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 مقدمه
و دلیل این امر نیز  کندمیآن را دنبال  ايجامعهجمله اهدافی است که هر رشد اقتصادي از

دستیابی به رشد . یابدمیدسـتیابی بـه منافع و مزایاي فراوانی است که در روند رشد تحقق 

اقتصـادي بـاال و پایـدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادي را تأمین 

؟ گیردمیتأثیر قرار تحت هاییسیاستطریق چه عوامل و ؟ یا نرخ رشد اقتصادي چگونه و ازندنکمی

اقتصادي در الگوهاي رشد، عامل سرمایه  نظر تـاریخی، نخسـتین مفهـوم و عامل تأثیرگذار بر رشداز

 ؛شدمیفیزیکی تبیین  ةبـا تغییرات انباشت سرمای ،تصـاديبود و تغییرات تولید یا رشد اق

افزایش  رشد اقتصاديکه  رفتمیفیزیکـی بیشتر بود، انتظار  ةکه هرچه تـراکم سـرمایايگونهبه

ی رشد اقتصـادي عوامل اصل ةمطالع ،اخیر ةچند ده رد .(1392 ،باقري و زاده، رضاقلیآقایی) یابد

 بررسیبا  .پژوهش و مطالعه در اقتصاد تبدیل گردیده است هايزمینه ترینعمدهبـه یکی از 

دسـت داده ادي خود را طی جنگ جهـانی دوم ازکـه منـابع اقتص کشـورهایی نظیـر ژاپـن و آلمـان

را به شکل  هاآنتا  ردوجـود داعامل مهمی غیر از عوامل فیزیکی که  شودمشاهده میبودنـد، 

اما نه رشدي که از  ؛رشد اقتصادي بود ،چه این کشورها را به اینجا رساندآن. سازدامروزي قدرتمند 

رشد موجب که  ندر و خالقیت بودعوامل فیزیکی حاصل شده باشد؛ بلکه منابع انسانی و نیروي تفکـ

اي کشـوره ةتجربـ ،همچنین .(1392 اسماعیلی، و اسدي) شدندتبع آن، توسعه سریع و به

که  هاسرمایهتوجه به انواع که  دهدمیادي نشان رشد اقتص ةپیشـرفته و مطالعـات مختلف درزمین

طی  .(1393 ،سرکیحاجی) ، اهمیـت خاصـی داردستا هاآن ترینمهمانسانی یکی از  ةسرمای

آن از موضوعات اساسی و  تحوالتر نرخ رشد اقتصادي و علل تغیی ةمقول ،متمادي هايسال

 ةشکیل سرمایتبه اقتصاددانان  .(1393 شیشوانی، و جهانگرد) اقتصاددانان رشد بوده است عالقةمورد

 اندکرده تأکیداقتصادي  ةتوسعرشد و  کنندۀتعیینعامل اصلی  عنوانبهانسانی  ةفیزیکی و سرمای

 .(1388 بابا،قره سپهبان و الماسی)

یکی از عوامل اساسی  عنوانبهاست که مهارت را  اولین اقتصاددان کالسیك( 1776) 1آدام اسمیت

 و ، مرادپوراوالديآذربایجانی) کندمیمعرفی  ،دهدمیرا توضیح  وريبهرهکه تفاوت دریافتی و 

است، نرخ رشد  (1948) 2رشد اقتصادى که منسوب به هارود ةاولی هايمدل. در (1393 ،نجفی

این  (1956) 4و سوان (1956) 3سولو. شودمیرشد محسوب  ۀکنندتعیین هايشاخصجمعیت از 

 کردند ترکاملکردن سطح فناورى و تابع تولید جدید با وارد ،فیزیکى ةبراساس سرمایها را مدل
                                                           
1. Adam Smith 

2. Harrod 

3. Solow  

4. Swan 
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 ةموضوع سرمای (1961) 2دنیسون ( و1961) 1شولتز ،براي اولین بار .(1381 سعادت، و یاوري)

کنار سایر عوامل یکی از عوامل تولید در عنوانبهانسانی را در ادبیات اقتصادي مطرح کردند و از آن 

اقتصادي، توجه اقتصاددانان  هاينظریهانسانی و اهمیت آن در  ةسرمای شدنمطرحتولید نام بردند. با 

ر آن معطوف شده بثیرگذار أمل تانسانی و عوا ةکیفیت سرمای افزایشبه چگونگی  گذارانسیاستو 

د را براى کشور امریکا بررسى حسابدارى رش (1961) دنیسون .(1393 شیشوانی، و جهانگرد) است

رشد اقتصادى امریکا  توانندنمیفیزیکى  ةساده و سرمای رشد که عوامل تولید نیروى کا و متوجه کرد

 که هستندرشد اقتصادى امریکا مؤثر د که بر نوجود دارلزومًا عامل یا عوامل دیگرى  د ونرا نشان ده

که  داندمی اى از دانشانسانى را انباره ةسرمای (1962) 3و. آرانسانى است ة، سرمایهاآن ترینمهماز 

 ةکه تعریف متفاوتى از سرمای (1965) 4زاواامانند دانش فنى یا علمى(. ) ته استدر نیروى کار نهف

 در مدلکرد. اصالح  انسانى ةسرمایکردن مدل رشد نئوکالسیك را با اضافه ،انسانى ارائه داده است

 .(1381 سعادت، و یاوري)انسانى در نیروى کار متبلور است  ةآزاوا، سرمای

الگوهاي رشد  واردانسانی را  سرمایةنیز  (1988) 6و لوکاس (1988) 5مطالعات نظري، رومر ادامةدر 

، رومر در تابع تولیدي کـه در الگـوي خود معرفی کرد .(1393 همکاران، و آذربایجانی) دکردن

ها را ول با استفاده از ذخیرۀ اندیشهایه و نیروي کار براي تولید محصچگونگی ترکیب ذخیرۀ سرم

د همانن توابع انباشت سرمایه و کار در مدل رومر، .(1388 بابا،قرهسپهبان و الماسی) ارائه کرده است

داراي رشد  نیروي کار که مترادف با جمعیت است، ،همچنین توابع متناظر در الگوي سولو است.

