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 چکیده

طی بخش ورزش  دولتی بر ارزش افزودةورزشی ها و مخارج بررسی اثر مالیات ،پژوهش این هدف

انباشتگی هم از روش ،میان متغیرها بلندمدت برای آزمون رابطة .بود 1392 تا 1355 هایسال

گسترده  هایخودتوزیع با وقفهرویکرد مدل از  ،الگوبرای تخمین  جوهانسن و جوسیلیوس و

میان متغیرها تعادلی بلندمدت  وجود رابطةبیانگر  پژوهش نتایج. ( استفاده شده استالای.آر.دی.)

ی بر داراثر مثبت و معنا ،و تولید ناخالص داخلی دولتی ورزشی مخارج داد کهنشان  هایافته .بود

افزایش درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای مالیاتی ، چنینهم .اندداشتهبخش ورزش  ارزش افزودة

درآمدهای نفتی بیشتر  ،دیگرعبارت. بهاندبخش ورزش داشته ةتری در ارزش افزودنقش با اهمیت

یندهای ادر فر دگذاری بایو این آسیب سیاست اندخدمت ورزش بودهمدهای مالیاتی درآاز در

 ترینمهممخارج ورزشی دولت  ،عالوهبه .توجه قرار گیردهای دولت موردریزیریزی و برنامهبودجه

بخش ورزش  افزودة . این وابستگی و اتکای باالی ارزشاندحوالت بخش ورزش در ایران بودهعامل ت

  .باشدگذاران در این حوزه سیاست دغدغةبه مخارج دولتی باید 
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 مقدمه
 به شدید گرایش فراغت، اوقات افزایش مانند مختلفي علل به ورزش به مردم رشدروبه گرایش

 ایحرفه ورزش شیوع و خانوار درآمدهای افزایش ورزشي، هایفعالیت در شرکت تندرستي، رواج

 ورزش صنعت اقتصادی اهمیت دیگر،ازسوی بیشتر ورزشي خدمات و مصرف کاالها به نیاز و سوازیك

 ا یکدیگرورزش و اقتصاد در تعامل ب(. 144 ،1391، ي و رجایينحسیو  )زماني است کرده چنداندو را

منابع بسیار  توانند ازورزش مي گذاری درهای خصوصي با سرمایهها و شرکتدولت ،طرفهستند؛ ازیك

تواند نقش مؤثری ها مياقتصادی آن های مختلف توسعة، ورزش در جنبهدیگرمند شوند و ازطرفبهره

ورزش با تقاضاها و ویکم، در قرن بیست .(112 ،1387، ابودردا و اقبالي و حساني)ا داشته باشد

طریق ایجاد تقاضا برای ( و از1، 1384 1)چرنوشنکو،است شماری مواجه بوده های بيدیتمحدو

هم اکار فرویجاد جذابیت برای اجتماعات، زمینة الزم را برای توسعة کسبخدمات کاالهای ورزشي و ا

خدمات ورزشي  ید لوازم و تجهیزات ورزشي و ارائةتول ،روازاین .(1389، ریه است )علیزاده و هنکرد

تولیدکنندگان  .ورزش شود به رونق اقتصادی ورزش کمك کند و سبب بهبود توسعة توانسته است

، 2دریون و پوهستند )جان و کان های اصلي صنعت ورزشساختیکي از زیرتجهیزات و لوازم ورزشي 

یدی ورزشي های تول(. شرکت53، 1394، دارچیان، احساني و کشتيکوزه، به نقل از ویسي و 2001

طریق فروش کاالها و خدمات ورزشي فعالیت  ، برای کسب درآمد ازهای خصوصيعنوان سازمان با

رکت بزرگ تولید کاالهای ورزشي چند شتولیدکنندگان  ،(. امروزه42، 1387، کنند )سجادیمي

یافته و هماهنگ عمل سازمانطور، برای موفقیت در تجارت به5بوکو ری 4، نایك3جمله آدیداساز

مراحل طراحي،  همةدر همچنین، گیرند و کنند و از تجارب دیگر مؤسسات تجاری دنیا بهره ميمي

، 1380، ء)اتقیا اختصاص دهند خودبهتری از بازار دنیا را کنند تا سهم بزرگتولید و توزیع کوشش مي

کمبود منابع گان محصوالت ورزشي را در کنندترین مشکالت تولیدمهم( 2006) 6جیمزبارت (. 132

 . دانسته استمد مدیریت ناکارآ و انساني، ضعف در آگاهي از نام کاالی تجاری

هرگونه فعالیت  به عقیدة او،عنوان یك صنعت یاد کرد. از ورزش به (1983) 7مولینبرای نخستین بار، 

صنعت  ورزشي شود،کاالها و خدمات  ای که موجب افزایش ارزش افزودةحرفهای و غیرحرفه ورزشي
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، 1393، ، صادقي، عصاری و یاریزاده، به نقل از رستم1977، 1کوان-)چان شودورزش محسوب مي

روی آن است که ر یا خدمتي افزایش در ارزش پولي یك کاال براثر انجام کا ،2ارزش افزوده .(190

شده ایجاد شود؛ بنابراین، ارزش افزودةتغییر کاربرد آن، بهبود کیفیت آن یا تسهیل مصرف آن سبب 

ارزش فروش کاال یا خدمات منهای ارزش مواد اولیه و ملزومات  ،توسط هر بنگاه )یا هر مرحله از تولید(

توان معیار سنجش ارزش افزوده را مي(. 39، 1384)رحماني،  شودرفته در تولید تعریف ميکارهب

برای  .کردمشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلي محسوب 

درآمد و هزینة بخش ورزش و نیز عاتي درزمینة اطالداشتن بخش ورزش،  افزودة گیری ارزشاندازه

عواملي  ،در تولیدات بخش ورزش(. 10، 2012، 3کمیسیون اروپا گذاری ضروری است )مطالعةسرمایه

ورزشي بخشیدن به صنعت تولید وسایل و تجهیزات رونقتوانند باعث مختلفي اثرگذار هستند که مي

 قدوسي و )نادریان های بخش خصوصيجذب سرمایه ،گذاری دولتسرمایهبر عالوه -شوند؛ ازجمله، الف

سو اشتغال شي و خدمات ورزشي، ازیكگذاری در تولید محصوالت ورزسرمایه (؛ زیرا،65، 1394، 

که این امر موجب رونق اقتصادی و  افزاید، بر تولید ناخالص ملي ميدیگرکند و ازسویایجاد مي

مخارج  -(؛ ب75، 1395، دی و قهرمان تبریزینریوسفي ز ،)شریفیان شودشکوفایي اجتماعي مي

اثرگذار بر  از دیگر موارد که (169 ،1395، ي و رجایينحسی ،شيکال ؛25، 1383)عسگریان،  ورزشي

)مخارج  دولت سوید ازنتوانمي شده در ورزشصرفهای ممخارج و هزینه ارزش افزودة ورزشي هستند.

