزشی در سطح سرمایه -5

 شود.المللی وارد میاي و بینمنطقه ،ملی
در دو دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  توانطور کلی نقش اقتصادي ورزش را میهب

هاي ، هزینهاقتصادي تقسیم نمود. اثراتی چون تولید کاالها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات
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اي، اشتغال، جذب خانوار، ایجاد اماکن و تسهیالت، تبلیغات، مشارکت در بورس، پوشش رسانه
گیرند. اثرات اقتصادي دي ورزش قرار میگردشگر و حامیان مالی در زمره اثرات مستقیم اقتصا

هاي درمان و هایی چون ارتقاء سطح سالمت جامعه، کاهش هزینهغیرمستقیم ورزش نیز در زمینه
ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش هاي ملی سالمت، کاهش بزهکاريبه تبع آن توسعه برنامه

 ).Sanderson el at., 2000باشد(می ، رشد و توسعه اقتصادنتیجهآنها و در وريعملکرد و بهره
گذاري در ورزش و تأثیر آن بر روي رشد و توسعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه

باشد. کانادا، انگلیس و آمریکا از جمله بسیار مهم براي اقتصاد کشورها می مسالهاقتصادي، یک 
اند. صنعت ورزش در آمریکا م دادهاي در این زمینه انجاکشورهایی هستند که تحقیقات گسترده

 ). Meek, 1997نوعی ماشین اقتصادي است که ساالنه میلیون ها دالر درآمد دارد (
بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور  21قرن  (Haan, M., et al 2002)بر اساس نظر مارکو هان

هاي ورزشی، تاست. این صنعت با تولید و عرضه محصوالت مصرفی و غیر مصرفی مرتبط با فعالی
سزایی دارد. رواج ورزش و تفریحات سالم در عصر هداف ورزش و تفریحات سالم نقش بدر پیشبرد ا

حاضر بویژه در کشورهاي توسعه یافته سبب رونق هرچه بیشتر این صنعت شده است. هرچند 
 ، برخوردار بودشدمیالدي از قدرت خاصی بیش از آنچه تصور می 1990صنعت ورزش در دهه 

)Rosner, 1989(.  ولی هنوز یک صنعت جوان است و تمامی مشکالت یک صنعت جوان را
 داراست. 

هاي صنعت ورزش در هر کشوري با توجه به اندازه و دامنه این صنعت کمیت و کیفیت بخش
هاي کلی، متفاوت است از این رو تا کنون الگوي واحد و یکسانی براي آن ارائه نشده است. سیاست

هاي اقتصادي کشورهاي مختلف از جمله عوامل دخیل در این نگی، اجتماعی و سیستمعوامل فره
روند. لذا بررسی وضعیت اقتصادي این صنعت و تأثیر آن روي رشد و توسعه امر به شمار می

 باشد.میهاي تحقیق اقتصادي یکی از اولویت
در ورزش و  گذاريسرمایهضمن بررسی اجمالی این صنعت به ارتباط بین  ،هدف اصلی این مقاله

پردازد. در ادامه سازماندهی مقاله به شکل زیر است: در بخش دوم مقاله، رشد اقتصادي در ایران می
در  ات انجام شده توضیح داده وگیرد. در بخش سوم مقاله، مطالعمبانی نظري مورد بررسی قرار می

اده از الگوي اقتصاد سنجی و نرم افزار با استف ،در بخش پنجم وها معرفی الگو و داده بخش چهارم،
microfit گیري و پیشنهادات به تخمین مدل پرداخته شده است. بخش ششم، مربوط به نتیجه

 باشد. می
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 مبانی نظري  -2
آغاز شد. این ضرورت، باعث تغییر نقش ورزش در جامعه  1980ضرورت جهانی شدن ورزش از دهه 

ه هاي مختلف ایجاد نمودات و رسانهیاري را براي افراد، مؤسسهاي درآمدزایی بسگردیده و فرصت
 .)white, 2000( است

توان از اهمیت اقتصادي اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش و تفریحات سالم در عصر حاضر نمی در
 .)Sanderdon  et al., 2000( پوشی کردسعه جوامع مختلف چشمتو
ها و گیريترین ابزار تصمیماین صنعت، مهم از بررسی اثرات اقتصادي اطالعات حاصل 

عقیده غالب در بین مردم بعضی شود. هاي صحیح اقتصادي در این بخش محسوب میگذاريسیاست
نگریستن به ورزش به مانند یک کاالي مصرفی است و از اهمیت آن در تولید و رشد و  ،از جوامع

هاي باالي چند پرداختن به ورزش نیازمند هزینههر . اندتوسعه اقتصادي و توزیع بهتر درآمدها غافل
امروزه به  .هاي مصرفی قرار دادتوان در کنار مخارج و هزینهها را نمیزیربنایی است ولی این هزینه

مدت هاي ورزشی در کوتاهدر بعضی از رشته ،شودهمان نسبت که درآمدهاي ملی صرف ورزش می
توان میزان برگشت سرمایه را به صورت درازمدت میهاي ورزشی در و در بعضی از دیگر رشته

 . مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمود
یابد و در کنار میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش می ،گذاري در ورزشبه دنبال سرمایه

المللی، جذب گردشگران و سطح سالمت و امکان جذب درآمد از طریق برگزاري مسابقات بین ،آن
گذاري در بخش ورزش مانع اصلی در روند سرمایه. یابدجسمی و روانی جامعه افزایش می بهداشت

باشد. در گذاري به صورت مستقیم میکشورها عدم رؤیت منافع قابل برگشت حاصل از این سرمایه
حالی که نگرش مثبت به ورزش و امور جنبی آن سودهاي سرشاري را به طور مستقیم و 

وجود نگرش مثبت در جوامع پیشرفته نسبت به ورزش، . نمایدنصیب آنان می غیرمستقیم در آینده
فزایش گذاري در امر ورزش به منظور باال بردن سطح سالمت و تندرستی و تأثیر بر اسبب سرمایه

همین گذارد. همچنین بر سرمایه انسانی و اجتماعی هم اثر می و  شودمیوري در تولید سطح بهره
سهمی  ،دادندبه آن نشان نمی چندانیرفته رفته بیشتر کشورهایی که قبالً توجه امر سبب شده که 

که بودجه تربیت بدنی و ورزش در چنان. ل شوندئگذاري در امور ورزشی قاي سرمایهبرا رو به افزایش
اي افزایش یافته سابقهکشورهاي توسعه یافته یا بعضی از کشورهاي در حال توسعه با سرعت بی

که این گونه کشورها به تأثیرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملی واقف  است. چرا
 .اندگشته

گذاري درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. ورزش یک سرمایه
مدت و هایی است که داراي دوران باروري کوتاهگذاريگذاري در ورزش از جمله سرمایهسرمایه
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فرهنگی و اقتصادي شایان توجهی  ،توان نتایج اجتماعیباشد. که با پرداخت به آن میدت میدرازم
از طریق سه  هاي ورزشی. رشتهرا به دست آورد و در تأمین نیازهاي جامعه و رفاه ملی کوشید

شوند: دولت، جامعه و بخش خصوصی که فلسفه و اهداف آنها در جدول ه میعرضه کننده اصلی ارائ
 آورده شده است:زیر 

 

 هاي ورزشیفلسفه و اهداف عرضه کننده .1جدول 
 بخش خصوصی جامعه دولت 

برطرف ساختن تقاضاي  ورزش براي اعضا ورزش همگانی فلسفه
 مردم و سودآوري

 اهداف
کمک به رفاه شهروندان 
و تولید فضاي ورزشی 

 غیر انتفاعی

محدودتر در عضوگیري، 
براي مردم با فلسفه هاي 

 و غیرانتفاعی مشابه
 سازي سودبیشینه

ها و شهریه مالیات امور مالی
 هاهاي اعضا، اعانهشهریه استفاده کنندگان

 گذاري سرمایه
ها، پذیرشبخش خصوصی،
 کنندگان شهریه استفاده

اي، اغلب خدمات حرفه هدایت و رهبري
 ايحرفه اي و داوطلبحرفه مدنی و بعضی داوطلبان

 همه آزادي براي عضوگیري
هاي سازمانی، محدودیت

اغلب براي سنین مختلف 
 و ساکنان منطقه

آزاد براي همه کسانی که 
 پردازندهزینه آن را می

هاي کوچک سازمان مکانهاي ورزشی ملی مثالها
 هاي ورزشی خصوصیباشگاه ورزشی

 )1390(اشنفلدر،  مأخذ:
 

ی براي نحوه اداره و مدیریت بخش هاي مختلفکنون، نظریهعلم اقتصاد تاگذاري پایهاز آغاز 
دولتی و افزایش سطح رفاه براي شهروندان و افزایش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوي 
اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سیاست و 

. براون و جکسون اندازه گذاري داردثی است که نقش اساسی را در سیاستفرهنگ نیز جزء مباح
دانند که به حجم عملیاتی که توسط دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد میدولت را نشان

اي و هاي مرکزي ایالتی، منطقههاي وابسته به دولت، اعم از سازمانهاو ارگانها، سازمانوزارتخانه
 گیرد، اشاره دارد. شهرداري و تأمین اجتماعی انجام می
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ها و اهداف دولت باید متناسب با وظایف دهنده برنامهمثابه سند نشانبودجه دولت به معموالً
تواند اندازه مطلوب را نشان دهد. مادامی که درآمدهاي سرانه در اقتصاد رشد دولت باشد که می

). پارادایم اول 1389یابد (عصاري و افضلی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می ،کندمی
بود و با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، پارادایم  "1مدیریت دولتی سنتی"ط به دولت مربو

ایجاد شد که خصوصی سازي و کوچک سازي دولت را شعار  "مدیریت دولتی نوین"دیگري به نام 
اصلی خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر این جریان فکري نیز در بسیاري از کشورها حتی 

زودي مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست ر کشورهاي مبدع آن نیز مثمرثمر واقع نشد و بهد
اعتمادي به دولت  اي براي شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بیخیر و رفاه مناسب و عادالنه

 و فساد و رشوه گردید.  و افزایش رانت
خدمات "هاي دیگري رفتند که ظهور یماز این رو اندیشمندان مجدداً به دنبال طراحی پارادا