ت اقتصادي کشورها نرخ رشد بلندمد. (1393 شیشوانی، و جهانگرد) است زابروننمایی ثابت و 

، منکیو) ها بستگی داردانسانی آن سرمایةموجودي فیزیکی، به  یشتر از سطح درآمد اولیه و سرمایةب

 .(1992، 7رومر و ویل

 8پیگلسا و حبیببنپژوهش جمله ، مطالعات تجربی زیادي ازذکرشدهبرمبناي مطالعات نظري 

 یداراي اثر مثبت انسانی ةکه سرمای اندو نشان داده شده اندانجام شدهدر تأیید این الگوها ( 1994)

همسو  که چندان با مباحث نظري دنوجود دارمطالعات تجربی دیگري  ؛ اماشد اقتصادي استبر ر

حکایت  اقتصاديرشد  برآن  منفیاثر  ،و در بعضی موارد انسانی سرمایة بودن اثرمعنابیاز و  یستندن

                                                           
1. Schultz 

2. Denison 

3. Arrow 

4. Uzawa 

5. Romer 

6. Lucas 

7. Mankiw, Romer & Weil 

8. Benhabib & Spiegel 
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همسویی  نبود (. براي بررسی1996 ،3پریجت؛ 1995 ،2اسالم؛ 1991، 1جیمسون و لویت، الو) دارند

. اندشده انجامآن، مطالعات مختلفی  یابیعلتمطالعات تجربی و  هايیافتهبین مباحث نظري و 

 4بارو و لی اند.انسانی در مطالعات را منشأ این اختالف دانسته ةکیفیت سرمای نشدنلحاظ گروهی

است و  ضعیفرشد اقتصادي،  بر انسانی سرمایةکه اثرگذاري  اندهو گروهی دیگر مدعی شد (2001)

 پاسخ براي(. 1998، 5بیلز و لنو) اندهانسانی دانست ةسرمای ةدرحقیقت، رشد اقتصادي را عامل توسع

فتن چگونگی توزیع گربیان کردند که نادیده (1998) 6، توماس و وانگپس، لوبه این مشکل

انسانی بر رشد اقتصادي  ةشدن اثر سرماییعنی منفی ؛ت نیروي کار، موجب بروز این مشکلتحصیال

در حیطة  هاداخلی که تعداد اندکی از آن هايدر پژوهشت. دربین کشورهاي مختلف شده اس

 خانوار و ولتد ورزشی مخارج ( به بررسی اثر1395) حسینی و رجاییکالشی ، اندورزش انجام شده

که مخارج ورزشی دولت و  دادنشان ها آن پژوهش نتایج ایران پرداختند. در داخلی ناخالص تولید بر

بودن الگو، این بر تولید ناخالص داخلی دارد که با توجه به لگاریتمی يمثبت و معنادار خانوار اثر

بودن با فرض ثابت) و خانوار هاي ورزشی دولتمعنا است که یك درصد افزایش در هزینهنتیجه بدین

نظري . درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور است 029/0برابر با  ،(سایر متغیرهاي کنترلی

پذیري اقتصادي ( به بررسی نقش آموزش و سرمایة انسانی در رقابت1393) چیقنبري و صابون

هاي غرب که ورزش استاند ها نشان داآن ي غرب کشور پرداختند. نتایج پژوهشهاورزش استان

ها بیان کردند . آنقابت پذیري اقتصادي و شاخص سرمایة انسانی قدرت کافی ندارندلحاظ رکشور، به

 .پذیري اقتصادي ورزش استها از عوامل رکود رقابتین استانضعف آموزش و نیروي انسانی در اکه 

گذاري در متغیر سرمایهکه  یافتندخود در ( در پژوهش1393) زاده، صادقی، عصاري و یاوريرستم

با یك  ،ورزشیگذاري دولتی در بخش غیرداري بر رشد اقتصادي ندارد. متغیر سرمایهاورزش اثر معن

انسانی، اشتغال نیروي کار و متغیر  ةگذارد. متغیرهاي سرماییدوره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر م

ري بخش خصوصی بر گذااثر متغیر سرمایه ،دارند. همچنین بر رشد اقتصادي داريااثر معن ،روند

 ،در بلندمدتکه نشان داد  هاآن براین، نتایج پژوهشافزون .دار نیستارشد اقتصادي معن

( 1393) آذربایجانی و همکاران .بر رشد اقتصادي ندارد يدارامعناثر گذاري دولت در ورزش سرمایه

 سرمایةشاخص  ها دریافتند که. آنپرداختند انسانی بر رشد اقتصادي ایران به بررسی اثر سرمایة

                                                           
1. Lau, Jamison & Louat  

2. Islam 

3. Pritchett 

4. Lee & Barro 

5. Bils & Klenow 

6. Lopez, Thomas & Wang 
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دارد و  يمعنادارکل و بدون بخش نفتی( اثر مثبت و ) بلندمدت بر رشد اقتصاد دورۀانسانی تنها در 

( به بررسی تأثیر 1392) آقایی و همکاراند. دار يدارغیرمعنا اماآثار مثبت  ،مدتکوتاه دورۀدر 

ها در رابطه با آن هاي ایران پرداختند. نتایج پژوهشانادي در استانسانی بر رشد اقتص سرمایة

انسانی تأثیر  ةشاخص سرمایکه نشان داد  نیافتهتوسعهو  یافتهتوسعه، کمتر یافتهتوسعه هاياستان

بدري آذین، گودرزي، اسدي و در پژوهشی،  .ردی بر رشد اقتصادي هر سه گروه دامثبت

 را بررسی کردند.ژیمناستیك  ورزش انسانی منابع ةعراهکارهاي مناسب براي توس( 1392)خبیري

حفظ و نگهداري نیروي  و عوامل جذب، آموزش، ارتقا و پرورشکه نشان داد  هاپژوهش آننتایج 

به بررسی ( 1392) اسدي و اسماعیلی .یمناستیك تأثیرگذار استژ انسانی منابع عةتوس بر ،انسانی

که ها نشان داد آن ایران پرداختند. نتایج پژوهش انسانی بر رشد اقتصادي ةشاخص توسعتأثیر 

و تأثیر مثبت در زمان رکود بـر رشـد اقتصـادي ایران  در زمان رونق تأثیر منفیانسـانی  ةتوسـع

 اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران( به بررسی 1391)، حسینی و رجاییزمانی .دارد

اثري بر  ،مدت و بلندمدتورزشی خانوار در کوتاه يهانهیهز نشان داد کهها آن مطالعة پرداختند.

مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی تنها تا  ،همچنین. تولید ناخالص داخلی کشور ندارد

خود به بررسی  ( در پژوهش1389) مرزبان .شودیمسه دوره اثرگذار است و بعد از آن این اثر صفر 

که وي نشان داد  پرداخت. نتایج مطالعة رشد اقتصادي برایران  يارخانهکاانسانی صنایع  ةاثر سرمای

است. همچنین،  مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار صورتبهانسانی  ةاثر سرمای

و تجهیزات  آالتنیماشانسانی مربوط به صنایع متفرقه و صنایع  ةبیشترین اثر غیرمستقیم سرمای

در نیروي انسانی و  يگذارهیسرما ( به بررسی رابطة1388) باباقرهپهبانالماسی و س. است

 تیعل طةرابیك  هکها نشان داد آن پرداختند. نتایج مطالعة فیزیکی با رشد اقتصادي يگذارهیسرما

انسانی و رشد  ةیسرمامیان  دوطرفه تیعل ةرابطفیزیکی به رشد اقتصادي و یك  ةیسرمااز  طرفهكی

سی نقش نیروي انسانی متخصص و ر( به بر1386) راد و شهوازیانعلوي .جود دارداقتصـادي و

صد نشان داد که یك در هاآن ةنتایج مطالعۀ بخش صنعت پرداختند. افزود ارزشدر  رمتخصصیغ

  و 44/0،  3/0 ترتیب بهبه ،فیزیکی ةو سرمای رمتخصصیغ، افزایش در نیروي انسانی متخصص

 انسانی نیروي سهم کهنیا .شودیمبخش صنعت کشور منجر  ۀافزود ارزشدرصد افزایش در  64/0

 بیانگر ، است بیشتر صنعت بخش ۀافزود ارزش در متخصص انسانی نیروي به نسبت رمتخصصیغ

سی رشد به برر( 1384) هنرآموز. رود، استکه انتظار میین بخش ا نمتخصصانکردن آفرینینقش

انسانی و رشد  که ضرایب رشد سرمایةنشان داد پژوهش وي  یجنتا بخش کشاورزي ایران پرداخت.