. دنتولیدات و خدمات ورزشي باشکنندگان نهایي عنوان مصرفو نیز ازطرف خانوارها به ورزشي دولتي(

افزودة بخش ورزشي را ارزشاز درصد  95حدود  مصارف ورزشي آمریکا ،(1997) 4میك در مطالعة

در بررسي که  (97، 1386)عسگریان،  صادرات و واردات کاالهای ورزشي -اند؛ جخود اختصاص دادهبه

 ریال، میلیارد 16و  8ترتیب با به 1380و  1377های در سال ایرانواردات ورزشي  ،(1386عسگریان )

صادرات ورزشي . است را تشکیل دادهورزش  ناخالص داخلي تولیددرصد از  46/0و درصد  58/0 حدود

 تولید ناخالصدرصد  19/3و درصد  16/1حدود میلیارد ریال،  45و  16ترتیب با به ها نیزسال این

، 1395، زبیریو  نادمي ؛105، 1396)اژدری و همکاران،  درآمدهای نفتي -؛ داست بوده داخلي ورزش

بر اثرگذار  از دیگر عوامل توانندکه مي (93، 1394زاده، شهبازی و کریم)مالیاتيدرآمدهای و  (125

ي ورزشي دولت هایهزینهو  ورزشي خانوارهای هزینهبیشتر مطالعات بر  ،وجودبااین ارزش افزوده باشند.

 .اندکز داشتهرتم

 آغاز ورزش اقتصادی اثر یا اقتصاد در ورزش نقش زمینةدر یيهاپژوهشانجام  ،1980 دهة از تقریباً
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 ینا. ستر اتصوغیرقابل ورزش صنعت ونبد ویکمبیستن قر ،1نها کورما نظر سساابر. است هشد

 دپیشبر در ،شيورز یفعالیتها با مرتبط مصرفيغیر و مصرفي تمحصوال ضةعر و تولید با صنعت

 .(179، 1393، زادهرستم؛ 8-13، 1989، 2روسنر) دارد یيابسز نقش سالم تتفریحا و ورزش افهدا

بیشترین حمایت مالي . ستاشي ورزحمایت مالي  ،وزیمری در ورزش امددرآمنابع  ترینمهماز یکي 

 برای دولت ةکاهش سرمای سببکه به عهده دارندمالي دولتي بر دولت و منابع از ورزش کشور را

های سازمان ،درنتیجه ؛یستن ورزش کشور نیاز گویپاسخ مواقع برخي گذاری در ورزش،سرمایه

 ،دولتي ةبا اتکا به بودج نیستند که حتي قادر ،عهده دارندئولیت امر ورزش کشور را برمختلف که مس

 مخارج سطح .(151، 1388، دیازاده، بشیری و هحرمم ،)سیدعامری کنندنیازهای خود را تأمین 

 عملکرد تعیین در مؤثر عوامل از دولت، سیاست مالي هایشاخص ترینمهم از یکي عنوانبه دولت

دارد. با توجه به این،  توجهيقابل سهم اقتصاد کل تقاضای ترکیب در دولت مخارج .است ایران اقتصاد

 انجامداقتصادی مي رشد ،آن تبعبه و اقتصاد کل تقاضای ثباتيبي به آن و مخارج دولت بودجة ثباتيبي

. شوندهای مهم سیاست مالي محسوب ميیراز متغ ها نیزمالیات ،براین( عالوه36 ،1389زاده، )زمان

 یهارکشو در دیقتصاا تصالحاا یندافر موفقیت یهگشارا را زاربا -لتدو ةندزسا تعامل، 3ستیگلیتزا

 و مدرآکا یهادنها دیجاا با باید ندهزسادنها یك انعنوبه لتدو ،قعدروا. دانسته است توسعهلحادر

 دوربه و دهسا ،کمهزینه ایگونهبه جامعه ادفرا دیقتصاا بطروا تنظیم ایبررا  مناسبي محیط نمنداتو

 شدرهای زمینه های اقتصادیفعالیت ةکنندحمایت انعنوبه ،رهگذر ینا از و زدسا مهیا قتو فتالا از

 کهنشان داده است ( 2011) 4بینگ .(183 ،1393زاده و همکاران، را فراهم سازد )رستم دیقتصاا

(. 880 ،2011 ،بینگ) استمخارج ورزشي بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلي کشورها اثرگذار 

اجتماعي در جوامع  توسعه ازطریق ورزش و ایجاد سرمایة ،(2008) 5اسکینر و زاکیوس در مطالعة

اجتماعي،  ی برای ایجاد سرمایةابزار مفید ورزشنشان داد که  هابررسي شد. نتایج پژوهش آن محروم

 نیز( 2007) 6مرکز مطالعات صنعت ورزش انگلستان. تلقي شده استپرورش و ایجاد ثبات در جامعه 

 ناخالص ةافزودارزشکه  ه استرداختپ 1995-2005های اقتصادی ورزش طي سال هایبه بررسي اثر

و غیرداوطلب(،  ی ورزشي خانوار، میزان اشتغال در ورزش )اعم از داوطلبهاهزینه میزان ورزش، بخش

 ،در پژوهشي. است کردهتحلیل  را زماندرطولو درصد تغییر این عوامل  ها و درآمدها در ورزشهزینه
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 2شهر کالگریهای ورزشي دولت را در ورزشي خانوار و هزینههای هزینهمیزان ( 2005) 1برت و ریمر

کالگری را بر  ایحرفهرغیهای ورزش هزینهو اثرات مستقیم، غیرمستقیم و استنتاجي  کردندمشخص 