بررسی عمقی از بحث گذر   ).1385از جمله آنهاست (میدري،  "3حکمرانی خوب"و  "2عمومی نوین
دهد که قبل از پایان جنگ جهانی بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمرانی خوب نشان می از دولت

 کرد، در میان کشورها رواجیویز مدوم، تا حدودي دیدگاه کینزي که لزوم دخالت دولت را تج
هاي ناشی از جنگ در کشورهاي داشت. اما پس از پایان جنگ جهانی به علت امر بازسازي خرابی

تري را براي افزایش دخالت دولت در ابعاد مختلف در حال توسعه و صنعتی، توجیهات محکم
هایی که در دوران رکود اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد و نیز با توجه به تجربه

هاي کینزي که درمان رکود و بیکاري را مداخله بیشتر دولت در بزرگ اتفاق افتاد و نیز اندیشه
دانست، کشورهاي در حال توسعه نیز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح اقتصاد می

 اي تا ملی را مجاز دانستند. کالن و از سطح منطقه
اخله دولت در اقتصاد و پیامدهاي منفی این گسترش موجب گردید که در اواخر روند افزایش مد

هاي هاي مستمر سیاستاقتصادي و ناکامی حداقل در جهان غرب، مشکالت عدیده 1970دهه 
اقتصادي ایجاد شود که به تدریج زمینه را براي طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت 

د و مقوالتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دولت و تغییر نقش دولت دولت در اقتصاد ایجاد نمو
ترتیب، مجادالت نظري در محافل گري مطرح گردید. بدین به نظارت و هدایت اقتصاد به جاي تصدي

اجرایی و سیاسی کشورها نسبت  گیرانعلمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم
ها در ابعاد آمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختالفرناکا به تخصیص غیر بهینه و

                                                                                                                   
1. Public Administration 

2. New Public Services 

3. Good Governance 
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) توانست از تئوري رقیب حداقلی دولتمختلف اقتصادي نمایان شد که بار دیگر تئوري کالسیک (
درکشور انگلستان و به دنبال بقیه  1980و آغاز دهه  1970پیشی بگیرد. سرانجام در پایان دهه 

صوصی سازي دولت، سیاست خبحث کوچک ،تا حدي کشورهاي در حال توسعهکشورهاي صنعتی و 
هاي پیدایش آنها مورد توجه به منظور رفع اختالفات و انگیزه سازي و کاهش حجم دخالت دولت

رو در کشورهاي در حال توسعه و سوسیالیستی، زمینه کاهش دخالت دولت جدي قرار گرفت. از این
سعه ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شد و بدین ترتیب، دوره تو ،از یک سو و از طرف دیگر

هاي اقتصادي، ها و بهبود عملکرد شاخصدوم شروع و با هدف توسه اقتصادي، کاهش نابرابري
 ). 1388سیاست این دوره کاهش حجم دولت و خصوصی سازي اعالم گردید (عباسی، 

ل و در دستور کار گرفت، ولی مسائ 1980ها تا پایان دهه با این حال، کوچک سازي دولت
نارضایتی  1990وجود داشت، موجب گردید از اواسط  "حداقلی دولت"مشکالتی که متعاقب نظریه 

و مفهوم   "حکمرانی خوب"نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل بگیرد و از پایان آن دهه، رویکرد 
المللی مروج دولت محافل بینمورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان  "مدیریت نوین دولتی"

با رویکرد دولتی نوین پرداختند که در این بین،  "حکمرانی خوب"یج به ترویج نظریه حداقل، به تدر
وز و بیش توفر هود، داگالس نورث، رونالد کاپردازان و اقتصاددانانی همچون لوئیس گان، کریسنظریه

 اند. ین نظریه داشتهژوزف استیگلیتز نقش مهمی در توسعه مفهوم ا ،از همه
هاي تعدیل اقتصادي سیاست 1990استیگلیتز در کنار دیگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه 

یند تواند راهگشاي موفقیت فراازار میب -را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت 
سیر، آنچه از اهمیت اساسی اصالحات اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه باشد. در این م

عالوه بر توانمندسازي بخش خصوصی، اعمال اصالحات گسترده در حوزه دولت  بوده،برخوردار 
است. وي اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جاي 

ه دولت سخن گفت. در واقع، یی و اثربخشی مداخلآبحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کار
دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهاي کارآمد و توانمند، محیط مناسبی 

هزینه، ساده و به دور از اتالف وقت مهیا سازد اي کمبراي تنظیم روابط اقتصادي افراد جامعه به گونه
 شد اقتصادي را فراهم سازد. موجبات ر و از این رهگذر به عنوان حمایت کننده،

که بر خصوصی  1980در واقع تجربه ناکامی رویکردهاي نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه 
هاي عملکردي در سطح سازمان و تشویق سازي محض، بازارهاي داخلی، مناقصه رقابتی، شاخص

هاي از نگرانیاز یک سو و دیدگاه منفی بخش خصوصی به دولت که ناشی  ،عملکرد  تأکید داشتند
هاي دولتی بود، استفاده از قدرت انحصاري در بخش ءهاي گسترده، سوبرخاسته از فساد، رانت
کفایت الزم را  حداقلی دولتها به این واقعیت تلخ اذعان کنند که نظریه موجب گردید که دولت
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یت باقی مانده شود که همان اندك مشروعها و مشکالت به وجود آمده موجب میندارد و نارضایتی
گیري اعتماد خود طور چشمهخود را نیز از دست بدهند، زیرا شهروندان و فعاالن بخش خصوصی ب

با رویکردي  حداقلی دولترا نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعی مفهوم تعدیل یافته 
خواري فساد و رانتها، حاکمیت قانون و کاهش نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولت

 شکل گرفت.  "حکمرانی خوب"تحت عنوان 
هاي هاي دیگر اقتصاد نیست. یکی از شاخصبخش ورزش نیز جدا از بخش اصل اقتصاد رفاه در

تواند یکی از این گذاري در ورزش میاصلی در حکمرانی خوب، اثربخشی دولتی است که سرمایه
توجه و البته اساسی ورزش یک موضوع قابلبخش  دولت در حضوراسر جهان، ر سرموارد باشد. د

تا اواسط قرن . برانگیز بوده و هستدولت در ورزش همیشه بحث حضوراما منطق دفاع از ایده ت. اس
شد، بدین معنی که نوزدهم از این ایده تا حد زیادي با تقاضاي دولت براي آمادگی نظامی توجیه می

توانست در صورت شد و در نتیجه دولت میمردم می ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان
لزوم از آنها استفاده نظامی کند؛ اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایاي اجتماعی و سیاسی 

دلیل مزایاي آن براي سالمت هاي فیزیکی بهدولت در ورزش ارائه شد. ترویج فعالیت حضوربراي 
-یکی دیگر از دالیلی که باعث می کند.در ورزش فراهم می افراد، منطقی براي دفاع از دخالت دولت

 تواند ایجاد کند.آثار اقتصادي است که یک رویداد ورزشی می ،شود حضور دولت در ورزش توجیه شود
 
 دالیل اقتصادي براي حضور دولت در ورزش -1-2

د یا بخش خصوصی اصل اقتصاد رفاه، دلیلی است براي اینکه دولت در ورزش دخالت کند. بازار آزا
کند اما در تأثیر کامل آن بر رفاه جامعه شکست خورده است. چند در خیلی از موارد موفق عمل می

دلیل براي شکست بازار مربوط به حوزه ورزش وجود دارد. در واقع شکست بازار در حوزه ورزش 
یري کند. در توجیهی است براي دخالت دولت در ورزش تا از ضررهاي بالقوه شکست بازار جلوگ

وري و عدالت. ورزش اثرات اجتماعی باشد: بهرهمقوله شکست بازار در ورزش دو موضوع مطرح می
کند لذا بازار ممکن است براي مشارکت کننده در ورزش بیشتري نسبت به اثرات فردي ایجاد می

کند اما محاسبه می کارا باشد اما براي اجتماع نیست. بازار آزاد، ارزش مشارکت افراد و هزینه آن را
وسیله بازار هدر محاسبه ارزش افزوده اجتماعی آن ناتوان است. بنابراین خروجی مناسب اجتماعی ب

 تولید نخواهد شد.
، سطح بهینه تولید اجتماعی را افزایش نخواهد واسطه رفتار مربوط به مصرف خودهیک فرد ب

کافی نیست بلکه براي سود بهینه کند نه تنها براي خودش یعنی سطحی که تولید می؛ داد
دهد و در واقع از . همچنین مصرف کننده سواري مجانی انجام میی نیز کافی نخواهد بوداجتماع
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هایی که سطح بهینه اجتماعی کند. یکی از روشفواید و امکانات موجود جامعه نیز استفاده می
ومی، بدان ایجاد رفاه عم بخش خصوصی، براي، کاهش قیمت است اما دبخشمیمصرف را بهبود 

ین دلیلی است تا تولید و و ا رفاه عمومی را به عهده گرفته . دولت مسئولیتورزدنمیمبادرت 
ه و تولید کننده یارانه به مصرف کنند ا تقویت کند. این کار از طریق توزیعتر در ورزش رمصرف بیش

 ورزشی یکی از آنهاست. که کاهش قیمت خدمات تولیدي و مصرفی  گرددبخش ورزش اعمال می
ی بخش خصوصی ممکن است مطابق اهداف در مورد عدالت، توزیع منابع و مصارف توسط بازار یا

دارد و بازار در این مورد بی عدالت است و لذا دولت به این  در نظر نباشد که دولت در مورد عدالت
 باشدو یا تولید کننده ورزش می یارانه به مصرف کننده دلیل در ورزش حضور پیدا کرده و پیگیر اعطاي

موارد شکست بازار  هاي ورزشی دست یابد.تا بتواند به عدالت بیشتري در مورد توزیع منابع و فرصت
ورود در تنظیم و لزوم دخالت دولت در ورزش عبارتند از: ایجاد سالمتی در جامعه، کاهش جرم، 

 .)Gratton &Taylor, 2001کاالهاي عمومی و رعایت عدالت (بازار 
شود و دالیل شکست بازار در این موارد و طور مختصر توضیح داده میهموارد باین هر کدام از 