 ،همچنین .مثبت بر رشد بخش کشاورزي هستند ریتأثنظر آماري معنادار و داراي ، ازفناوري

  انسانی است. ر رشد اقتصادي بخش کشاورزي سرمایةعامل د نیترمهم
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اقتصادي  ةیند رشد و توسعاي در فربارز بسیارنقش  انسانی ةسرمای ،از اندیشمندان بسیاريبه اعتقاد 

 اثرگذاري آن و هايمکانیسمبر رشد اقتصادي،  انسانی ةاثرگذاري سرمای ۀاما نحو ؛نمایدمیایفا 

نشده کامل شناخته طوربه ،اقتصادي ةبر رشد و توسع انسانی ةمدت سرمایمدت و بلندکوتاه تأثیرات

 ،اقتصادي آن بر رشد اقتصادي هايو اثر انسانی ةسرمای ترمناسببراي شناخت هرچه است؛ بنابراین،

اقتصادي  هايویژگیبا توجه به آن در جوامع مختلف  هاياست که به بررسی این عامل و اثرضروري 

 .(1393 حاجی سرکی،) پرداخته شود هاآن

 اقتصاد بر دنتوانمی یمختلف طرق از بدنی فعالیت و ورزش که دهندنشان می مختلف هايپژوهش

 داشته باشندا کشوره اقتصاد ةرشد و توسع ،در شکوفایی بسزایید و سهم نتأثیرگذار باش جوامع

، ابزاري براي توسعه در ابعاد سیاسی عنوانبهشدن ورزش فراگیر ،امروزه .(1395 همکاران، و کالشی)

 این ابزار ةتبیین عوامل مؤثر در رشد و توسع . لزوماستمطرح  غیرهاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 

 و ورزش وزارت) کشور مؤثر واقع گردد راهبردي هايسیاستدر نیل به اهداف و  تواندمی ورزش()

 در ،اجتماعی واقعیتی عنوانبه ورزش و بدنیتربیتدۀ پدی (.1394 ایران،اسالمیجمهوري جوانان

حال رشد و توسعه و تکامل در يبیشترو با شتاب هرچه رددا وجود بشري مختلف جوامع ساختار

 دیگربه  بیهش نیز ورزش در توسعه. است ملی توسعةموضوعات مهم در  از ورزش توسعة .است

را عمومی کرد و به  رزشبراي رشد ورزش باید و .دهدمیدر محورهاي مختلفی روي  هازمینه

 و آذرینبدري) بخشند کنند و کیفیت آموزش را ارتقا نامثبتکمك کرد تا افراد بیشتري را  هاباشگاه

 هاسازمان. این استمنابع انسانی  ،موفق هايسازماندر توسعه هاي یکی از محور (1392 همکاران،

. اهمیت منابع دهندمیي انسانی اختصاص نیرو ةی از اهداف خود را به رشد و توسعبخش مهم

و نیروي انسانی  شود تبدیلسازمان باید به باور مدیران عالی  ةسرمای ترینمهم عنوانبهانسانی 

 .(1389 سلمانی،) نظر گرفته شودمتغیر در ترینمهم عنوانبه

آموزش و استخدام مربیان یکی از راهبردهاي  ،استرالیاورزش در نیروي انسانی  درراستاي ارتقاي

و  هاطرحورزش استرالیا بخشی از  نظر گرفته شده است. کمیسیونملی در برنامةمهم در سند 

ت. ورزشی اختصاص داده اس هايسازماننیروي انسانی  توسعةحمایتی خود را به  هايبرنامه

آموزشی از دیگر وظایف این کمیسیون براي  هايکارگاهو  هادوره ،هاکالسبرگزاري  ،همچنین

افزایش تعداد  ،منابع انسانی عةتوس برايیکی از اهداف ورزش استرالیا  .نیروي انسانی است توسعة

براي گسترش و بنابراین،  ؛(1386 ، طالبیان و سلمانی،آذرینبدري)در ورزش است  کنندگانشرکت

 ،. در عصر حاضراستپیشرفت ورزش در جامعه، یکی از عوامل مهم و کلیدي عامل نیروي انسانی 

و مبنایی براي دستیابی  توجه شده استمنابع  بهاترینگرانیکی از  عنوانبهمنابع انسانی به  همواره

ضر که دانش و اطالعات خصوص در شرایط حاهبوده است. این امر ب هاسازمانبه مزیت رقابتی براي 
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نیز بخش  بدنیتربیتورزش و  ةتوسعست. ، از اهمیت بسزایی برخوردار استا هاآنمحور اصلی 

مختلف  هايبخشراهبردي در  هايبرنامه ةصادي، اجتماعی و ملی است که ارائاقت ةمهمی از توسع

دارد و  ايگسترده رۀدایورزش  ةتوسع پیامدهاي. دستاوردها و استآن از اهمیت خاصی برخوردار 

در  هاملت ةست که پیروزي پیوستا مبنا این . برشودمیموجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی 

 هاملتبراي تحقق آن به  هادولتاست و  ايویژهتوجه  درخور رقابت ورزش فراملی، موضوع ةعرص

  .(1389 سلمانی،) تعهد دارند

متعددي در اقتصاد ایران، به بررسی نقش منابع انسانی در رشد  هايطورکه اشاره شد، پژوهشهمان

ایران  در بدون نفت يموضوعاتی همچون رشد اقتصاد هااند. در این پژوهشتهداخاقتصادي پر

هاي به تفکیك استان هاي مختلف ایراناستانرشد اقتصادي (، 1393)آذربایجانی و همکاران، 

(، رشد اقتصادي ایران در 1392نیافته )آقایی و همکاران، یافته و توسعهیافته، کمترتوسعهتوسعه

اي در رشد اقتصادي انسانی صنایع کارخانه (، نقش سرمایة1392ود )اسماعیلی، رک زمان رونق و

( و 1386راد و شهوازیان، بخش صنعت )علوي نقش نیروي انسانی در ارزش افزودۀ (،1389)مرزبان، 