  بررسي کردند.اقتصاد شهری 

اژدری شود. ها توضیح داده ميکه دربارة آن است انجام شدهمختلفي های ر داخل کشور نیز پژوهشد

، گذاریسرمایه نشان دادند کهبخش صنعت  ةعوامل مؤثر بر ارزش افزود( با بررسي 1396و همکاران )

و باعث  اثرگذار هستند بخش صنعت ةافزود بر ارزش ای وارداتيکاالهای سرمایه و درآمدهای نفتي

اثر مخارج ورزشي دولت و خانوار ( 1395کالشي و همکاران )شوند. افزایش ارزش افزوده این بخش مي

ت دار مخارج ورزشي دولااثر مثبت و معنبیانگر نتایج اند. بررسي کرده بر تولید ناخالص داخلي ایرانرا 

موانع ( 1393) دیاحقدو  ، بهراميزادهخسرویبوده است. بر تولید ناخالص داخلي  و خانوار

 بر رشد اقتصادیرا گذاری دولتي بخش ورزش سرمایهدر گذاری و مشارکت بخش خصوصي سرمایه

ارکت بخش و مش ذاریگسرمایه که نشان دادها بررسي آننتایج . اندبررسي کردهورزش استان مرکزی 

ترتیب با موانع اقتصادی، اطالعاتي و بازار سرمایه، مدیریتي، قانوني و خصوصي در ورزش استان به

( 1393) زاده و همکارانرستم .و سیاسي مواجه است هنگي و اجتماعي، حمایتي و تشویقيحقوقي، فر

دولتي در  گذاریسرمایهاثر (، 1358-1389زماني بعد از پیروزی انقالب اسالمي ایران ) برای دورة

های گسترده توضیح با وقفهاز الگوی خودها ارزیابي کردند. آن بخش ورزش را بر رشد اقتصادی

نبوده دار گذاری دولت در ورزش معناسرمایهاثر استفاده کردند. نتایج نشان داد که  3(الای.آر.دی.)

ربوط به ورزش های مها و آموزشتوصیه کردند که دولت در زیرساختها ؛ بنابراین، آناست

 وری باال فراهم آورد.ای با بهرههای عمومي و حرفهو زمینه را برای ایجاد ورزش گذاری کندسرمایه

، بخش صنعت ةهای پولي و مالي بر ارزش افزودتأثیر سیاست( با بررسي 1393زاده )شهبازی و کریم

های پولي و مالي بر تأثیر سیاستکه  دادند نشانهای گسترده توضیح با وقفهالگوی خودبا استفاده از 

های سیاستهمچنین، است.  دارمعنيلحاظ آماری بهمثبت و  ،مدتبخش صنعت در کوتاه ةافزودارزش 

قابل، تأثیر درآمدهای م. دردنری بر ارزش افزوده صنعت دادارامعنپولي در بلندمدت، تأثیر منفي و 

 .دار استابخش صنعت مثبت و معن ةافزود ي بر ارزشهای مالعنوان متغیر جایگزین سیاستمالیاتي به

 اند.پرداخته ایران داخلي ناخالص تولید بر ورزشي مخارج اثر به بررسي نیز( 1391) زماني و همکاران

بر مبتني جوهانسن انباشتگيهم از مدلمدت و کوتاه بلندمدت اتاثر بررسي ها، برایآن در مطالعة

مدت کوتاه در دولت ورزشي مخارج که داد نشان نتایج. ه استشد استفاده برداریخودرگرسیون دستگاه

 تأثیری داخلي ناخالص تولید بر خانوار ورزشي مخارج ،اما ؛گذاردمي تأثیر داخلي ناخالص تولید بر
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 .ندارد
 رگرميـس و ریحـتف ،يـجمعتهـسد تـفعالی يعنولة مقو از ورزش وزیمرا نجها با توجه به اینکه در

 هشد علمي نگاهي ورزش به هنگا ،ستا گرفته دخوبه ایهپیچید و سیعو زةحو و ممفهوو  هـفتر رـتافر

 هاهپدید ترینارثرگذا از يـیک به ورزش، عـماجو فرهنگي و جتماعي، اسیاسي دی،قتصاا عضادر او و

این های مالي دولت در ثیر سیاستأت اهمیت این مسئله موجب شد تا به مطالعة ت.ـسا هدـش دیلـتب

 ،مخارج دولتيشامل ) های ماليبررسي اثر سیاست دف از انجام این پژوهشه پرداخته شود. بخش

که برای  ستا 1355 -1392 هایطي سالورزش  بخش ( بر تولید و توسعةو درآمد نفتي هامالیات

، برای شود. در این روشمياستفاده های توزیعي الگوهای خودهمبسته با وقفهبرآورد آن از روش 

های ، وقفه3و حنان کوئین 2، آکائیك1بیزین -با استفاده از معیارهایي مانند شوارتز هریك از متغیرها

ته و متغیرهای توضیحي مدت بین متغیر وابسشود. این روش روابط بلندمدت و کوتاهبهینه انتخاب مي

 از درجة متغیرها همه یينامانابه  ،از این رهیافت زند. در استفادهزمان تخمین ميهم طورالگو را به

الگوهای خودهمبسته  روش، دیگرعبارتبه. نیستنیازی  ،گرنجر ضروری است -که در روش انگلیك 

کار برده تواند بهباشند، مي  I(0)و I(1)در حالتي که متغیرها ترکیبي از متغیرهای  ،های توزیعيبا وقفه

 ،مقالهبخش دوم در  است: صورتاین  دهي مقاله بهسازمان .(54، 1390نیا، هوشمند و دانش)شود 

بخش در شود. ه ميیج تجربي ارائنتا ،. در بخش سومشودبه معرفي الگو و روش پژوهش پرداخته مي

 شود.نتایج ارائه ميبندی جمعو  چهارم نیز خالصة پژوهش
 

 شناسی پژوهشروش
برای انجام پژوهش است. دی از نوع کاربر پژوهش حاضر، نظراف مورددبا توجه به ماهیت موضوع و اه

از سایت بانك  . آمارهای مربوطاستفاده شده است 1355-1392هایسالهای سری زماني دهاز دا