 شود.وم دخالت دولت توضیح داده میلز
رابطه بین مشارکت در ورزش و سالمتی جامعه، یکی از دالیل  ایجاد سالمتی در جامعه:

شود سالمتی فکري و جسمی در می باشد که باعثاصلی براي افزایش سهم دولت در ورزش می
ها از جمله مشکالت قلبی، ایجاد جامعه ایجاد شود. مشارکت در ورزش از وقوع بسیاري از بیماري

کند. مطالعات مختلفی در مورد ی و آسم جلوگیري میردگسار خون، چاقی، دیابت، اضطراب، اففش
که مشارکت در ورزش سالمتی  نشان دهنده این است در ورزش و سالمتی انجام شده کهمشارکت 
و مشارکت  از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نیست ،کندکند و کسی که ورزش نمیایجاد می

حضور  ،شودکننده در ورزش زندگی باکیفیتی دارد و چون بخش خصوصی در این حوزه وارد نمی
در بسیاري از شود که مشارکت کنندگان در ورزش دولت اجتناب ناپذیر است. نتیجه گیري می

 گذاري است.کارهاي غیر ورزشی نیز مشارکت و موفقیت باالیی دارند و این همان سود سرمایه
زندگی بسیاري از کسانی را که در صورت عدم  ،مشارکت در ورزش ورزش و کاهش جرم:

هاي هدف که . یکی از گروهدهد، بهبود میروندبه سمت بزهکاري و جرم میبالقوه شرکت در ورزش 
بخصوص مردان جوان.  ، جوانان هستند؛شوندوسیله هدایت کنندگان ورزشی انتخاب میهاغلب ب

به سمت خالف و جرم و بزه حرکت هایی چنین گروهباعث خواهد شد که  هاي ورزشی،ایجاد فرصت
بزهکاري  ،نکنند. اگر انرژي و تالش این افراد به سمت فراغت سودمندي مثل ورزش سوق داده شود

برد. در واقع این گردد بلکه جامعه نیز نفع میهش داده و نه تنها باعث سودمندي این افراد میرا کا
گردد. میایجاد آسایش جامعه  ، در جهتبراي افراد قربانی جرم و هم ،سود، هم براي خود فرد و هم
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اي توجیه باشد. بردر این شرایط حضور دولت براي دادن یارانه و عرضه کردن ورزش قابل توجیه می
هایی در مقایسه با آن تخمین یارانه به بخش ورزش، الزم است ارزش سود چنین برنامه تخصیص

رسد این است که زده شود و در واقع تحلیل هزینه فایده صورت گیرد. اما آنچه که مسلم به نظر می
وظایف دولت  هایی باید یارانه ورزش پرداخت کند زیرا یکی ازدولت براي جلوگیري از چنین ریسک

 پیشگیري بهتر از درمان است. ،باشد و براي ایجاد امنیتایجاد امنیت در جامعه می
باشد. میمطرح ها به عنوان کاالي عمومی بسیاري از ورزش ورزش به عنوان کاالي عمومی:

باشد. عدم ترین مشخصه این کاالها عدم تفکیک پذیري و عدم امکان مستثنی کردن مصرف میمهم
ک پذیري بدین معناست که مصرف یک شخص از مصرف شخص دیگر در همان زمان و از تفکی

توان از لذت کردن نیز بدین معناست که نمی کند. عدم قابلیت مستثناوگیري نمیهمان محصول جل
اي جلوگیري کرد. تحت این شرایط، تهیه کاال توسط بخش خصوصی قابل بردن هیچ مصرف کننده

-مثال موفقیت بخش خصوصی ارائه نخواهد شد. به عنوان الي عمومی توسطتوجیه نیست و لذا کا

یک کاالي عمومی است که نه تنها روحیه جامعه را باال  ،هاي ورزشی چه در سطح ملی و چه محلی
فواید حاصل از این  کند. به دلیلدر ورزش تشویق می برد بلکه جوانان را به مشارکت فعالمی

توان از احساس شادي کردن هیچکس جلوگیري کرد نمیش روحیه و...) هاي ورزشی (افزایموفقیت
اینکه هیچ تداخل و ازدحامی براي لذت بردن از این موضوع  و قابل مستثنا کردن نیست. به دلیل

کند؛ لی کم تولید مینیست لذا رقابتی نیز وجود ندارد. بازار آزاد چنین کاالهایی را خیقابل تصور 
 در این حوزه  دولت استد؛ پس الزم دوست دارنسواري مجانی را همیشه مصرف کنندگان  زیرا

 اثرات مختلفی دارد:  1رسنديبه عنوان کاالي عمومی در ایجاد خگذاري کند. ورزش سرمایه
 شود. موفقیت ورزشی غرور ملی را افزایش داده و باعث شادي در جامعه می -
تصویر  ،ست. اگر تیم یک کشور موفق شودیک کشور بسیار مهم ا رايایجاد شهرت جهانی ب -
شود که تولید و خدمات باعث میطور مستقیم و غیر مستقیم هد و بگیراز آن کشور شکل می خوبی

 خوبی داشته باشد.  يکشور به خارج صادر شود و ارز آور یک
شود که مشارکت در ورزش و فراغت موفقیت در  ورزش مثل جام جهانی یا المپیک باعث می -

ها به سمت ورزش حرکت کرده و باعث افزایش یابد و قهرمانان مرد و زن با دیدن این موفقیت
 شود.توسعه می

اما اندازه گیري آن براي ارزیابی  هاي ورزشی آسان،منافع حاصل از موفقیت فهرست کردن
دار نیمع ،توان گفت که اثرات کاالي عمومی موفقیت در ورزشبسیار مشکل است. با این حال، می

هاي است. بر اساس بحث کاالي عمومی، انتظار این است که دولت در امور مربوط به ورزش و موفقیت
                                                                                                                   
1. Happiness 
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مختلفی  هايگذاريورزشی حضور داشته باشد و از ورزش و ورزشکاران حمایت کند و در این زمینه سرمایه
 داشته باشد.  

این است که بخش  ،کندیکی از دالیلی که دولت در ورزش دخالت می عدالت در ورزش:
کنند و طبیعت جمعی فواید مصرفی عدالت را رعایت نمی ،خصوصی یا بازار آزاد در تخصیص منابع

گیرند. تمام بحثهاي بهره وري در اینجا بدان معناست که چگونه با تغییر در ورزش را در نظر نمی
اینکه در ی مربوط نیست اما رفاه اجتماعی افزایش یابد. عدالت به کل رفاه اجتماع ،تخصیص منابع

د. بحث عدالت براي گرد، بحث عدالت مطرح میچگونه این رفاه اجتماعی بین جامعه توزیع شود
طور یکسان هحاصل از مشارکت در ورزش ب ورزش، براي این است که فوایددخالت دولت در بازار 

اشد و لذا این شعار بمی "ورزش براي همه"توزیع شود. بارزترین هدف عدالت در ورزش شعار 
 باشد.توجیهی براي دادن یارانه و دخالت دولت در بحث ورزش می

 

 )آثار اقتصادي وقایع ورزشی (مثل جام جهانی یا المپیک - 2-2
هاي عمومی و دولتی براي برگزاري وقایع ورزشی گذارياین ادعا مطرح شده است که انجام سرمایه

توسط دولت به اقتصاد و ضریب تکاثري آن، مزایاي بزرگ در چارچوب تز کینزي تزریق پول 
در این خصوص چهار متغیر مورد  معموالً. اقتصادي خالصی براي اقتصاد و جامعه به همراه دارد

 : گیردبررسی قرار می
هاي کالن ورزشی منجر به این ادعا همواره مطرح بوده که پروژه الف) اشتغال و دستمزدها:

هاي وساز استادیوممدت در بخش ساختهاي شغلی کوتاهشوند. فرصتهاي شغلی میایجاد فرصت
نعت توریسم و وکارهاي جانبی مانند صهاي شغلی بلندمدت در کسبورزشی و فرصت

 .اند. مطالعات زیادي به این موضوع اشاره کردهداريرستوران
مثل جام ورزشی مهم ( رویدادحق میزبانی یک  هاي ورزشی و میراث آنها:ب) استادیوم

 آید.دست میدر رقابت با سایر شهرها یا کشورها به جهانی) معموالً
ها، شهر یا کشور میزبان مسابقات ورزشی (مثل از طریق بازاریابی و فعالیت رسانه ج) توریسم:

هنگام برگزاري مسابقات و بعد از آن خواهد بود.  هافوتبال) قادر به جذب توریستجام جهانی 
تواند موجب رونق آن کنند که میها در محل، منطقه یا کشور میزبان پول خرج میتوریست معموالً

 اقتصاد شود.
ورزشی مهم  رویدادهايها و بازسازي و نوسازي شهري:گذاري در زیرساختد) سرمایه

شود و لذا تقاضا براي دوستان به آن شهر یا کشور میموجب حرکت تعداد زیادي از ورزش
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هاي گذاريیابد. سرمایهسیس یا بهبود آنها است، افزایش میأبانی ت ،که دولتهاي شهري زیرساخت
 ه.ونقل کارا و مخابرات و غیرها، حملمرتبط با این شرایط عبارتند از: هتل

 

 اده از مدل رشد و مبانی ریاضی آنتبیین رابطه بین ورزش و رشد اقتصادي با استف -3-2
 خانوار تنها عامل تولید کاالها و نیز در آن، شود که یدر مدل رشد اقتصادي، اقتصادي فرض م

کند: انباشت را صرف تحقق سه هدف میtکننده عامل تولید است. و هر خانوار دوره زمانی عرضه
)سرمایه )hlتولید کاال ،( )yl و ورزش و فراغت( )sl. 