زیادي در  میان، مطالعاتاند. دراینشده ( بررسی1384آموز، ش کشاورزي )هنررشد اقتصادي بخ

 اقتصادي صنعت ورزش انجام نشدهویژه نقش منابع انسانی در رشد خش ورزش ایران، بهرابطه با ب

زش بر رشد اقتصادي گذاري در ور، تأثیر سرمایه(1391) زاده و همکارانرستم در پژوهش. است

شده است؛ نه گذاري کلی در ورزش بررسی ، سرمایههاآن بررسی شده است؛ اما در مطالعة

ها رشد ، متغیر وابسته در پژوهش آنهمچنین نیروي انسانی صنعت ورزش.ذاري در گسرمایه

( و زمانی و 1395. کالشی و همکاران )اقتصادي ایران بوده است؛ نه رشد اقتصادي بخش ورزش

، تصادي پرداختند که در هر دو پژوهش( نیز به بررسی مخارج ورزشی و رشد اق1391همکاران )

؛ نه رشد اقتصادي بخش ورزش. است دي کل ایران بررسی شدهشی بر رشد اقتصانقش مخارج ورز

کالشی و همکاران  در پژوهشکه هاي ذکرشده یکسان نیست. درحالیبراین، نتایج پژوهشافزون

 اري بر رشد اقتصادي دارند، در پژوهشثیر مثبت و معناد(، مخارج ورزشی دولت و خانوار تأ1395)

رج ورزشی ی خانوار اثري بر رشد اقتصادي ایران ندارد و مخامخارج ورزش ،(1391) نازمانی و همکار

، در بخش شدهدر مطالعات ذکر د. همچنینمدت بر رشد اقتصادي تأثیر داردولت نیز تنها در کوتاه

 نظر گرفته شده است.ورزش، رشد اقتصادي کل متغیر وابسته در

؛ اما این است ان مطرح شدهایراسالمیگذاري در ورزش جهموري، بحث سرمایههاي اخیردر سال

چه بخشی اولویت دارد؟ آیا در سرمایة گذاري در ورزش در سؤال همچنان باقی است که سرمایه

در منابع انسانی مانند گذاري شود یا سرمایهیسات و تجهیزات ورزشی باید سفیزیکی، اماکن، تأ

ر، با درنظرگرفتن رشد در پژوهش حاض ؟گذاري شودباید سرمایه نامربیان، داوران و ورزشکار
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به ، در رشد اقتصاديبا توجه به نقش منابع انسانی عنوان متغیر وابسته و اقتصادي صنعت ورزش به

 شود.در رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران پرداخته می بررسی نقش منابع انسانی

 

  پژوهش شناسیروش
، پژوهش روش است. ورزش صنعت اقتصادي رشد در منابع انسانی نقش بررسی حاضر پژوهش هدف

 این در مورداستفاده مدل. است 1391تا سال  1353اقتصادسنجی و دورۀ موردبررسی از سال 

 گذاري شده است؛پایه سولو رشد مدل اساسبر که است (1997) همکاران و 1منکیو مدل، پژوهش

 و فناوري ،سانیان نیروي سرمایه، موجودي )متغیر وابسته( و اقتصادي رشد بین ةرابط کهيطوربه

 است: زیر شرح به ،دولت مخارج

Yt=AKt
αHt

β (Gte
u)       )1(  

 ۀافزود ارزش (tY) حاضر، پژوهش در که است داگالس-کاب صورتبه تولید تابع شمارۀ یك ةرابط

 نیروي (tH) و بخش ورزش ةسرمای موجودي (tK) ،تکنولوژي پیشرفت شاخص (A) ورزش، بخش

 ناخالص تولید به نسبت دولت کلی مخارج ۀدهندنشان نیز (tG) تند.هس ورزش بخش در انسانی

 است. 2داخلی

 :است زیر صورت به مدل خطی حالت ،شمارۀ یك ةمعادل طرفین از گیريلگاریتم با

LnYt= LnA + αLnKt + βLnHt + LnGt
            )2( 

از تکنیك دلفی ران، براي صنعت ورزش ای پژوهش حاضر، براي تعمیم مدل ذکرشده در باالدر 

شده، هاي انجاماي و پژوهشهاي کتابخانهنظور، ابتدا با استفاده از بررسیماستفاده شد. بدین

ر از نف 30اختیار ، این عوامل درسپس دست آمد.هر رشد اقتصادي بفهرستی از عوامل مؤثر د

برفی  نمونه گیري گلولةاستفاده از روش  با بودند و اعضاي پانل دلفینظران و متخصصان که صاحب

کنیك دلفی تا سه مرحله انتخاب شده بودند، قرار گرفت. براي رسیدن به توافق بین متخصصان، ت

هاي تجربی، س دادهاسا، آزمون مدل برپس از انجام تکنیك دلفی و همچنین ،نهایتاجرا شد. در

 دست آمد:شرح زیر به مدل رشد اقتصادي صنعت ورزش به

Lspv = Lscapk + Lspup + Lsid+Ltec + Lsave 

 اطالعات از آن به مربوط يهاداده که است ورزش بخش ۀافزود ارزش لگاریتم Lspv  باال، رابطة در

 ،کندمنتشر می زمانی سري صورتایران بهاسالمیجمهوري مرکزي بانكي ملی که هاحساب

 بخش 12 در را مختلف هايیتفعال جهانی تجارت سازمان اینکه به توجه با) ندشد استخراج

                                                           
1. Mankiw 

2. Grosse Domestic Product (GDP) 
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 ،است «ورزشی و فرهنگی تفریحی، خدمات» هابخش این از یکی و است کرده يبنددسته

 لگاریتم Lscapk. (شد استخراج عمومی خدمات ۀافزود ارزش زیرشاخة از بخش این ۀافزودارزش

 به ،خالص سرمایة موجودي با استفاده از حاضر در پژوهش که است بخش ورزش سرمایة موجودي

 يهاحساب گزارش اساسبر ،آن به مربوط يهادادهکه محاسبه شد  1383 سال ثابت هايیمتق

 درکه  است انسانی نیروي لگاریتم Lspup شد. برآورد مرکزي بانك اقتصادي هايیبررس ادارۀ ملی

 هايیبررس ادارۀ يهادادهاساس و بر شد گرفته درنظر ورزش بخش فعال جمعیت، حاضر پژوهش

 نسبت ،حاضر مطالعة در که است دولت اندازۀ لگاریتم Lsid .گردید برآورد مرکزي بانك دياقتصا

 اندازۀ عنوانبه ،1376 سال ثابت قیمت به داخلی ناخالص تولید به دولت عمرانی و جاري مخارج

 ادارۀ اطالعات از ،داخلی ناخالص تولید و دولت مخارج به مربوط يهاداده و شد گرفته درنظر دولت

شاخص  Ltec گردید. محاسبه دولت اندازۀ و ندشد استخراج مرکزي بانك اقتصادي هايیبررس

عنوان شاخص ، بهاياي و سرمایهدات کاالهاي واسطهوار ،حاضر است که در پژوهش تکنولوژي

که  اقتصادي هايبررسی ادارۀشده توسط منتشر اطالعات استفاده گردید و آمار آن از تکنولوژي

 ناخالص اندازانداز است که از پسنرخ پس Lsave  .شد ، استخراجاست مرکزي بانكه وابسته ب

با توجه  .است، استفاده شد انی آن را گزارش کردهبانك جهکه  (داخلی ناخالص تولید درصد) داخلی

تمامی متغیرهاي پژوهش براي دورۀ زمانی ، 1391هاي ملی تا سال هاي حساببه انتشار داده

 انجام نسخه نه 1افزار ایویوزمهاي آماري با استفاده از نرلیلتح نظر گرفته شدند.در 9113تا  1353

 شد.