ایویوز افزار اقتصادسنجي تحلیل و بررسي موضوع از نرم برای .اندآوری شدهجمع 5و مرکز آمار 4کزیمر

 استفاده شده است. 7 های توزیعيخودهمبسته با وقفهروش الگوهای و  6نه
ARDL (p, q  صورت، معموالً بههای توزیعيالگوهای خودهمبسته با وقفه

1
 , …, 𝑞𝑘) شود نوشته مي 

متغیر  امین وقفة k نیز kqاولین متغیر توضیحي و  تعداد وقفة 1qهای متغیر وابسته، تعداد وقفه Pکه 
 های توزیعيالگوهای خودهمبسته با وقفهدهد. شکل کلي مدل رگرسیون توضیحي را نشان مي

                                                 
1. Schwarzs-Bayesian 

2. Akaike  

3. Hannan Quinn 
4. Autoregressive Distributed Lag 
5. http://www.cbi.ir 
6. http://www.amar.org.ir 
7. Eviews9 



 75                                                                                      ...یدولت یاثر درآمدها و مخارج ورزش یبررس
 

  صورت زیر است:به
 

(1) jqk
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 :شودصورت زیر تصریح ميبهالگوی بلندمدت  ،پژوهشدستیابي به اهداف  برای

  
(2) L𝐴𝐹t = β0 + β1LGDPt + β2 LYOILt + β3LTCGt + β4LREt 

 
 LYOILt  تولید ناخالص داخلي واقعي،لگاریتم  LGDP𝑡 بخش ورزش، افزودةارزشلگاریتم  L𝐴𝐹tکه 

 لگاریتم درآمد مالیاتي دولت LREt ومخارج ورزشي دولتي  گاریتمل LTCGt ،درآمدهای نفتيلگاریتم 

  .هستند 1383قیمت ثابت سال  برپایةمتغیرها  همة. هستند

 انباشتگيهمسنجي آزمون مطالعه از تکنیك اقتصاد موردمدت میان متغیرهای بلند برای بررسي رابطة

 انباشتگيهم روش از استفاده دلیل. شودستفاده ميا الای.آر.دی. رویکردو  1جوهانسن و جوسیلیوس

 )بلندمدت(را  انباشتگيهم بردار از یك امکان تشخیص بیش که است این جوسیلیوسو  جوهانسن

 .کندفراهم مي مدل متغیرهای بین

 برداری در دستگاه تصحیح خطایماتریس  2ةرتبآزمون ( براساس 1988روش جوهانسن )

وجود روابط بلندمدت و تعداد  ،5برداری رگرسیوندستگاه خود4ةهای مشخصریشه یا (3امي.س)وی.ای.

trace) 6آزمون اثر های( مقادیر بحراني آماره1990) لیوسیسو. جوهانسن و جکندها را آزمون ميآن


max)7حداکثر مقدار ویژهو  (
) اند.دست آوردههب 8سازیطریق مطالعات شبیه را از  

انباشتگي، به تخمین الگوهای هم ةطراباطمینان از وجود بلندمدت میان متغیرها و  آزمون رابطةبعد از 

و روند در  أتصریح عرض از مبد دربارة. شودپرداخته مي الای.آر.دی.مدت و بلندمدت با رویکرد کوتاه

اساس نتایج تصریح سوم بر، کردند ( ارائه2001) 9و اسمیت نشی ،که پسران تصریحياز میان پنج الگو، 

                                                 
1. Johanson and Juselius 

2. Rank 

3. Vector Error Correction Model 

4. Characteristic-Root 

5.Vector Auto Regression (VAR) 

6. Trace 

7. Maximum Eigen Value 

8. Simulation 

9. Pesaran, Shin & Smith 
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و  بودهاز مبدأ نامقید و بدون روند  ، با عرضتصریح سوم شود.انتخاب مي ههای مربوطآزمون فرضیه

 :استزیر  صورتبه

 

(3) 
LAFt = ω0 + ∑ ω1

p

i=1

LAFt−i + ∑ ω2

q1

i=0

LGDPt−i + ∑ ω3

q2

i=0

LYOILt−i

+ ∑ ω4

q3

i=0

LTCGt−i + ∑ ω5

q4

i=0

LREt−i + νit 

 

ARDL (p, qدر الگوی بهینه  طول وقفة
1
 , …, 𝑞𝑘)   شودبیزین انتخاب مي -شوارتزبراساس معیار. 

خطا  تصحیحضریب  برآورد برای شود. این الگومي برآورد 1امح خطا یا ای.سي.یتصح الگوی ،نهایتدر

 :شودصورت زیر تصریح ميبه و است مدتانحراف از تعادل بلند درخصوصسرعت تعدیل یا 

 

(4) 
∆LAFt = δ0 + ∑ δ1

p

n=1

∆LAFt−i + ∑ δ2

q1

m=1

∆LGDPt−i + ∑ δ3

q2

j=1

∆LYOILt−i

+ ∑ δ4

q3

g=1

∆LTCGt−i + + ∑ δ5

q4

i=1

LREt−i + ϑecmt−1 + τit 
 

 

 نتایج 
 و جدول شکلدر پردازیم. مي هاشکلطریق جدول و های پژوهش ازابتدا به توصیف داده ،در این بخش

داده شده است. بخش ورزش به تولید ناخالص داخلي در ایران نشان  ، نسبت ارزش افزودةیكشمارة 

ناخالص  بخش ورزش سهم بیشتری از تولید افزودة ارزش ،های ابتدایيدر سال دهد کهشواهد نشان مي

ترین های پایاني این سهم کاهش یافته است. بیشترین و کمل، در سااما داخلي را تشکیل داده است؛

درصد  18/0برابر با  1388سال در درصد و  78/0 برابر با 1358ترتیب در سال به ار این نسبتمقد

مومي سهم ذکرشده توجه بودن روند عنزوليزمان به  باید درطولاین بخش گذاران سیاست بوده است.

  کنند.
 