)1  (                                       1 h y sl l l� � � 
slزمان صرف شده براي تولید و ylزمان سپري شده براي انباشت سرمایه انسانی،  hlکه در آن 

وجه به اینکه ورزش نقش اساسی در بهبود باشد. با تنیز زمان صرف شده براي ورزش و فراغت می
 لذا داریم:  ،دهدشود که سرمایه انسانی را افزایش میسرمایه انسانی دارد لذا فرض می

)2                (                                                                            (1 )sh l h) � � 
 تواند بر اساس رابطه تجمعی و انباشته شده تعریف گردد:انسانی می از این رو سرمایه

)3        (                              (1 )y sh h l l#� � �h h(1hh(1h 
)hمشتق زمانیhhدانش) و  ت عامل کارآیی (تحصیالت #که در آن )

h
t

*
*

 باشد.می

 شود:صورت زیر تعریف میتابع تولید به
)4      (            1

(1 )y sY AK l l hL
�� �

+ ,� �- . 
 آید:صورت زیر در میهبر اساس سرانه نیروي کار ب که
)5      (             1

(1 )y sy Ak l l h
�� �

+ ,� �- . 
 باشد.وري میعامل بهره Aسرمایه سرانه و kسرانه،تولید  yکه

kصورت هانباشت سرمایه ب s�k sشود که در آنتعریف می،kk:( )
k
t

*
*

 سرانه  اندازپسsو 

 باشد.می
 صورت زیر است:                   همحدودیت بودجه دولتی نیز بر حسب سرانه ب

)6(                     g y/� 
 مالیات درآمدي با نرخ ثابت است./هاي دولت وسرانه هزینهgکه 

 صورت زیر تعریف شود:هنظر بگیرید که تابع مولد ورزش بحال در 
)7         (                   1

(1 )(1 )
sl

y
e

0 /� � � 
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 باشد.صورت صعودي کاهنده میهرابطه بین ورزش و مولد ورزش بدر آن، که 
)اگر ورزش صورت نگیرد  ،شودطور که مالحظه میهمان 0)sl اه تابع مولد ورزش آنگ ،�

 برابر با صفر خواهد بود.
 باید تابع مصرف را با توجه به قیود مشخص، ماکزیمم کنیم:

)8          (              

1

0

1

1

(1 )

1

t

y s

h y s

cU e dt

h h L L
l l l

k s

%
�

%

#

� �
�� ��

� � ��� �
� � �

� � �

�

�
h h (1hh (1h

k s

s.t:  

 کنیم:تابع همیلتون را تشکیل داده و آن را حل می
)9  (1 2 1 2

1
1

( ) (1 ) (1 ) (1 )
1

slt
y s y s

cH e e Ak l l h c h l l
% �� �� / 3 #
%

�
��� + ,� � � � � � � �- .�

 

 رسیم:به نتیجه زیر می ،ساده سازي روابطبا حل تابع همیلتون و با 
)10(           (1 )s

c k hl
c k h

� % # � �� � � � � � �
k hc #(1

c
(1#(1 

با توجه به این فرض که 
h

h
h

" �
h و

k
k
k

" �
k  وc

c
c

" �
c  ) در وضعیت ایستاstate -steady( 

hداریم:  هستند، k c" " " "� � � 
 شود:صورت زیر جمع بندي میه) ب10لذا معادله (

 )11(               1 21
(1 )sl" # �

%
� � � 

 گردد:صورت زیر تعیین میه) رشد اقتصادي با وجود ورزش ب11با توجه به معادله (
 )12                                   (        1 21

(1 )s sl" # �
%

� � � 

 گردد:صورت زیر تعیین میهورزش بو بدون 
 )13                           (            1 21

ns" # �
%

� � 

 )14(       1 2 1 21 1
(1 ) s

s ns s
ll #" " # � # �

% % %
� � � � � � � 

,0) و اینکه 14با توجه به معادله ( 0, 0sl# % 0s %0, 0,sl رابطه بین ورزش و رشد اقتصادي ،
 باشد.مثبت می
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 انجام شدهمطالعات  -3
در حوزه اقتصاد ورزش در جهان مطالعات زیادي صورت گرفته است اما در بحث ورزش و رشد 

تحقیقات چندانی وجود ندارد. آنچه که مسلم است این است که در این حوزه، مطالعات  ،اقتصادي
 زیادي در داخل کشور انجام نشده است. 

 ایران ورزش صنعت اقتصادي وضعیت سیبرر" ) در رساله دکتري خود با عنوان1383عسکریان(
صنعت ورزش را در کشور ایران براي  ،"GDSPبا تکیه بر تخمین  1380 و 1377سالهاي در

) را براي GDSPمورد بررسی قرار داده و تولید ناخالص داخلی ورزش ( 1380و  1377سالهاي 
 GDSPتخمین، براي دست آورده است. در واقع در این رساله، از روش مصرفههاي مذکور بسال

درصد برآورد شده است که در مقایسه با  GDP ،0,39استفاده شده است و سهم ورزش از 
 باشد.کشورهاي دیگر جهان، خیلی پایین می

کند هرگونه ) براي اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره می1983( 1مولین
موجبات افزایش ارزش افزوده کاالها و خدمات ورزشی را  اي کهاي و غیر حرفهفعالیت ورزشی حرفه

 .)Chang-Kyun, 1997( شود، صنعت ورزش محسوب میفراهم آورد

محصوالت، کاالها، خدمات، اماکن و  ) در تأیید تعریف مولین همه1994(2پیتز، فیلدینگ و مایلر
 .)Pitts et al., 1994( کنندا اجزاي صنعت ورزش معرفی میافراد مرتبط با ورزش ر

) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با 1996( 3در جاي دیگر پیتز و استاتلر
هاي مرتبط ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تأکید دارند. در کل، صنعت ورزش به مجموعه فعالیت

ده نقش داشته قاء ارزش افزوشود که در ارتبا تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته می
 .)Chang-Kyun, 1997( باشند

 ه که از جمله در چند دهه گذشته، صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیري برخوردار بود
-توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات، ایجاد و ساخت اماکن و تسهیالت ورزشی، توسعه شبکهمی

ش تعداد شرکت کنندگان اشاره و افزای ايهاي مختلف حرفهاي، باال رفتن سطح رقابتهاي سازه
 .)Parks et al., 1998( داشت

هاي پیدا و پنهان ناشی از این تحول موجب برانگیختن احساسات و به وجود آمدن جذابیت
هاي ها و تیمهاي خاصی در بین تمامی مجامع نسبت به رویدادهاي ورزشی گردیده و رشتهگرایش

هاي قهرمانی، باال بردن کیفیت خود و به دست آوردن مقام ورزشی نیز براي توسعه و گسترش و

                                                                                                                   
1. Mullin 
2. Pitts, Fielding, Miller 

3. Pitts, Stotlar 
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ها تشکیل . زیر ساخت اصلی صنعت ورزش را باشگاهبه توسعه بنگاهاي اقتصادي شده اندنیازمند 
گیري از کنند. آنها به بهرههاي اقتصادي عمل میهاي تولیدي و بنگاهدهند که به مثابه کارخانهمی

وري روز، از ورزش و ی ماهر و متخصص و دانش فنی و فناانسان تجهیزات و امکانات، نیروي
 اند.سرگرمی، صنعتی پول ساز ساخته

ها به انجام هاي توسعه ورزشی به عنوان یک عامل مهم مؤثر اقتصادي، دولتدر ادامه سیاست
 1هاو جونز 1994و  1989). در سالهاي Meek, 1997مطالعات علمی در این زمینه تحریک شدند (

مطالعات وسیعی در زمینه اثرات  ،با حمایت کمیته تحقیقاتی اروپا 2والدیمیر آندرف و همکارانش و
در تحقیقات جونز، میزان مصرف، تولید، اشتغال و  .اقتصادي ورزش در سطح اروپا انجام دادند

مشارکت داوطلبان در بخش ورزش، به عنوان شاخص، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به کاهش 
میالدي اعتقاد او بر این بود که مطالعات اقتصادي  1980سهم منابع عمومی در ورزش اروپا در دهه 

ورزش به گوش عموم به ورزش به عنوان عاملی جهت افزایش سهم بودجه عمومی و رساندن صداي 
 .)Jones, 1989( رودشمار می

، سوئیس، بلژیک،  کشور اروپایی از جمله آلمان 12در تحقیق آندرف، وضعیت اقتصادي 
انگلستان، دانمارك، فنالند، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد و مجارستان با یکدیگر مقایسه 

تواند مدرکی مبنی بر میزان هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادي ورزش می ،گردید. بر اساس نظر وي
ن تسهیالت و مسائل مالی توسعه اقتصادي، تعیین سطح عملکرد و توسعه ورزش آن کشور و میزا

 مرتبط با ورزش باشد. 
رابطه بین این دو  ،"ورزش وتوسعه اقتصادي"اي دیگري تحت عنوان )، در مقاله2000آندرف (

در  توسعه مورد بررسی قرار داده که متغیر را با توجه به اطالعات موجود، براي کشورهاي درحال
دي مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله اشاره به ابتدا ارتباط بین ورزش و توسعه نیافتگی اقتصا

هاي این دارد که در کشورهاي کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، ورزش نه تنها یکی از اولویت
باشند. بسیاري از بودجه این کشورها نیست بلکه داراي  سیستم آموزشی نامناسب در این زمینه می

هاي خارجی بوده و از کشورهاي رزشی خود وابسته به کمکهاي وکشورهاي جهان سوم در فعالیت
کنند. عالوه بر این، یکی از مشکالت اساسی در این پیشرفته تجهیزات و کاالهاي ورزشی وارد می

باشد. هر چقدر سطح توسعه یافتگی اقتصاد کمتر هاي ورزشی میکشورها از نظر آندرف، نبود داده
دهد که این کشورها اغلب آموزش تربیت . وي توضیح میباشد دسترسی به داده هم کمتر است

دو ساعت در هفته دارند و در دوره دبیرستان بین دو تا چهار  وره ابتدایی نداشته یا یک تابدنی در د

                                                                                                                   
1. Huw Junes 

2. Wladimir Andreff  et al. 
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این  ،پردازند و مشکلی که در بعضی مواقع وجود داردساعت در هفته به آموزش تربیت بدنی می
به دلیل کمبود معلم و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی به است که حتی این مقدار ساعت نیز 

 .(Wladimir Andreff  et al 2000)شودطور کامل اجرا نمی
اثرات اقتصادي ورزش آلمان را ارزیابی کرد و براي اولین بار هزینه  1ولفگانگ وبر 1995در سال 

 .)Viseu, 2000ورزش خانوار این کشور را اعالم نمود (
مطالعه اثرات اقتصادي ورزش را به دو روش تقسیم نمود. اولین روش به بررسی و ) 1997کزن (