بخش ورزش، موجودي سرمایه،  ر شکل شمارۀ یك، روند رشد ارزش افزودۀد: و نتایج مدل برآورد

زمانی  ، در دورۀدولت و اندازۀتکنولوژي ورزش، تغییرات تغییرات جمعیت فعال اقتصادي بخش 

ها، براي تسهیل در گیري متغیربودن مقیاس اندازهبا توجه به متفاوتارائه شده است.  1391-1353

 ها ارائه شده است.با استفاده از لگاریتم دادهها، شکل شمارۀ یك متغیر روند تغییرات مقایسة
 

                                                           
1. Eviews 
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ارزش افزوده بخش ورزش جمعیت فعال اقتصادي ورزش اندازه دولت

تکنولوژي موجودي سرمایه بخش ورزش

 1353-1391زمانی روند تغییرات متغیرهای پژوهش در دورة  -1شکل 

 

شود، متغیر ارزش افزودۀ بخش ورزش در دورۀ شاهده میمطورکه در شکل شمارۀ یك همان

بخش ورزش،  که موجودي سرمایة؛ درحالیکندبررسی، روند تغییرات بسیار مالیمی را طی میمورد

ي ادولت و منابع انسانی بخش ورزش نیز دار تري داشته است. متغیرهاي اندازۀعروند افزایشی سری

 دهندۀروند مالیم و با تغییرات نسبتاً کم در دورۀ مورد بررسی هستند. مقایسة این دو متغیر نشان

، دولت بستگی دارد. همچنین نسانی بخش ورزش به تغییرات اندازۀتغییرات منابع اکه این است 

که  دت داردول ي نسبت به متغیر اندازۀترسریع روند تغییرات موجودي سرمایة بخش ورزش، رشد

مشارکت افزایش  دهندۀتر نشان، این رشد سریعتوان بیان کرد: اول اینکهدر توجیه آن دو دلیل می

است و ها کاهش یافته هاي دولت در سایر بخش، هزینهو دوم اینکه بخش خصوصی در ورزش است

خش مایة بآن افزایش موجودي سر ي دولت افزایش یافته است که نتیجةهادر بخش ورزش، هزینه

بخش  مقایسة روند افزایش موجودي سرمایة ،. در پایانورزش و تغییرات اندک اندازۀ دولت است

بخش ورزش  دهد که موجودي سرمایةورزش و روند رشد ارزش افزودۀ بخش ورزش نشان می

افزایش سریع  ،بخش با روند افزایش موجودي سرمایهاین  ؛ اما ارزش افزودۀافزایش یافته است

ها در افزایش ارزش افزودۀ بخش ورزش، به ش متغیرتر نقتحلیل دقیق ، براي. در ادامهنداشته است

 پردازیم.سنجی میبرآورد مدل پژوهش با استفاده از روش اقتصاد
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 یرهامتغ پایایی یاقتصادسنج از استفاده فرضیشپصورت سري زمانی هستند، به هادادهکه یوقت

 چندان برآورد از حاصل نتایج نباشند، پایا الگو ضرایب برآورد در مورداستفاده یرهايمتغ اگر است.

 تردید وجود خواهد داشت؛ ،متعارف آماري يهاآزمون براساس استنتاجدر  و نیست یناناطمقابل

 آزمون از پژوهش، مدل در مورداستفاده یرهايمتغ پایایی بررسی براي حاضر، پژوهش در ینبنابرا

 است. شده ارائهشمارۀ یك  جدول در آن نتایج که شد دهاستفا یافتهیمتعم فولر-دیکی
 

 

 پژوهش یرهایمتغ یافتةیمتعم فولر -دیکی آزمون نتایج -1 جدول

 نام متغیر

 I (1)تفاضل مرتبة اول   I (0)در سطح

آمارة 

 آزمون

مقدار بحرانی 

95% 
 نتیجه

آمارة  

 آزمون

مقدار بحرانی 

95% 
 نتیجه

لگاریتم ارزش افزودۀ بخش 

 (lspvرزش )و
50/2- 94/2-  ناپایا 

 
22/7- 94/2-  پایا 

لگاریتم موجودي سرمایه در 

 (lscapkورزش )
06/1- 94/2-  ناپایا 

 
74/7- 94/2-  پایا 

لگاریتم نیروي فعال در 

 (lspupورزش )
03/2- 94/2-  ناپایا 

 
60/7- 94/2-  پایا 

لگاریتم اندازۀ دولت 

(lsid76) 
18/3- 94/2-  پایا 

 
- - - 

-22/1  (ltecتکنولوژي ) ریتملگا  94/2- -91/4  ناپایا   94/2-  پایا 

انداز لگاریتم نرخ پس

(lsave) 
96/1- 94/2-  ناپایا 

 
 پایا -94/2 68-6

 

ستاندارد و ضریب یك متغیر زمانی پایا است که میانگین، انحراف ا ،هاي زمانیريسدر 

یافته دلیل بر فولر تعمیم -ون دیکیآزمفرض صفر  ثابت باقی بماند. طول زمانخودهمبستگی آن، در

هاي دیگر، براي اثبات پایایی یك متغیر در سريعبارتی یك متغیر در سري زمانی است. بهناپایای

براي رد فرض صفر این  ،همچنین یافته رد شود.فولر تعمیم -زمانی، باید فرض صفر آزمون دیکی

مطلق مقادیر از قدرتر بزرگز اجراي آزمون حاصل ا آمدۀدستهآزمون، باید قدرمطلق مقادیر ب

 براي آمدهدستبه آمارۀ مطلق قدر شود،می مشاهده شمارۀ یك جدول در کهطورهمانبحرانی باشد. 