 

 

                                                 
1. Error Correction Model 
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 بخش ورزش نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران )درصد( افزودةسهم ارزش  -1جدول 

 سهم سال سهم سال سهم سال سهم سال

1355 72/0 1364 61/0 1374 48/0 1383 25/0 

1356 56/0 1365 59/0 1375 47/0 1384 23/0 

1357 67/0 1366 42/0 1376 54/0 1385 27/0 

1358 78/0 1367 36/0 1377 55/0 1386 23/0 

1359 68/0 1368 34/0 1378 45/0 1387 19/0 

1360 71/0 1369 35/0 1379 52/0 1388 17/0 

1361 58/0 1370 47/0 1380 48/0 1389 20/0 

1362 52/0 1371 34/0 1381 52/0 1390 19/0 

1363 52/0 1372 42/0 1382 27/0 1391 22/0 

 

 
 

 بخش ورزش به تولید ناخالص داخلی در ایران )درصد( نسبت ارزش افزودة -1 شکل
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بخش ورزش، درآمدهای مالیاتی و  تولید ناخالص داخلی، ارزش افزودة روند متغیرهای -2شکل 

 (83ریال، ثابت  میلیارد) درآمدهای نفتی
 

سمت  اساس محور عمودیبر ،متغیرها و بقیهاس محور عمودی سمت راست سابر ،بخش ورزش افزودةارزش مقادیر*
 .اندگیری شدهچپ اندازه

 

بخش ورزش، درآمدهای  تولید ناخالص داخلي، ارزش افزودة روند متغیرهای ،دوشمارة شکل در 

نیز  سه و چهارهای شمارة شکلدر  .اندهنشان داده شدهم  ادر مقایسه ب ،نفتيمالیاتي و درآمدهای 

بخش ورزش نسبت به درآمدهای مالیاتي و درآمدهای  سهم ارزش افزودةشد این متغیرها و ترتیب ربه

 . ترسیم شده استنفتي 
 

 
بخش ورزش، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای تولید ناخالص داخلی، ارزش افزودة رشد متغیرهای  -3شکل 

 نفتی
سمت چپ  در محور عمودی ،متغیرها سمت راست و بقیةاساس محور عمودی بر ،بخش ورزش ارزش افزودةمقادیر *

 .اندگیری شدهاندازه
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بخش ورزش، درآمدهای مالیاتي  تولید ناخالص داخلي، ارزش افزودة رشد متغیرهای شکل شمارة سه

بخش ورزش در  رشد ارزش افزودة ،شودکه مشاهده ميطوردهد. همانو درآمدهای نفتي را نشان مي

بخش ورزش  ةمنفي داشته است. رشد ارزش افزود ها روندها مثبت و در بعضي ساللبعضي سا

ناخالص  درآمدهای مالیاتي و تولید ،مقابلبا درآمدهای نفتي داشته است. در بیشترین همراهي را

رشد این متغیر مقدار  . بیشتریناندبخش ورزش داشته اهي کمتری با تغییرات ارزش افزودةداخلي همر

 است. درصد  52/0برابر با  و 1370در سال 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتیسهم ارزش افزودة بخش ورزش نسبت  -4شکل 
 سمت راست و سهم ارزش افزودةاساس محور عمودی بر ،بخش ورزش نسبت به درآمدهای مالیاتي ارزش افزودة مقادیر*

 آمده است.سمت چپ محور عمودی در  ،بخش ورزش نسبت به درآمدهای نفتي

 

مدهای مالیاتي و درآمدهای آبخش ورزش از در دهد که سهم ارزش افزودةنشان مي چهاررة شکل شما

تجربه کرده ای را مالحظه، نوسانات قابل1380قبل از دهة مدت باثبات بوده و حداقل در کوتاه ،نفتي

است.  بودهدارای روندی نزولي نمونه  دورة طي ،مدهای مالیاتيآسهم ارزش افزوده از در ،عالوهاست. به

کاهش با دهد که مشهود است و نشان مي الًروند نزولي این سهم از درآمدهای نفتي نیز کام همچنین،

 .ا سرعت بیشتری کاهش یافته استباین بخش  ، ارزش افزودةنمونه درآمدهای نفتي طي دورة
 

 واحدآزمون ریشه

یند اي یك فرهایي است که امروزه برای تشخیص مانایترین آزمونیکي از معمول واحدریشهآزمون 

پرون که شکست  -یپسو فیل 1یافتهتعمیمفولردیکي های. آزمونشودکار برده ميبهزماني  سری

                                                 
1. Augmented Dicky Fuller 
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 ،هاآزمون. در این هستندمانایي  ةزمین ها دراز سودمندترین آزموند، نگیرنظر ميساختاری را نیز در

های آزمون نتایح دو و سه شمارة هایجدول واحد دارد.و وجود ریشهبر نامانایي لت فرض صفر دال

 ،اساسد؛ براینندهاستفاده نشان ميرا برای متغیرهای مورد پرون -و فیلیپس یافتهتعمیمفولردیکي

درصد تأیید  95در سطح اطمینان  الگومتغیرهای  همةبرای  ،واحدبر وجود ریشهمبنيصفر  فرضیة

 . هستند I(1)یك یا  ، متغیرها انباشته از درجةدیگرعبارت. بهشودمي
 

 واحد در سطحنتایج آزمون ریشه -2جدول 

 متغیر
 فولر -دیکی پرون  -فیلیپس

 نتیجه آماره نتیجه آماره

 نامانا -82/2 نامانا -73/2 1 بخش ورزش لگاریتم ارزش افزودة

 مانانا -89/2 نامانا -83/2 2 لگاریتم مخارج ورزشي دولتي

 نامانا -54/1 نامانا -69/1 3 لگاریتم درآمد مالیاتي دولت

 نامانا -21/2 نامانا -97/1 4لگاریتم تولید ناخالص داخلي

 نامانا -06/2 نامانا -32/2 5درآمدهای نفتيلگاریتم 

 
 واحد با تفاضلنتایج آزمون ریشه -3 جدول

 متغیر
 فولر -دیکی پرون-فیلیپس

 نتیجه آماره نتیجه آماره
 مانا -36/6 مانا -86/6 لگاریتم ارزش افزودة بخش ورزش

 مانا -85/6 مانا -36/7  لگاریتم مخارج ورزشي دولتي

 مانا -05/5 مانا -08/5 لگاریتم درآمدهای نفتي  

 مانا -21/4 مانا -14/4 لگاریتم تولید ناخالص داخلي  

 مانا -19/6 مانا -19/6 لگاریتم درآمدهای نفتي 
 

 جوسیلیوس -انباشتگی جوهانسنهم آزمون
 بین بلندمدت رابطة یا نبود وجود بررسي برای مرحله این در متغیرها، همة بودنمانانا به توجه با