-چگونگی اهمیت بخش ورزش به عنوان یک بخش اقتصادي در کل اقتصاد کشور یا منطقه می

پردازد و بنابراین بر مفاهیمی چون هزینه، تولید، درآمد، اشتغال و درآمدهاي مالیاتی تکیه دارد و 
بر اساس میزان سود و هزینه پروژهاي  اقتصادي است، -عی ارزیابی اجتماعیروش دوم که نودر 

به مطالعات  1999اي عمومی استوار است. وي همچنین در تحقیقات خود در سال سرمایه
کند از نقش ورزش در اقتصاد کشورها اشاره می 2اقتصادي ورزشی به عنوان تصویر ایستایی

)Kesenne, 1997& 1999(. 
بینی اثرات اقتصادي اي تحت عنوان پیشمطالعهنیز 3مییر و دستیارش آلمرت 9199در سال 

 ). Viseu, 2000اند (هاي ورزشی آلمان انجام دادهرویدادها و هزینه
در پی آشکار شدن اهمیت ورزش، کشورهاي مختلف بر آن شدند تا اثرات اقتصادي ورزش را از 

توان به کشورهاي فرانسه، استرالیا، کانادا، این میان می از د گوناگون مورد مطالعه قرار دهند کهابعا
 هاي جامعی را در این زمینه انجام دادند. نمود که بررسی هنیوزلند، آمریکا، هنگ کنگ اشار

هاي ارتباطی اولیه و ثانویه معرفی اي از زیرساختصنعت ورزش را مجموعه 4چان و همکاران
یران ورزشی و ورزشکاران و زیرساخت ثانویه آن را کنند که زیر ساخت اولیه آن را مدمی

 دهند.  هاي ورزشی تشکیل میتولیدکنندگان تجهیزات، ناشران و رسانه
نیز  (Pitts. B.G. & Fielding. L.W. & M iller.L.K. 1994)پیتز، فیلدینگ و مایلر 

تولیدات و توسعه اجزاي صنعت ورزش را بر اساس انواع محصوالت و مشتریان به سه بخش عملکرد، 
اند: عملکرد ورزشی در بر گیرنده امور مربوط به شرکت کنندگان و تماشاگران ورزشی تقسیم نموده

ورزشی است. بخش تولیدات ورزشی، کلیه کاالها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد و یا تسهیل بخش 
ه به پیشبرد تولیدات و کند. بخش توسعه ورزشی، به کاالها و خدماتی کعملکرد ورزشی را فراهم می

 شود.اطالق می ،رسانندعملکرد ورزشی یاري می
                                                                                                                   
1. Wolfgang Weber 

2. Static Picture 

3. Meyer & Ahlmert 

4. Chan, D. et al. 
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 )Dwyer, L., Mellor, R., Mistilis, N., Mules, T. 2000(دایر، ملور، میستیلیس و مولز
ولی عالوه  کننداي معرفی مینقش رویدادهاي ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانهمهمترین 

یکنان، صدور مربی، فروش بلیط و تبلیغات، ایحاد امکانات و تأسیسات بر آن، به نقل و انتقاالت باز
ها و جذب حامیان مالی که ازجمله دیگر دستاوردهاي رویدادهاي ورزشی به ورزشی، شرط بندي

توان اشاره کرد. به عنوان مثال، مسابقات بزرگی ترین محصول این صنعت است، نیز میعنوان اصلی
اي زمستانی یک پدیده جهانی است که میلیاردها دالر ارزش دارد و وسیله مانند المپیک تابستانی و

 ).Dwyer & et al, 2000(باشدد تازه یک شهر و یا کشور میبراي تول
در مقاله خود، به مطالعه در مورد اثرات المپیک  )Huang, Liuqian 2011(لیوکیان هونگ

ه مباحث نظري در مورد المپیک و نقش آن ابتدا ب قتصادي چین پرداخته وپکن به رشد و توسعه ا
در توسعه کشور میزبان پرداخته و سپس چند دوره از المپیک و رشد اقتصادي کشورهاي میزبان را 

چین) بر اقتصاد  2008مورد بررسی قرار داده و سپس به نقش این رویداد مهم و جهانی (المپیک 
رشد  دوره، 7دوره)، در  12پکن ( 2008یک پتوکیو تا الم 1964چین اشاره کرده است. از المپیک 

 ه سال گذشته رویداد، افزایش، و در بقیه موارد کاهش یافته است (جدول زیر)اقتصادي نسبت ب
 

 ختلف میزبان المپیککشورهاي م GDPنرخ رشد  .2جدول 
نرخ رشد بعد 

از سال 
 رویداد

نرخ رشد 
سال جاري 

 رویداد

نرخ رشد یک 
سال قبل از 

 رویداد
 دوره کشور میزبان شهر میزبان سال

 18 ژاپن توکیو 1964 8,8 11,2 5,7
 19 مکزیک مکزیکوسیتی 1968 5,9 9,4 3,4
 20 آلمان مونیخ 1972 3 4,3 4,8
 21 کانادا مونترال 1976 1,8 5,2 3,4
 22 شوروي مسکو 1980 1,7 4,3 2

 23 آمریکا لوس آنجلس 1984 4,5 7,2 4,1
 24 کره جنوبی ولسئ 1988 11,1 10,6 6,7

 25 اسپانیا بارسلونا 1992 2,5 0,9 -1
 26 آمریکا آتالنتا 1996 2,5 3,7 4,5
 27 استرالیا سیدنی 2000 3,8 2,1 3,9
 28 یونان آتن 2004 4,8 4,7 3,7
 29 چین پکن 2008 11,3 9 8,7

 2011هوانگ،  مأخذ:
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ته عبارتند از: صنعت کاالهاي گذاش اثر بر اقتصاد چین 2008مهمترین بخشهایی که المپیک 
 ورزشی، صنعت توریسم ورزشی، صنعت ورزش فراغتی و استانداردهاي مصرف ورزشی و غیره.

در مقاله  )Kavetsos, G., Szymanski.S. 2010(جورجیوس کاوتسوس و استفان زمانسکی
رداخته به این موضوع پ ،"المللیاحساس خوب داشتن و رویدادهاي ورزشی بین"خود تحت عنوان 
گذاري در ورزش و رویدادهاي ورزشی عالوه بر اینکه بر رشد اقتصادي اثر دارد، است که سرمایه

 "1احساس خوب داشتن"این اثر را  دیگري نیز هست. کاوتسوس و همکار، عنوان داراي اثرات
ی و موفقیت اثر میزبانی یک رویداد ورزش ،کشور اروپایی 12اند. با استفاده از اطالعات آماري نامیده

اند که رویداد ورزشی مثل فوتبال و اند و به این نتیجه رسیدهورزشی را بر خرسندي سنجیده
داري بر خرسندي به عنوان یک هاي ورزشی ورزشکاران این کشورها، اثر مثبت و معنیموفقیت

 شاخص توسعه داشته است.
توسعه از "اي تحت عنوان مقاله)Skinner.j. & Zakus.D.h, 2008(جیمز اسکینر و همکارش 

اند. در این مقاله اشاره به تحریر در آورده "طریق ورزش: ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع محروم
توسعه از  ،شودباشد اما آنچه اینجا بحث میشده است که مسائل مربوط به توسعه گسترده می

هایی که ورزش باعث مدل باشد. در این بررسی،طریق ورزش در کشورهاي کمتر توسعه یافته می
ل مربوط به دولت رفاه بحث شده اند، آورده شده است و تمام مسائافزایش کیفیت زندگی و اجتماع

لیبرال را هدایت کرده به سمت کمک به پرورش شمول اجتماعی و هاي نئوها دولتاست. این مدل
، ایسلند از انگلستان، اسکاتلندهایی ایجاد سرمایه اجتماعی مثبت در جوامع محروم و کم درآمد.مثال

ه شده است. بحث این مقاله بر عوامل رد استرالیا نیز مواردي ارائو در مو شمالی و کانادا بحث،
موفقیت ورزشی مانند سیاست، استراتژي، مشارکت کنندگان در ورزش، مکان و فضا، توسعه 

-هاي ورزشی سنتی و دولتاشگاهبر نقش ب بی، نظارت و ثبات متمرکز شده،اجتماعی یا جامعه، ارزیا

ها براي ایجاد توسعه اجتماعی و شرایط خوب بر ها در این حوزهگذاري دولتهاي محلی و سرمایه
بحثهایی در مورد توسعه اجتماعی، توسعه هاي ورزشی تأکید، و همچنین جامعه بر پایه فعالیت

که ورزش ابزار مفیدي  جه گرفتهري در ورزش آورده شده است. مقاله نتیورزشی جامعه و سیاستگذا
باشد. در واقع ه میبراي ایجاد سرمایه اجتماعی، پرورش توسعه جامعه و ایجاد ثبات در جامع

 .گرددوسیله ورزش ایجاد میهحوزه سرمایه اجتماعی ب بسیاري از نتایج مثبت در
تحت  )Coates Dennis, Brad R. Humphreys. 2003(اي توسط کواتس و هامفریزمطالعه

هاي خرده فروشی و خدمات در شهرهاي اي بر درآمد و اشتغال در بخشاثر ورزش حرفه"عنوان 
ها را براي ایجاد درآمد و اشتغال نوشته شده است. این مقاله اثر تیمهاي ورزشی و استادیوم "آمریکا

                                                                                                                   
1. Feelgood 
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بال) بیس اي آمریکا را (فوتبال، بسکتبال وسه ورزش حرفه )در چند بخش (خرده فروشی و خدمات
-هاي ورزشها و سالنهاي ساخت ورزشگاهکند که پروژهمورد بررسی قرار داده است. وي بیان می

اي در اشتغال و درآمد جهت توجیه لقوهاکنند و افزایش باي از دولت یارانه دریافت میهاي حرفه
ها ها و سالنهگاسود اقتصادي براي ساخت این ورزش ،گیرند و در واقعها در نظر میاین یارانه

 کنند. محاسبه می
ردن پول توسط مردم براي کنند که خرج کها بیان میبراي مثال موافقین ساخت این ورزشگاه