آزمون رد  صفر فرض نتیجه،در است؛ بحرانی مقدار قدرمطلق ازتر بزرگ ،دولت اندازۀ یتملگار متغیر

 یافتةتعمیم فولر -دیکی آمارۀ قدرمطلق ،است. همچنین پایا ذکرشده متغیر بنابراین، شود؛می

 اطمینان درصد 95 با بحرانی مقدار قدرمطلق ازکمتر  ،پژوهش هايمتغیر سایر براي آمدهدستبه

، در ادامه .ها ناپایا هستندو این متغیر شودینم رد یرهامتغ این برايصفر  فرض ،درنتیجه است؛
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گیري اجرا شد. ، با یك بار تفاضلراي متغیرهایی که ناپایا بودندیافته بفولر تعمیم -آزمون دیکی

که  دهدمی نشان گیريتفاضل بار یك با یافتهتعمیم فولر -دیکی آزمون از آمدهدستبه نتایج

 ؛است اطمینان درصد 95 با بحرانی مقدار مطلق قدر از تربزرگ ،آمدهدستبه آمارۀ قدرمطلق

، . در ادامهشدند پایا گیريتفاضل بار یك با یرهامتغ این و ودشرد می صفر فرض ،درنتیجه

بار تفاضل )سایر  دولت( و پایا با یك هاي پایا )اندازۀترکیبی از متغیر هاي پژوهشکه متغیرازآنجایی

نسبت به این  آن هايمزیت به توجه با 1.ال.دي.آر.اي روش ازدولت( هستند،  جز اندازۀها بهمتغیر

 شود.می استفادهها نوع متغیر

 .ال.دي.آر.اي روش در :(.ال.دی.آر.ای) گسترده هایوقفه با خودبازگشتی الگوی برآورد

 از هریك براي ،شود(می انتخاب یکسانی وقفة یرهامتغ همة براي که) یوهانسون روش برخالف

 انتخاب بهینه هايوقفه 4کوئین-حنان و 3آکائیك ،2بیزین-شوارتز هايمعیار از استفاده با یرهامتغ

براي متغیر نیروي فعال بخش ورزش  مدل مدتکوتاه تخمین از حاصل ایجنت اساس،براین د؛نشومی

 است. شده ارائهشمارۀ دو  جدول در

شود، متغیر ارزش افزودۀ بخش ورزش با یك وقفه و یمکه در جدول شمارۀ دو مشاهده طورهمان

است  99/0شده برابر با . آر اسکوار تعدیلاندشدهرد مدل نیروي فعال در بخش ورزش، با سه وقفه وا

)ارزش افزودۀ بخش ورزش( توسط  درصد از تغییرات متغیر وابسته 99یباً تقردهد می که نشان

دهندۀ قدرت نشان شود. همچنین، مقدار باالي آر اسکواریممتغیرهاي مستقل توضیح داده 

است که در سطح  35/536مقدار آمارۀ اف برابر با  یرهاي پژوهش است.متغدهندگی باالي توضیح

شود و معنابودن کل رگرسیون رد میاطمینان معنادار است؛ بنابراین، فرض صفر مبنی بر بی 99%

هاي تشخیصی خودهمبستگی، همسانی گردد. همچنین، آزمونیماداري کل رگرسیون اثبات معن

 هستند. 05/0ي سطح معناداري باالي واریانس و توزیع نرمال جمالت اختالل، همگی دارا

 

 

 

 

 

                                                           
1. ARDL 

2. Schwartz-Bayesian 

3. Akaike  

4. Hannan Quinnn 
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  مدتکوتاه الگوی تخمین از حاصل نتایج -2 جدول

 سطح معناداری تی آمارة خطای استاندارد ضریب متغیر

وقفه یك با ورزش بخش افزودۀ ارزش  05/0  02/0  39/2  02/0  

ورزش فعال نیروي  79/0  03/0  32/22  100/0  

وقفه دو با فعال نیروي  25/0-  05/0  52/4-  100/0  

وقفه سه با ورزش فعال نیروي  25/0  04/0  56/5  100/0  

سرمایه موجودي لگاریتم  22/0  03/0  71/5  100/0  

وقفه دو سرمایة موجودي لگاریتم  22/0  06/0  67/3  100/0  

وقفه سه سرمایة موجودي لگاریتم  30/0-  04/0  40/6-  100/0  

دولت اندازۀ لگاریتم  11/0  03/0  56/3  100/0  

وقفه دو با دولت اندازۀ لگاریتم  20/0  02/0  26/7  100/0  

تکنولوژي لگاریتم  04/0  01/0  17/3  100/0  

وقفه دو با تکنولوژي لگاریتم  05/0  01/0  59/3  100/0  

اندازپس لگاریتم  11/0  01/0  65/6  100/0  

مبدأ از عرض  21/1  27/0  37/4  010/0  

  مدتکوتاهنتایج حاصل از تخمین الگوی  -2جدول  ادامة

 معناداری سطح مقدار آماره یرمتغ

 1گادفري-آزمون خود همبستگی بریوش
 61/0 49/0 آمارۀ اف

 44/0 60/1 آر اسکوار

 2گادفري-پگان-همسانی واریانس بریوش
 15/0 62/1 آمارۀ اف

 16/0 50/16 آر اسکوار

 69/0 71/0 3برا-جارکو توزیع نرمال جمالت اختالل

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

 شود. بررسی پژوهش یرهايمتغ بین جمعیهم نبود یا وجودکه  است الزم پویا الگوي برآورد از پس

 روش این باشد. یك از کمتر مدل در موجود وقفة با وابسته متغیر ضرایب مجموع باید ،منظوریندب

 است: زیر صورت به آن هايیهفرض و است معروف 4مستر و دوالدو جی،بنر آزمون به

                                                           
1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

2. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

3. Jarque-Bera 

4. Banerjee, Dolado & master 
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 :شودیم استفاده زیر رابطة از آزمون این آمارۀ اسبةمح براي

 
 داریم: است، وقفه یك داراي وابسته متغیر اینکه به وجهت با

 
 

 و دوالدو بنرجی، توسط شدهارائه بحرانی کمیت از تربزرگ آمدهدستبه آمارۀ قدرمطلقکه ازآنجایی

 ؛شودیم رد جمعیهم نبود بر نیمب صفر فرض است، (-43/4) درصد 95 اطمینان سطح در مستر

 .دارد وجود مدل يرهایمتغ میان بلندمدت تعادلیرابطة  یك ،بنابراین

 مدل( ساختاري ثبات) مدل پایایی بررسی براي مدل، يرهایمتغ میان جمعیهم رابطة دییتأ از پس

 بازگشتی تجمعی پسماند مجذور و (1کوشوم) زگشتیبا تجمعی پسماند مجموع يهاآزمون از

 استفاده هستند، موردبررسی دورۀ درطول تخمینی ضرایب در ثبات ۀکنندمنعکس که (2کیوکوشوم)

 است. آمدهشمارۀ دو و شمارۀ سه  شکل در هاآزمون این از حاصل نتایج .میکنیم

 

-15
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0
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70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

CUSUM 5% Significance

 
 (درصد اطمینان 95در سطح ) بازگشتی تجمعی دپسمان مجموع آزمون -2شکل

                                                           
1. CUSUM 

2. CUSUMQ 
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 (درصد اطمینان 95در سطح ) بازگشتی تجمعی پسماند مجذور آزمون -3 شکل

 

 داخل پرون، ساختاري شکست آزمون از آمدهدستبه ينمودارها ،شودیم مشاهده کهطورهمان

 رد توانینم را ساختاري ثبات وجود بر مبنی صفر فرض ،بنابراین هستند؛ درصد 95 اطمینان فاصلة

 رابطة وجود از اطمینان و آزمون انجام از پس است. برخوردار ساختاري ثبات از مدل درنتیجه، کرد؛

 شده ارائهشمارۀ سه  جدول در مدل برآورد نتایج کرد. برآورد را بلندمدت مدل توانیم بلندمدت،

 است.