نتایج  ،در این قسمت .شودمي استفاده جوسیلیوس -نجوهانس 6انباشتگيهم روش از مدل، متغیرهای

 .آورده شده است پنجو  چهار شمارةهای انباشتگي میان متغیرهای الگو در جدولحاصل از آزمون هم

                                                 
1. LAFV 

2. LTCG 

3. LRE 

4. LGDP 

5. LYOIL 

6. Cointegration 
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 نتایج آزمون ماتریس اثر -4 جدول

 صفر فرضیة مقادیر ویژه اثر آمارة 05/0سطح بحرانی  سطح احتمال
 انباشتگيهم نبود رابطة 58/0 81/75 81/69 0153/0
 انباشتگيهم وجود حداکثر یك رابطة 34/0 36/39 58/47 2461/0
 انباشتگيهم وجود حداکثر دو رابطة 26/0 27/21 79/29 3410/0

 
 نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه -5 جدول

سطح 

 احتمال

سطح بحرانی 

05/0 

حداکثر  آمارة

 مقادیر ویژه

مقادیر 

 ویژه
 صفر فرضیة

 * انباشتگيهم نبود رابطة 58/0 45/36 87/33 0241/0

 انباشتگيهم وجود حداکثر یك رابطة 34/0 09/18 58/27 4879/0

 انباشتگيهم ةوجود حداکثر دو رابط 26/0 90/12 13/21 4612/0
 

 

 

وجود یك بردار بلندمدت در سطح احتمال  ،داکثر مقدار ویژةتایج حاصل از روش ماتریس اثر و حن

 .کندميدرصد بین متغیرهای مدل را تأیید  پنج

 تحلیل آنوبرآورد مدل و تجزیه

با  .شودبرآورد مي 1355-1392 دورةهای با استفاده از داده ARDL (p,q)الگوی  ،در این پژوهش

عنوان بهترین مدل به ARDL (2، 1، 0، 0، 2) بیزین، مدل -معیار شوارتز با توجه به ،شدهبرآورد انجام

 .شودزیر بیان مي شکلموردنظر به الگویاست. شده برگزیده 
 

(5) 
L𝐴𝐹t =∝ +β0L𝐴𝐹(−1) + β1L𝐴𝐹(−2) + β2LGDP 

+ β3 LYOIL + β4 LYOIL(−1)
+ β5 LYOIL(−1) + β6 LTCG
+ β7 LTCG(−1) + β8LRE 

 

تخمین الگوی ، هفتشمارة در جدول مدت و تخمین الگوی کوتاهنتایج  شش،شمارة در جدول 

 .انده شدهارائبلندمدت متناظر با آن 
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 1355-1392 طی دورة ARDL (p,q) یالگوتخمین نتایج  -6 جدول

 سطح احتمال -T آمارة ضرایب متغیرها

LAF(-1) 87/0 15/6 000/0 

LAF(-2) 20/0- 59/3- 001/0 

LTCG 91/0 74/17 000/0 

LTCG(-1) 70/0- 09/5- 000/0 

LRE 11/0- 14/4- 000/0 

LGDP 09/0 51/2 017/0 

LYOIL 01/0 18/1 26/0 

LYOIL(-1) 06/0- 39/1- 174/0 

LYOIL(-2) 14/0 38/3 002/0 

R2 951/0 تعدیلشدهR2 938/0 

 110/2 واتسون -دوربین آمارة
 

 

اثری  بخش ورزش افزودة بر ارزش ،09/0با ضریب  1تولید ناخالص داخلي دهد کهنتایج نشان مي

ورزش رفتار  افزودة ارزشدهد که و نشان مي اندازة این اثر پایین است .رددا یدارمستقیم و معنا

 در همان دوره رابطة 2بخش ورزش با مخارج دولتي در این بخش افزودة ارزشادواری ضعیفي دارد. 

لحاظ زمان این متغیر، به. اثر همشوددرصد برآورد مي 91/0، معادل و این ضریب مستقیم داردمثبت و 

دهد و نشان مي ( است-70/0عالمت منفي )یر دارای این متغ ؛ هرچند وقفةمالحظه استاندازه قابل

دهد که اثر نشان مي هفتشمارة جدول نتایج . روداز بین ميهای بعد که بخشي از این اثر در دوره

درآمد مالیاتي بخش ورزش با  ش افزودةشود. ارزبرآورد مي 62/0مخارج ورزشي دولت در بلندمدت 

که . زمانيبودن مخارج ورزشي دولت() با فرض ثابت اردمدت دداری در کوتاهو معنا منفي رابطة 3دولت

درصد  -1/1بخش ورزش معادل  افزودة باشد، ارزش هدرصدی همرا 10درآمد مالیاتي دولت با رشد 

طریق افزایش های انقباضي مالي دولت ازانعکاس اثر سیاست تواندمينتیجه این . یابدکاهش مي

رود انتظار مي ،البته های ورزشي تلقي شود؛اشخاص بر فعالیتتصرف ها و کاهش درآمد قابلمالیات

اثر کل این دو عامل  ،شرایطي ت نیز افزایش یابند و درها، مخارج ورزشي دولکه با افزایش مالیات

ارتباط مثبت ، نتایج بیانگر چنینهمافزوده مثبت باشد.  )مالیات و مخارج ورزشي دولتي( بر ارزش

 01/0زمان این متغیر اثر هم. اندازة است مدتدر کوتاه 4درآمدهای نفتيبا بخش ورزش  افزودة ارزش

                                                 
1. LGDP 

2. LTCG 

3. LRE 

4. LYOIL 
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افزایش درآمدهای نفتي بر ثیر أبیشترین تکه رود انتظار مي بنابراین، شود؛که ناچیز تلقي مي است

 در دورةآمده دستبا توجه به نتایج بهافزایش مخارج ورزشي دولت باشد.  ازطریق ،های ورزشيفعالیت

به سایر متغیرها بر ارزش افزودة بخش ورزش  تنسبمخارج ورزشي دولتي اثر بیشتری مدت، کوتاه