باشد. اما مخالفین ساخت مسافرخانه و ... اثرات اقتصادي این کار می رستوران، نوشیدنی، هتل،
کنند که مصرف و ایجاد درآمد این میورزشگاه و سالن ورزشی با استفاده از یارانه دولتی بیان 

در  ،دیابتخصیص میهایی ها خیلی محدود است. اگر پولی توسط دولت براي چنین ورزشورزش
 شود. ا و خدمات میواقع جایگزین دیگر تفریحات، کااله

 و دلیل آندهد اي درآمد محلی را کاهش مید که ورزش حرفهنگیرنتیجه می کواتس و همکار
-، کاالها و خدمات میهاهایی جایگزین سایر سرگرمیت که مخارج بر روي چنین ورزشهم این اس

 :باشدمی 1969-1997سالهاي ي شود. مدالین مقاله، پانل دیتاي پویا برا
jit j it j it jitY X Z� "  � � � 

باشد که مختلف می نشان دهنده متغیرهاي وابسته در شهرهاي مختلف در سالهاي jitYکه در آن،
دستمزد در بخش خدمات، خرده فروشی، هتل، سرگرمی و نوشیدنی و  :این متغیرها عبارتند از

 اشتغال در بخش خدمات و خرده فروشی.
itX دهنده شرایط عمومی اقتصادي استنشان. 
itZ باشد.شهرهاي مختلف میاي در نشان دهنده شرایط ورزش حرفه 

اي اثر مثبت کمی بر روي درآمد در بخش سرگرمی و گیرد که ورزش حرفهکواتس نتیجه می
 شود.تفریحات دارد و این اثر مثبت با کاهش درآمد و اشتغال در بخشهاي دیگر اقتصاد جبران می

د که در کنبیان می "ورزش و توسعه اقتصادي"در مقاله خود تحت عنوان  )2005( 1چپلت
ورزش به عنوان یک فعالیت اوقات فراغت توسط تعداد زیادي از مردم عادي انجام  ،گذشته هاي دور

در کشورهاي  اعی براي توده مردم مبدل شده وشد. در قرن بیستم نیز ورزش به یک پدیده اجتممی
ص داخلی تولید ناخال درصد 2ورزش به عنوان یکی از شاخه هاي اقتصادي مطرح شده که  ،صنعتی

را خود به تنهایی عهده دار است. چالش امروز، این است که ورزش را به عنوان یک فاکتور اقتصادي 
براي برگزاري مسابقات جام جهانی فوتبال در  در کشورهاي در حال توسعه مطرح کنیم. مثالً

                                                                                                                   
1. Chappelet 
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لف به دست مخت درآمد سرشاري که به انحاءاما  ؛دگردمیلیون ها دالر هزینه می ،آفریقاي جنوبی
مثل درآمد سرشاري که از طریق رسانه و پخش تلویزیونی  ؛قابل قیاس با هزینه ها نیست ،می آید

چه در مسابقات و چه بعد  -ه صورت فعالی راه اندازي می شودآید یا توریسم کشور که ببه دست می
بر روي این کشور  اثرات اقتصادي مثبتی ،که در دراز مدتو مواردي از این قبیل. خالصه این-از آن

 خواهد گذاشت.
اثرات " در تحقیق خود با عنوان (Sanderson K, et al 2000)ساندرسن و همکاران 

به تخمین و ارزیابی اثرات اقتصادي ورزش در هنگ کنگ پرداخته است. آنها  "اقتصادي ورزش
یت بسیار زیادي اظهار داشتند که ورزش و فعالیت بدنی از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي اهم

به علت رفاه  ،دارد. همچنین ذکر شده که در کشورهایی که داراي میانگین درآمد باالتري هستند
بیشتر، گرایش مردم به ورزش و تفریحات سالم نیز بیشتر و در نتیجه هزینه هاي ورزشی خانوار هم 

ی قرار می دهد. بیشتر است. در این تحقیق سهم ورزش را از تولید ناخالص داخلی مورد بررس
 همچنین اثرات اقتصادي مستقیم و غیر مستقیم ورزش توضیح داده شده است. 

 شش مورد مهم ذکر شده که  به آن اشاره می شود: ،در این تحقیق
سهم ورزش را از تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور ارقام هزینه و  -1

 ا مورد بررسی قرار می دهد.مصرف و ارقام صادرات و واردات ر

دهد که شامل اثرات ر هنگ کنگ را مورد بررسی قرار میاثرات کلی اقتصاد ورزش د -2
 اقتصادي مستقیم، غیر مستقیم و تحریک شده اي است که تخمین زده می شود.

درصد از تولید ناخالص  5/1میلیون دالر در هر سال که  21اثرات اقتصادي مستقیم ورزش که  -3
 درصد اشتغال در هنگ کنگ را به خود اختصاص می دهد. 2شغل ویا نزدیک  هزار 61خلی و دا

 د متعلق به ورزش باشد (به وسیله سهم زیادي از تولید ناخالص داخلی می توان توسط ورزش -4
می شود). این تجارت  همان تجارت عاملی است که در پی خرید کاالهاي ورزشی جهان مطرح

 به عهده دارد. رزشی و تجهیزات را در سرزمین چینیفیت تولیدات کاالهاي وک طراحی و مدیریت
 شرکت مردم در ورزش است. ،یکی دیگر از اثرات ورزش -5
اثرات غیر مستقیم ورزش شامل کاهش هزینه هاي مراقبت هاي سالمتی و افزایش بهره وري  -6

 انسانی است.
اي استادیوم، ورزش حرفه"ن مقاله با عنوان م شده است. ایانجا 1مطالعه بعدي توسط رابرت باد

اي در زندگی مردم آمریکا از جایگاه کند که ورزش حرفهبیان می "و توسعه اقتصادي: ارزیابی واقعی
داري دارد. با اي بر روي رشد اقتصادي شهرها و کشور اثر معنیاي برخوردار است و ورزش حرفهویژه

                                                                                                                   
1. Robert A. Baade 
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هستند که اقتصاد را  1هاي داراي درآمداي از فعالیتحرفهاین استدالل که استادیوم و تیمهاي 
 گذاري عمومی در سایر بخشهاي اساسی صورت گیرد. شود سرمایهگسترش داده که باعث می

اي در هاي تجربی براي ارزیابی سهم ورزش حرفههدف این مقاله استفاده از تئوري و تکنیک
-ابتدا مروري بر ادبیات اقتصادي بر روي ورزش حرفه ،باشد. در این مقالهتوسعه اقتصادي شهرها می

تواند اثر اي میهایی که ورزش حرفهاي و توسعه اقتصادي شهرها صورت گرفته و سپس در مورد راه
شود تا رابطه بین شود و سپس مدلی ارائه میبحث می ،اقتصادي بر توسعه شهرها داشته باشد

هر از آمریکا از ش 36مدل شامل رشد درآمد سرانه  هاي اقتصادي آزموده شود.ورزش و فعالیت
 باشد. بال و هاکی میاي فوتبال، بسکتبال، بیسورزش حرفه 4و اطالعات  1987 الی 1958سالهاي 
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itY  نشان دهنده درآمد سرانه در شهرi  در زمانt باشد.می 
K باشد.د شهرها مینشان دهنده تعدا 
itNT باشدبال و هاکی میاي فوتبال، بسکتبال، بیسهاي مهم و حرفهتعداد لیگ. 
itNS سال اخیر در شهر  10هاي ورزشی در و سالن اهتعداد ورزشگاهi  در زمانt باشد.می 

 شهرها ندارد. دداري بر روي اقتصااي اثر معنیگیري این است که تیمهاي ورزشی حرفهنتیجه
 
 هامعرفی مدل و داده -4

) 2006) و الگوي بوپن (1989مدل مورد استفاده در این مقاله، برگرفته از الگوي رینهارت و خان(
باشد که به صورت زیر مطرح داگالس می -باشد. مدل مورد استفاده هر دو، برگرفته از تابع کابمی
 :نمایندمی

)15                                             (                           1 2 2
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سرمایه Kنیروي کار شاغل در کل اقتصاد،Lوري، شاخص کل بهرهAتولید کل، Qکه در آن 
دولتی و خصوصی) ( کلسرمایهG،جز بخش ورزشهاي اقتصاد بداخلی در کلیه بخشثابت ناخالص 

 باشد.جزء اخالل میUدر بخش ورزش و
گذاري دولت در بخش ورزش بر رشد با توجه به اینکه هدف این مقاله، بررسی اثر سرمایه

گذاري رابطه پذیر مبنی بر اینکه سرمایهباشد، و با توجه به نظریه اصل شتاب انعطافدي میاقتصا
در مدل باال به جاي موجودي سرمایه، از تغییرات سرمایه  توان، میمستقیم با موجودي سرمایه دارد

                                                                                                                   
1. Cash Cows 
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تشکیل متغیر  ستبایمی ،رد و بنا به ماهیت تحقیقباشد) استفاده کگذاري می(که برابر سرمایه
 .شودگذاري) به بخش دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه

دي گذاري دولتی و خصوصی بر رشد اقتصارینهارت و خان در مقاله خود براي بررسی اثر سرمایه
 نظر گرفتند:   تفکیک زیر را در تابع تولید در

)16                       (                                                                       p gI I I� � 
تشکیل سرمایه ثابت pIتشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کل،Iکه در معادله فوق متغیر
 باشد.ه ثابت ناخالص بخش دولتی میتشکیل سرمایgIناخالص بخش خصوصی و

گذاري دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادي حال در مطالعه حاضر براي بررسی اثر سرمایه
را به دو متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش ورزش و تشکیل سرمایه gIمتغیر

کنیم. بنابراین خواهیم بخش ورزش) تفکیک می ها (غیر ازثابت ناخالص دولتی در سایر بخش
 داشت:

)17                         (                                                            p go gsI I I I� � � 
goIتغیربیانگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولت در بخش ورزش و مgsIکه در آن متغیر

باشد. با لحاظ ها (غیر از بخش ورزش) میمعرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در سایر بخش
 صورت زیر خواهد بود:هداگالس ب -) در مدل، فرم لگاریتمی تابع تولید کاب17) و (16)، (15روابط (

)18         (                         
0 0 1 2 3LQ LL LIgs LIgo LIp U� � � � �� � � � � � 