ضریب  ،و همچنین ورزش در فعال نیروي یرمتغضریب که  دهدیم نشانشمارۀ سه  جدول نتایج

 لگاریتم ضریب هستند. دارامعن و ثبتم اطمینان درصد 99 سطح در ،موجودي سرمایه در ورزش

درصد افزایش در متغیر نیروي  یك با دهدمی نشان که است 90/0 مدتنیروي فعال ورزش در بلند

 15/0ضریب موجودي سرمایه نیز  .یابدیم افزایش درصد 90/0 ورزش بخش افزودۀ ارزش فعال،

موجودي سرمایة بخش ورزش، ارزش افزودۀ  درصد افزایش در با یك دهدمی مد که نشاندست آهب

 رفتار مقایسة براي بلندمدت، تعادلی رابطة برآورد از بعدیابد. درصد افزایش می 15/0بخش ورزش 

 مدتکوتاه رابطة با مرتبط خطاي تصحیح الگوي ،هاآن بلندمدت مقادیر با یرهامتغ مدتکوتاه

 شده ارائهشمارۀ چهار  جدول در خطا تصحیح الگوي برآورد از حاصل ضرایب .شودیم زدهتخمین

 است.
 

 مدل مدتندبل تخمین نتایج -3 جدول

 داريسطح معنا تی آمارۀ خطاي استاندارد ضریب متغیر

ورزش فعال نیروي  90/0  03/0  33/25  100/0  

ورزش سرمایة موجودي  15/0  02/0  69/6  100/0  

مبدأ از عرض  95/0  29/0  20/3  100/0  
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 خطا تصحیح الگوی برآورد نتایج -4 جدول

 سطح معناداری آمارة تی خطای استاندارد ضریب متغیر

ورزش فعال نیروي تفاضل  86/0  06/0  32/13  001/0  

وقفه یك با ورزش فعال نیروي تفاضل  15/0-  05/0  72/2-  01/0  

ورزش فعال نیروي تفاضل  86/0  06/0  32/12  001/0  

خطا تصحیح ضریب  46/0-  12/0  79/3-  001/0  

 

 بین بلندمدت رابطة وجود ،بنابراین است؛ معنادار آماري ازنظر و -46/0 معادل ،خطا تصحیح ضریب

 مدتکوتاه يهاعادلتنبود  از 46/0 ،هرسال درکه  گفت توانیم و شودیم پذیرفته مدل یرهايمتغ

 سرعت باالي تعدیل است. دهندۀشود که نشانیم تعدیل بلندمدت تعادل به دستیابی براي

 

 گیرینتیجه و بحث

در  ویژهبه پایدار، عةهدایت نیروهاي اجتماعی براي تحقق توس بررزش یکی از ابزارهاي تأثیرگذار و

 مدیریتی نظامهاي هزینه سایر درمقابل را نههزی کمترین تنهانه که است زیاد جمعیت دجوامع با رش

دارد. ورزش عوامل  سایر به نسبت تريبیش افزودۀ ارزش، بلکه توان ایجاد دهدمیخود اختصاص به

پایدار و عاملی براي مقابله با پیامدهاي منفی  ةمحور توسع ،ابزار توجه به انسان تریناصلییکی از 

 اقتصادي، عةتوس عوامل ترینمهم از یکی کشور ورزش عةتوسد. شومیشهرنشینی محسوب 

 به تواندمی که است بستري توسعه سالةپنج برنامة و گرددمی وبمحس ملی فرهنگی و اجتماعی

. هدف پژوهش (1394 ایران،اسالمیجمهوري جوانان و ورزش وزارت) کمك کند هدف این تحقق

بود.  ر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایرانع انسانی بمدت منابمدت و بلندثیر کوتاهتأ حاضر بررسی

مدت و بلندمدت که نیروي انسانی در کوتاهنشان داد  1391تا  1353 نتایج برآورد مدل براي دورۀ

ارد. ضریب نیروي انسانی در داري بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران دتأثیر مثبت و معنا

درصد اطمینان معنادار است. با توجه به  99سطح در  ،لحاظ آماريبوده و از 79/0ابر با مدت برکوتاه

درصدي در که با افزایش یك  صورت استبودن مدل برآوردشده، تفسیر این ضریب بدینلگاریتمی

 دورۀ کمتر از یك) مدتدرصد در کوتاه 79/0این بخش  روي انسانی بخش ورزش، ارزش افزودۀنی

بوده و  90/0مدت برابر با نی در برآورد بلندضریب متغیر نیروي انسا ،. همچنینیابدیش میسال( افزا

درصدي با افزایش یك  دهدمی طمینان معنادار است که نشاندرصد ا 99، در سطح لحاظ آمارياز

مقایسة اثرهاي  .یابددرصد افزایش می 90/0این بخش  بع انسانی صنعت ورزش، ارزش افزودۀدر منا

 که افزایش منابع انسانی در دورۀدهد صنعت ورزش نشان می مدت منابع انسانیمدت و بلندتاهکو



 83                                                                         انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایراننقش منابع 

مدت دارد. دلیل این امر کوتاه افزایش بیشتري در ارزش افزودۀ این بخش نسبت به دورۀ ،مدتبلند

منابع ا افزایش باشد که ب حقوق و پاداش، بیمه، آموزش و غیره هایی مانند پرداختتواند هزینهمی

دار منابع انسانی نیز تأییدکننده شود. بررسی ضرایب وقفهحمیل میهاي ورزشی تانسانی به سازمان

افزایش دهد می که نشان استوقفه داراي عالمت منفی  دویب نیروي انسانی با اضر این مطلب است.