 در مقایسه با درآمدهای مالیاتي بیشتر بوده است.  رگذاری درآمدهای نفتي نیزو اث اندداشته

ست. نتایج ش شده ابخش ورزش گزار افزودة اثرات بلندمدت متغیرها بر ارزششمارة هفت، در جدول 

افزودة بخش ورزش  ، بیشترین تأثیر را بر ارزش62/0با ضریب  1ورزشي دولتمخارج  دهد کهنشان مي

درآمدهای مالیاتي نیز اثر منفي  ،ه در بلندمدتعالواند که با انتظارات قبلي ما سازگاری دارد. بهداشته

سیاست  هاافزایش مالیات ،شاره شدکه اطوربخش ورزش دارد. همان دةافزو ( بر ارزش-34/0)با ضریب 

کاهش دهد.  های ورزشيبرای فعالیت را خانوارهاتواند تقاضای شود که ميي مالي محسوب ميانقباض

در بلندمدت با افزایش که رود های ورزشي، انتظار ميهای مالیاتي فعالیتمعافیت سبببراین، بهافزون

 ،اما ت منتقل شوند؛های معاف از مالیاسمت فعالیتمالیات بههای مشمول ها، منابع از بخشمالیات

های انقباضي مالیاتي و کاهش قدرت و سیاست تر استاثر اول شدیدکه دهد نتایج تجربي نشان مي

هنوز افزایش  وجود،اینشوند. بارید خانوارها، مانعي قوی در توسعة بخش ورزش محسوب ميخ

بخش ورزش  افزودة ایش مخارج ورزشي دولت اثر مثبتي بر ارزشفزتواند با ادرآمدهای مالیاتي مي

داری بیشتر از اطور معنهب( 62/0)ضریب مخارج ورزشي دولت که دهد داشته باشد. نتایج نشان مي

اگر افزایش درآمدهای مالیاتي منجر به افزایش  ،بنابراین ؛است (-34/0) درآمدهای مالیاتيضریب 

ای وجود نداشته سوگیری در تخصیص منابع بودجهت در این بخش شود )مخارج دولت به همان نسب

خواهد  ورزشي در بلندمدت همچنان مثبت ةها بر ارزش افزودمستقیم مالیاتاثر مستقیم و غیر ،باشد(

دار زودة ورزش در بلندمدت مثبت، معنابر ارزش افاثر درآمدهای نفتي  ،خالف درآمدهای مالیاتيبر .بود

مخارج  ،سوگیری(نبود )با فرض  اگر متناسب با افزایش درآمدهای نفتيمالحظه است. قابل ( و29/0)

 مضاعف در بلندمدت با ضریبطورهورزش ب ةارزش افزود ،به همان نسبت افزایش یابدنیز ورزشي دولت 

نسبت به را مدهای نفتي آافزایش خواهد یافت. این موضوع اهمیت نقش در( 29/0 + 62/0) 91/0

افزایش درآمدهای نفتي بنابراین،  ؛سازدمنعکس ميورزش  ةای مالیاتي در تحوالت ارزش افزودمدهآدر

بخش ورزش داشته است.  ةافزود تری در ارزشنسبت به درآمدهای مالیاتي نقش با اهمیت

و این آسیب  اندمدهای مالیاتي درخدمت ورزش بودهآدرآمدهای نفتي بیشتر از در ،دیگرعبارتبه

. اثر تولید توجه قرار گیردهای دولت موردریزیریزی و برنامهدر فرایندهای بودجه دگذاری بایتسیاس

؛ اما، اندازة ( است27/0دار )مثبت و معنا ،بخش ورزش در بلندمدت بر ارزش افزودة ناخالص داخلي

همچنان مخارج دولتي مسئول  ( است؛ بنابراین،62/0مراتب کمتر از مخارج ورزشي دولت )آن به

                                                 
5. LTCG 
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 است. پیشبرد اهداف ورزشي در کشور 
 

 1355-1392 نتایج بلندمدت مدل طی دورة -7 جدول

 رگرسور ضرایب تی آمارة سطح احتمال
013/0 66/2 62/0 LTCG 

008/0 83/2- 34/0- LRE 

052/0 02/2 27/0 LGDP 

030/0 28/2 29/0 LYOIL 

 

در مدل تصحیح خطا بیش از چه آن .شده است ارائهنتایج الگوی تصحیح خطا ، هشتشمارة  در جدول

 نبودیند اسرعت تعدیل فر ةدهنداست که نشان 1تصحیح خطا ةضریب جمل ،اهمیت است دارایهمه 

دار و دارای عالمت منفي است و اضریب معن شود، اینکه مالحظه ميطورتعادل است. همان

( است و 32/0دار )این ضریب منفي و معنا ،مطابق انتظار .کندبین متغیرها را تأیید مي انباشتگيهم

 شود.بعد تصحیح مي دورةدر بلندمدت  درصد از نبود تعادل یا انحراف از رابطة 32 دهد کهنشان مي

 الگوی تصحیح خطانتایج  -8جدول 
 متغیر ضرایب ة تیآمار سطح احتمال

001/0 59/3 203/0 D(LAF(-1)) 

000/0 74/17 91/0 D(LTCG) 

000/0 14/4- 11/0- D(LRE) 

017/0 51/2 09/0 D(LGDP) 

246/0 18/1 014/0 D(LYOIL) 

002/0 38/3- 14/0- D(LYOIL(-1)) 

029/0 29/2- 32/0- CointEq(-1) 

 
(6) Cointeq=LAF-( 6157/0 *LTCG- 3427/0 *LRE+ 2659/0 *LGDP+ 2956/0 *LYOIL) 

 

  گیرینتیجهبحث و 
درآمدهای نفتي  نیزو ها و مخارج دولت مالیاتهای مالي شامل سیاستاثر  بررسي ،پژوهش این هدف

مانایي  .بوده است 1355-1392 طي دورة ،بخش ورزش افزودة بر ارزشو تولید ناخالص داخلي 

بلندمدت میان  آزمون رابطة وپرون  -سو فیلیپیافته فولر تعمیم -طریق آزمون دیکيها ازمتغیر

بر رویکرد ی مبتنيبرآورد الگوو  انباشتگي جوهانسن و جوسیلیوسهمروش  استفاده از متغیرها، با