در متون و ادبیات رشد، عامل نیروي انسانی و تغییرات جمعیتی و در مراحل بعدي، سرمایه 
 لذا این ؛اندانسانی و نیروي کار دانش مدار به عنوان متغیرهاي مهم در الگوي رشد معرفی شده

است. لذا الگوي همچنین متغیر مجازي دوران جنگ نیز آورده شده  متغیر نیز در نظر گرفته شده و
 صورت زیر خواهد بود:هنهایی ب

)19 (    
0 0 1 2 3 4 5 1LGDP LL LIP LIG LS LHC D U� � � � � � �� � � � � � � � 

 که در آن: 
LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی؛ : 

LLلگاریتم نیروي کار شاغل در اقتصاد؛ : 
LIPه ثابت ناخالص بخش خصوصی؛: لگاریتم تشکیل سرمای 
LIGها (به غیر از بخش ورزش)؛: لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولت در سایر بخش 
LSلگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولت در بخش ورزش؛ : 

LHC؛: لگاریتم سرمایه انسانی  
1Dمتغیر مجازي براي دوران جنگ :. 
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هاي روش اقتصاد سنجی مورد استفاده براي برآورد الگوي فوق، روش خود توضیح با وقفه
هاي سري زمانی سالیانه کشور طی دوره زمانی باشد. بدین منظور از داده) می1ARDLگسترده (

 استفاده شده است. 89-1358
 
 د مدل و نتایج حاصل از آنبرآور -5
 آزمون مانایی متغیرها -1-5

الذکر انجام شود. براي مدل، الزم است ابتدا آزمون ریشه واحد براي متغیرهاي فوق دقبل از برآور
 ARDL) استفاده شده است. زیرا در روش ADFاین منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (

گیري مانا شوند. بر عنی متغیرها باید مانا بوده یا با یک بار تفاضلباشند. ی I)1یا ( I)0متغیرها باید (
ه طور کگیري، همانکلیه متغیرها در سطح مانا نبوده؛ اما پس از یک بار تفاضل ،اساس این آزمون

قبل از نام متغیرهاي الگو،   dشوند (حرفگردد، همگی مانا می) مالحظه می3در جدول شماره (
 .اول آنها است)نماد تفاضل مرتبه 

 
 فولر تعمیم یافته-بررسی مانایی متغیرهاي الگو بر اساس دیکی .3جدول 

 متغیر و روند مبدأعرض از  دیکی فولر tمقدار آماره  مقادیر بحرانی
 dLGDP مبدأعرض از  -6/3 -59/2

  و روند مبدأعرض از  -9/3 -55/3
 dLIP مبدأعرض از  -2/5 -59/2
  و روند مبدأعرض از  -5/5 -55/3
 dLL مبدأعرض از  -6/5 -59/2
  و روند مبدأعرض از  -5/5 -55/3
 dLIG مبدأعرض از  -7/3 -59/2
  و روند مبدأعرض از  -9/3 -55/3
 dLS مبدأعرض از  -5/4 -59/2
  و روند مبدأعرض از  -7/4 -55/3
 dLHC مبدأعرض از  -5/6 -59/2
  و روند مبدأعرض از  -7/6 -55/3

 باشد.  درصد می 5مقادیر بحرانی مربوط به آماره دیکی فولر در سطح 

 خذ: یافته هاي تحقیقمأ
 

                                                                                                                   
1. Auto Regressive Distributed Lag 
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 تخمین مدل و نتایج حاصل از آن -2-5
افزار تخمین زده شده و از نرم ARDLز انجام آزمون مانایی متغیرها، مدل، با استفاده از روش پس ا

microfit ) برآورد الگوي 4استفاده شده است. در جدول شماره (ARDL  تابع تولید ناخالص
) 1SBCبر اساس معیار شوارز بیزین ( 2داخلی با در نظر گرفتن حداکثر وقفه متغیرها به میزان 

 :ن داده شده استنشا
 

 ARDLنتایج حاصل از الگوي پویاي  .4جدول 
 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  احتمال
0,017 2,5997 0,10380 0,27608 ( 1)LGDP � 
0,015 2,6922- 0,08742 0,23536- ( 2)LGDP � 
0,171 1,4277 0,016209 0,023141 LS 
0,395 0,87281 0,024894 0,021728- LIP 
0,9 0,12707- 0,016124 0,0020488- LIG 

0,008 2,9971 0,016011 0,047987 ( 1)LIG � 
0 5,0522 0,16909 0,85429 LHC 
0 5,2379 0,76071 3,9845 LL 

0,001 4,2430- 12,8540 54,5392- C 
0,002 3,6617- 0,027253 0,099791- T 
0,189 1,3694- 0,019502 0,026707- 

1D 
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ

 

داري بر رشد اقتصادي گذاري در ورزش، اثر معنیمتغیر سرمایه ،شودظه میر که مالحطوهمان
-گذاري دولتی در بخش غیر ورزشی با یک دوره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر میندارد. متغیر سرمایه

ر داري دارند. همچنین اثگذارد. متغیرهاي سرمایه انسانی، اشتغال نیروي کار و متغیر روند اثر معنی
 دار نیست.گذاري بخش خصوصی بر رشد اقتصادي معنیمتغیر سرمایه

این است که مجموع  ،مدت به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابدشرط آنکه رابطه پویاي کوتاه
ضرایب متغیر وابسته با وقفه، کمتر از یک باشد. براي انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک را از 

 ه کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد: مجموع ضرایب با وقفه وابست
5,016578- )=0,087422+0,10380) /(1-)0,23536- + (0,27608( 

دست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، هب tجایی که قدر مطلق از آن
انباشتگی رد شده و وجود م) بزرگتر است و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ه-3,35دوالر و مستر (

                                                                                                                   
1. Schwarz Bayesian Criterion 
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شود. وجود همجمعی بین متغیرهاي الگو، زمینه را براي استفاده از رابطه بلند مدت پذیرفته می
ترین دلیل اهمیت این الگو آن است که این الگو نوسانات آورد. عمدهالگوهاي تصحیح خطا فراهم می

دهند. بر این اساس هنگامی که دو تباط میها ارمدت آنکوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند
همجمع هستند، یک رابطه تعادلی بلند مدت میان آنها وجود دارد، اما در کوتاه مدت  ytو xtمتغیر 

 هایی وجود داشته باشد.ممکن است عدم تعادل
 

 )ECMنتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا ( -3-5
مدت مدل بوده و به نوعی پویایی مدت و بلندین کوتاهمدل تصحیح خطا براي بررسی وجود ارتباط ب

 دهد. شکل اقتصاد سنجی این مدل به صورت زیر قابل نمایش است:مدل را نشان می
1 1 2 3 4 5 1

6 7 8 9 10 1 11

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)

d LGDP d LGDP d LS d LIP d LIG d LIG
d LHC d LL d C d T d D ecm

� � � � �
� � � � � �

� � � � �
� � � � � � �

 

1 ( 1) ( 2)dLGP LGDP LGDP� � � � 
1 ( 1) ( 2)dLIG LIG LIG� � � � 

ده جمالت پسماند رابطه بلند مدت نشان دهن ecmعالمت تفاضل مرتبه اول بوده و  dکه در آن 
) و از لحاظ آماري معنی دار -1و0خطا بین (درصورتیکه ضریبجمالت باشد.تخمین زده شده، می

مدت مدل وجود داشته و اندازه ضریب سرعت مدت و بلندباشد، گویند ارتباط قوي بین روابط کوتاه
 دهد.خود را نشان میمدت مدت متغیر وابسته به مقدار بلندتعدیل مقادیر کوتاه

 

 نتایج حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا .5جدول 
 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  احتمال
0,014 2,6922 0,87422 0,23536 

1dLGDP 
0,17 1,4277 0,016209 0,023141 dLS 
0,394 0,87281 0,24894 0,021728 dLIP 
0,9 0,12707- 0,016124 0,0020488- dLIG 
0 4,7472- 0,019348 0,091846- 

1dLIG 
0 5,0522 0,16909 0,85429 dLHC 
0 5,2379 0,76071 3,9845 dLL 

0,001 4,2430- 12,8540 54,5392- dC 
0,002 3,6617- 0,027253 0,099791- dT 
0,189 1,3694- 0,019502 0,026707- 

1dD 
0 9,6118- 0,99802 0,95928- ( 1)ecm � 

 هاي تحقیق: یافتهمأخذ
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باید منفی و قدرمطلق آن کوچکتر از واحد باشد تا الگو به سمت تعادل بلند مدت  ecmضریب 
خود گرایش یابد. برقراري این ویژگی در جدول زیر نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معنی دار 

)باشد. بر اساس نتایج ارائه شده، ضریب بین متغیرهاي الگو می 1)ecm باشد و ) می-0,95برابر ( �
درصد  95) حرکت کنیم، حدود t+1به دوره بعدي ( tاین بدان معنی است که اگر از یک دوره 

انحراف تولید ناخالص داخلی از مسیر بلند مدتش توسط متغیرهاي مدل تصحیح شود. به عبارت 
آن درصد  95دیگر، اگر هرگونه شوك یا عدم تعادلی در تولید ناخالص داخلی ایجاد شود، حدود 

 شود.طی یک دوره تعدیل می
 
 نتایج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت -4-5

یک روش آماري براي تعیین وجود یا عدم وجود همگرایی میان  ARDLطور که گفته شد همان
گرنجر به دلیل در نظر نگرفتن  - باشد. از آنجایی که روشهایی مانند انگلمتغیرهاي مدل می

هاي کوچک سر و کار ، در مطالعاتی که با نمونهدت موجود بین متغیرهاهاي پویاي کوتاه مواکنش
باشد)، لذا انجام آزمون دارند، اعتبار الزم را ندارند (چرا که برآوردهاي حاصل از آنها تورش دار می

) برآورد الگوي 6معتبر نخواهد بود. در جدول شماره ( tهاي معمول مثل فرضیه با استفاده از آماره
 مدت تابع تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است.بلند 

 
 نتایج حاصل از برآورد الگوي بلند مدت .6جدول 

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره  احتمال
0,174 1,4201 0,016987 0,024123 LS 
0,382 0,89732 0,025243 0,022651 LIP 