وقفه داراي سانی با سه براین، ضریب نیروي انیزان کمی داراي بار مالی است. افزونمنابع انسانی به م

دهد که درصد اطمینان معنادار است. تفسیر کلی این ضرایب نشان می 95بت و در سطح عالمت مث

ها نند حقوق و مزایا، حق بیمه و غیره به سازمانیی ماهامنابع انسانی در بخش ورزش هزینه افزایش

ایش ارزش افزوده خواهد ت باعث افزمدایش در منابع انسانی هم در کوتاهاما این افز ؛کنداعمال می

جبران  ،اندع انسانی به سازمان تحمیل شدههایی که با جذب منابشد و هم در بلندمدت هزینه

ۀ سرعت دهندو داراي عالمت منفی است که نشان 46/0خواهند شد. ضریب تصحیح خطا برابر با 

هاي پژوهش با نتایج ین نتایجسمت تعادل بلندمدت است. امدت بهتاهتعادل کو نبودحرکت  زیاد

 زاده و همکاران( ناهمسو است. رستم1393) زاده و همکاران( و رستم1391زمانی و همکاران )

داري بر رشد اقتصادي اگذاري در ورزش، اثر معنمتغیر سرمایهکه  خود دریافتند ( در پژوهش1393)

ره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر ورزشی با یك دوگذاري دولتی در بخش غیرندارد. متغیر سرمایه

 بر رشد اقتصادي يدارااثر معن ،انسانی، اشتغال نیروي کار و متغیر روند ةگذارد. متغیرهاي سرماییم

 آنچه ت.دار نیساري بخش خصوصی بر رشد اقتصادي معنگذااثر متغیر سرمایه ،دارند. همچنین

ورزش از تولید ، سهم بخش اندجام شدهمسلم است این است که با توجه به مطالعاتی که در کشور ان

مدت نیز در بلند که نشان داد هاآن همچنین، نتایج پژوهش .درصد( 39/0) است کمناخالص داخلی 

 .(1393 همکاران، و زادهرستم) ندارد يدارامعنگذاري دولت در ورزش بر رشد اقتصادي اثر سرمایه

 پرداختند. اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران( به بررسی 1391) نی و همکارانزما

مدت و بلندمدت اثري بر تولید ورزشی خانوار در کوتاه يهانهیهزنشان داد که ها آن پژوهش

مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی تنها تا سه دوره  ،همچنین. ناخالص داخلی کشور ندارد

در توجیه این تضاد بین  .(1391 همکاران، و یزمان) شودیماین اثر صفر  ،ثرگذار است و بعد از آنا

توان بیان کرد که در مطالعة شده در بخش ورزش میهاي انجامپژوهش حاضر و نتایج پژوهش نتایج

کلی درنظر گرفته صورتگذاري و مخارج ورزشی بهغیر سرمایهتم ،(1393) زاده و همکارانرستم

هایی غیر از منابع انسانی نیز ها در صنعت ورزش شامل بخشها و هزینهگذارياند و این سرمایهشده

نظر تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد در عالوه در هر دو پژوهش ذکرشده، متغیر وابستةهشوند. بمی

ولید ناخالص داخلی کل اقتصاد بودن سهم ورزش، افزایش در توجه به کمت گرفته شده است که با

 دار نشده است.معنا
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(، 1994) حبیـب و اسـپیگلبن تـوان بـه مطالعـاتهاي همسو با نتایج پژوهش حاضر میاز پژوهش

 مرزبـان ( اشـاره کـرد. پـژوهش1389مرزبـان )( و 1386) راد و شـهوازیانعلـوي ،(1384آموز )هنر

( در بخـش صـنعت و پـژوهش 1386) راد و شـهوازیانعلوي اي، پژوهشدر صنایع کارخانه (1389)

 ةسـرمایاثـر  کـه دریافـت( 1389) اند. مرزباندر بخش کشاورزي ایران انجام شده (1384) آموزهنر

(. 2010ن، اسـت )مرزبـا مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مثبـت و معنـادار صورتبهانسانی 

، صــد افــزایش در نیــروي انســانی متخصــصیــك درکــه  ( دریافتنــد1386) شــهوازیان راد وعلــوي

 ۀافـزود ارزشدرصـد افـزایش در  0 /64 و 44/0،  3/0 ترتیب بـهبه ،فیزیکی ةو سرمای رمتخصصیغ

کـه دریافـت ( 1384) . هنرآمـوز(1386 ان،یشـهواز و راديعلـو)  شودیمبخش صنعت کشور منجر 

مثبت بر رشد بخش کشاورزي اسـت.  ریتأثمعنادار و داراي  نظر آماريضریب رشد سرمایة انسانی، از

. (1384 هنرآمـوز،) ر رشد اقتصادي بخش کشاورزي سرمایة انسانی استعامل د نیترمهم ،همچنین

هاي اقتصاد ورزش، منابع انسانی در سایر بخش بر صنعتکه عالوهدهد می نشان هانتایج این پژوهش

 اقتصادي دارد. داري بر رشد نیز تأثیر مثبت و معناایران 

ادامه دارد، همیشه میسر خواهد بود.  جدید يهاروشکه روند استفاده از ییآنجاتا اصوالً پیشرفت

 جدید يهاروش، درحقیقت. ندداشتن ابزارهاي جدید نیستي دراختیارامعنفقط به جدید يهاروش

است.  انسانار نیز غالباً این افک یريگشکلوجود خواهند آمد. منشأ به جدیددنبال افکار نوین و به

مناسب براي رشد  ةآوردن زمیننقش محوري و اساسی در فراهم انسانی سرمایةدلیل، همینبه

هنگامی به رشد اقتصادي  ،انسانی ةدر سرمای گذاريیهسرماکه  دش یادآور باید البته ؛اقتصادي دارد

 ؛اوردهاي علمی باشدده از آخرین دستبراي استفان که در پاسخ به نیازهاي روزافزو انجامدیمبیشتر 

 ترافزونو تربیت  بخش ورزش بیشتر در نیروي انسانی گذاريیهسرمابا که  شودیمپیشنهاد  بنابراین،

آموختگان سو و دانشبیان، ورزشکاران و متخصصان ورزشی ازیكشامل داوران و مر) نیروي انسانی

، و همچنین یعال یالتتحصي کار متخصص و با نیرو ةعرضافزایش  زمینة، دیگر(دانشگاهی ازسوي

قطعاً این نیروي کار متخصص و  شود.شی فراهم ورز در حیطةو کارآفرین پژوهشگر افزایش 

 صنعت ورزش،امکانات مادي و مالی  ةبهین یريکارگبهو  هاينوآورطریق از دنتوانیم یدهدآموزش

 این بخش شوند. تریعسررشد  موجب
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Abstract 

The success of any organization depends on the allocation and use of tools, 

equipment, money, material and human resources of the organization. Among the 

production factors, human resources that is principal, no doubt has a key role in 

providing services and is considered as the most important asset of an 

organization. This study investigates the effect of short-term and long-term of 

human resources on the economic growth of Iran’s sports industry, using 

autoregressive distributed lag model in the period of (1353-1391). For this 

purpose, econometric method implemented by using data on sports value added, 

government size, capital stock of the sports sector and Active population of Sport. 

The results showed the human resources of sports sector has in the short-term and 

long-term a positive and significant effect on economic growth of the sports 

industry of Iran. The role of human resources in the growth of the sports industry 

is greater than the capital. To economic growth of the sports industry, it is better 

to investment in human resources. 
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