0 5,7606 0,024934 0,14363 LIG 
0,033 2,3197 0,18691 0,43357 LHC 

0 4,444 0,93467 4,1537 LL 
0,002 3,6531- 15,5633 56,8544- C 
0,005 3,1925- 0,032584 0,10403- T 
0,217 1,2809- 0,021735 0,02784- 

1D 
 هاي تحقیق: یافتهمأخذ
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 هاي تشخیصیآزمون -5-5
یکی از فروض مدل رگرسیون کالسیک خطی این است که اجزاء اخالل داراي واریانس همسان 

دیگر کارا و  ،که خطی و بدون تورش هستندهستند و در صورت رد این فرضیه، پارامترها با وجود این
هاي تشخیص، عدم وجود خود همبستگی بین داراي حداقل واریانس نیستند. یکی دیگر از آزمون

باشد و همان نتایج ناهمسانی واریانس را در پی خواهد اجزاء اخالل و عدم همبستگی سریالی می
مناسب یا تصریح مدل اشاره نمود توان به فرم تبعی هاي تشخیص دیگر میداشت. از آزمون

 گردد.ها در جدول زیر مالحظه مینتایج این آزمون .)1387(گجراتی، 
 

 هاي تشخیصیآزمون .7جدول 
میزان احتمال آماره

F 
 Fآماره

میزان احتمال آماره
2� 

 نام آزمون تشخیصی �2آماره

 عدم همبستگی سریالی 1,4132 0,235 0,79095 0,387
 فرم تبعی مناسب 0,15688 0,692 0,08408 0,776
 همسانی واریانس 3,0566 0,1 3,1765 0,12

 هاي تحقیق: یافتهمأخذ
 

، مقادیر احتمال Fو�2شود، بر اساس میزان احتمال دو آماره طور که مالحظه میهمان
باشد. بنابراین فرض صفر عدم وجود می 0,05هاي تشخیصی بیش از مقدار عددي تمامی آزمون

شود. لذا الگوي مورد همبستگی، فرم تبعی مناسب و همسانی واریانس جمالت اختالل الگو رد نمی
 و و ناهمسانی واریانس ندارد.نظر مشکل خود همبستگی، تصریح الگ

 
 هاي ثباتآزمون -6-5

گیرد. بر هاي ثبات، براي مشخص کردن الگو و تعیین ثبات ساختاري مورد استفاده قرار میآزمون
تواند نشان دهد که الگو ها می)، این آزمون2001) و بهمنی اسکویی (2002اساس نظرات پسران (

هاي سري زمانی، ، در مورد دادههاثبات است یا خیر؟ این آزمون ابیش از اندازه و یا در حد معین، ب
صوص زمانی که مطمئن نیستیم که شکست ساختاري چه موقع ممکن است اتفاق افتاده باشد، بخ

 بیشتر کاربرد دارد.
گیرد، از زمانی که ثبات کوتاه مدت و بلند مدت الگو به طور همزمان مورد بررسی قرار می

(آزمون مجموع  1CUSUMQ(آزمون مجموع تراکمی خطاهاي بازگشتی)و  1CUSUMنمودارهاي 
                                                                                                                   
1. Cumulative Sum of Recursive Residual 
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، فرضیه 2001کنیم. طبق نظر اسکویی در سال مجذور تراکمی خطاهاي بازگشتی)، استفاده می
توان پذیرفت، اگر نمودار آماري به دست آمده یکی از صفر مبنی بر با ثبات بودن الگو را نمی

دست آمده هد قطع نماید. بنابراین چون در نمودارهاي بدرص 5باندهاي طرفین را در سطح 
)CUSUM  وCUSUMQ نمودار  وسط، یکی از باندهاي طرفین را قطع نکرده، ثبات دائمی بلند ،(

 مدت براي الگوي تابع تولید ناخالص داخلی قابل قبول خواهد بود.
 

  
 

 ي بازگشتیآزمون مجموع تراکمی و مجموع مجذور تراکمی خطاها .1 نمودار
 
 نتیجه گیري و پیشنهادات -6

ورزش و تفریحات سالم در کشورهاي توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل  ،در حال حاضر
اثرگذار در رشد اقتصادي این کشورهاست. ورزش یکی از بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در قرن 

مه جا را تسخیر کرده است. این ه و هرود. صنعت ورزش به سرعت جهانی شدبه شمار می 21
هاي گروهی، پوشاك وغذا هاي ورزشی، رسانههاي اقتصادي آن از جمله سالنصنعت با همه جنبه

که سهم صنعت ورزش از طوريدست آورد. بههکشورها را ب GDPاي از و... توانسته است سهم عمده
GDP و جایگاه این صنعت را در بین  درصد گزارش شده 2، در برخی از کشورهاي پیشرفته بیش از

خصوص در بخش صنعت و تحوالت گوناگون طی چند دهه اخیر بدیگر صنایع ارتقاء بخشیده است. 
که امروز حجم پول در گردش، در بخش چنان ،فناوري، بر رابطه بین اقتصاد و ورزش تأثیر گذاشته

هاي کسب ی از شیوهصنعت فراغت به طور عام و در بخش ورزش به طور خاص، ورزش را به یک
ها در جوامع پذیر نیست. بررسیپوشی از آن امکاناي تبدیل کرده که چشمدرآمد ملی و منطقه
اجتماعی کشورها،  -اند که ورزش از عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاديپیشرفته نشان داده
 در آینده خواهد بود.

                                                                                                                   
1. Cumulative Sum of Squares Recursive Residual 
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ولتی) ایران بر رشد اقتصادي مورد بررسی قرار گذاري در بخش ورزش (ددر این مقاله اثر سرمایه
گرفت. حضور بخش خصوصی در ورزش ایران خیلی کم است و همچنین آمار و اطالعاتی نیز وجود 

هاي دولتی استفاده شده است. نتایج حاصل از آن با توجه به مدل ندارد. لذا از اطالعات و داده
ARDL ها در ها مورد بررسی قرار گرفت که دادهیی دادهباشد: ابتدا مانایی و نامانابدین شرح می

دهد که اثر مدت نشان میسطح مانا نبودند و با یک بار تفاضل گیري مانا شدند. نتایج آزمون کوتاه
باشد. آنچه که مسلم است این است دار میگذاري دولت در بخش ورزش مثبت و غیر معنیسرمایه

الص داخلی پایین نجام شده، سهم بخش ورزش از تولید ناخکه با توجه به مطالعاتی که در کشور ا
گذاري هاي جمع آوري شده در خصوص سرمایهو همچنین با توجه به داده .درصد) 0,39( باشدمی

به علت انقالب و جنگ تحمیلی بحث  1368تا  1358اي، از سال دولت در ورزش همگانی و حرفه
هاي انجام شده در بودجه کشور و اطالعات بررسی ورزش در اولویت اقتصاد کشور قرار نداشت و

بعد از  اي هزینه نشده وگذاري در این بخش بیانگر این است که رقم قابل مالحظهمربوط به سرمایه
ورزش  هاي دیگر، حوزهجنگ نیز به علت سازندگی در کشور و نیاز مبرم به ساخت و ساز در حوزه

بیشتر مورد توجه بوده ولی به علت  1380در ورزش در دهه  گذاريسرمایه مورد توجه قرار نگرفته و
هاي الزم در این زمینه ایجاد باشد و هنوز زیرساختاینکه قسمت عمده بخش ورزش دولتی می

 نشده، لذا تأثیر چندانی بر رشد اقتصادي نداشته است. 
اري رویدادهاي ي اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي برگزهایکی از بخش ،طور که بحث شدهمان

باشد. در ایران به همان دالیل مذکور و به علت اینکه هنوز خیلی از ورزشی در یک کشور می
و چند  ی خاصی درکشور اتفاق نیافتادهالمللاي نشده، مسابقات و رویدادهاي بینها حرفهورزش

 است. چنان تأثیري بر رشد اقتصادي نداشته اي انجام شده، لذا آنر سطح قارهرویداد د
بوده و در  0,023شود، ضریب ورزش در مدل طور که در جدول نتایج تخمین مشاهده میهمان

گذاري بخش خصوصی در سطح باشد. سایر متغیرها به غیر از سرمایهدرصد معنی دار نمی 5سطح 
گذاري بخش دولتی (به غیر از بخش ورزش) نیز با یک باشد. سرمایهدرصد مثبت و معنی دار می 5
)وره تأخیر بر رشد اقتصادي اثرگذار بوده است. بر اساس نتایج ارائه شده ضریب د 1)ecm برابر  �
) حرکت t+1به دوره بعدي ( tباشد و این نشان دهنده آن است که اگر از یک دوره ) می-0,95(

وسط متغیرهاي الگو درصد انحراف در تولید ناخالص داخلی از مسیر بلند مدتش ت 95حدود  ،کنیم
تصحیح شود. به عبارت دیگر اگر هرگونه شوك یا عدم تعادلی در تولید ناخالص داخلی ایجاد 

شود. بنابراین حرکت به سمت تعادل با سرعت درصد آن طی یک دوره تعدیل می 95حدود ،شود
 شود. باالیی انجام می

گذاري دولت در ورزش بر رشد هبا توجه به الگوي بلند مدت تعادل، در بلند مدت نیز سرمای
هاي باشد. آزمونالذکر توجیه کننده این مطلب میاقتصادي اثر معنی داري ندارد. دالیل فوق

باشد. توصیه سیاستی این دهنده درست بودن الگو و جعلی نبودن آن میتشخیص و ثبات نیز نشان



 کاظم یاوري، دکترعباس عصاري، دکترحسین صادقی، دکتردکترپرویز رستم زاده اثر سرمایه گذاري .../ 
 

206

باشد و دي در حال حرکت میاست که با توجه به اینکه ورزش در دنیا به سمت یک کاالي اقتصا
-طلبد، لذا پیشنهاد میگذاري زیادي در این زمینه میباشد و نیاز به سرمایهایران هنوز اول راه می

هاي ورزشی و همچنین آموزش آن، چه در سطح ورزش گذاري در زیرساختشود دولت با سرمایه
 .رشد اقتصادي فراهم نمایداي، زمینه را براي اثرگذاري ورزش در عمومی و چه در سطح حرفه

.  
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