                                                 
1. ECM (-1) 
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  .انجام شد های توزیعيالگوهای خودهمبسته با وقفه انباشتگيهم

 1355درصد در سال  7/0ورزش از تولید ناخالص داخلي از  که سهم بخش ها نشان دادداده تحلیل

کاهش اهمیت اقتصادی ورزش را در  ،کاهش یافته است. این روند نزولي 1392درصد در سال  1/0به 

اقتصادی حوزة  گذاران و پژوهشگرانتوجه بیشتر سیاستکه شایستة  دهداقتصاد کشور نشان مي

میزان و تأثیر آن بر  و استترین ابزارهای سیاست مالي یکي از مهممخارج دولت . استورزش 

که  نتایج این پژوهش نشان داد. دهدرا تشکیل ميمتغیرهای اقتصادی یکي از مباحث مهم اقتصادی 

این  ،عالوهبه. است کردهبخش ورزشي ایفا  ارزش افزودةتغییرات مخارج ورزشي دولت نقش مهمي در 

میزان  به 1355سال  دراین متغیر،  . بیشترین مقدارثر از درآمدهای نفتي بوده استمتأمخارج عمدتاً 

 6/7321و  5/6040، 2/6229ترتیب به میزان ، به1381تا  1379های در سالو ریال میلیارد 9/7131

مقارن با کاهش شدید ریال  میلیارد 5/2163با ، 1366در سال و کمترین آن بوده ریال میلیارد

در مقایسه با درآمدهای  نفتيدرآمدهای تغییرات ، براساس نتایج، نینچهم است. بودهدرآمدهای نفتي 

 . اندافزودة بخش ورزش داشته همراهي بیشتری با رشد ارزش مالیاتي

 I(1) درجة و چون متغیرها انباشته از ها آزمون شده از متغیرها در الگو، مانایي آنقبل از استفاد

روش ماتریس و  جوسیلیوس -جوهانسن انباشتگيهم هایتحلیلطریق ها ازروابط بلندمدت آن ،بودند

میان متغیرهای وجود یك بردار بلندمدت  های یادشده. نتایج آزمونبررسي شداثر و حداکثر مقدار ویژه 

و نتایچ شده  برآورد های توزیعيالگوهای خودهمبسته با وقفهبه روش  مدل د؛ بنابراین،کریید أالگو را ت

 .و بررسي شدتحلیل 

 عامل ترینمهم ،مخارج ورزشي دولتي برآورد الگوی اقتصادسنجي نشان داد که های حاصل ازیافته
تر از سایر قویمتغیر اثر این درمجموع، ( بوده است. ورزشي افزودة ارزشتحوالت بخش ورزش )

، وابستگي و اتکای مدت و بلندمدت است. این نتیجهمتغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلي در کوتاه

باید های آتي در سیاستکه  سازدهای ورزشي در ایران را به بخش دولت منعکس ميفعالیت زیاد

ترتیب مثبت و به بخش ورزش ةافزود ارزشاثر درآمدهای نفتي و مالیاتي بر  توجه قرار گیرد.مورد

ورزش بخش  قبلي سازگار است. دار بوده است. این اثرها با انتظارهایو در هر دو مورد معنامنفي 

رود که انتظار ميپذیر است. نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتي و کاهش قدرت خرید خانوارها آسیب

های معاف از مالیات های مشمول مالیات به بخشها در بلندمدت، منابع از بخشافزایش مالیات با

زم را در توسعة این بضاعت الها این معافیتهای ورزشي، در بخشکه د سرنظر مي، بهاما ؛دنمنتقل شو

ولیت را در ئو همچنان مخارج مستقیم دولت بیشترین مس اندي نداشتهبخش خصوصبخش از راه 

مخارج ورزشي جمله سایر عوامل از نبودبا فرض ثابتها )اثر مالیاتدار بوده است. تحوالت آن عهده

متناسب مخارج ورزشي طورهها باین مالیات اگر ،اما ؛بخش ورزش منفي است دولت( بر ارزش افزودة
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 ،ای به مصارف مختلف وجود نداشته باشد(سوگیری در تخصیص منابع بودجه) دندولت را افزایش ده

افزایش  که ، نتایج نشان دادعالوههای ورزشي مثبت خواهد بود. بهها بر فعالیتاثر کل افزایش مالیات

بخش  ةافزودارزشتحوالت تری در اهمیتنقش با ،درآمدهای مالیاتي در مقایسه بادرآمدهای نفتي 

 نفتيمدهای آاز در کمتر مالیاتيدرآمدهای صنعت ورزش، در  ،دیگرعبارتورزش داشته است. به

در فرایندهای  صحیح گذاریسیاستطریق تاحدودی این آسیب را از الزم است .اندبوده گذارثیرأت

های توسعه و در برنامهها دولتکه رسد نظر ميهب جبران کرد. های دولتریزیریزی و برنامهبودجه

و اولویت باالتری برای بیشتر اهمیت های رکود اقتصادی، ویژه در دورههای سنواتي بهریزیبودجه

دولتي کاهش  ازحد این بخش را به بودجةتالش کنند که وابستگي بیش ل شوند وقائبخش ورزش 

 .دهند

و  اندپرداخته بخش ورزش و اقتصاداهمیت  بررسيبه  با رویکردهای مختلف های متعددپژوهش

بیشتر مطالعات قبلي اثر متغیرهایي چون مخارج ورزشي دولتي، مخارج  .اندکردهپیشنهاداتي را ارائه 

اثر این به  ،کدامگذاری را بر تولید و اقتصاد کشورها بررسي کردند و در هیچورزشي خانوار و سرمایه

 رابطة ،(1395کالشي و همکاران ) ، در مطالعةمثال برای توجه نشده است؛ غیرها بر تولید ورزشيمت

، تخمین مدل رایبررسي شده است. ب تولید ناخالص داخلي در ایران ومخارج ورزشي دولت و خانوار 

استفاده کردند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که بین  1از روش حداقل مربعات معمولي هاآن

و نسبت به  ی وجود دارددارمعنامثبت و  ، رابطةبخش خصوصي و تولید ناخالص داخليهای هزینه

بین مخارج  براین،ترین رابطه را داشته است. افزون، قویهای بخش دولتيسایر متغیرها مانند هزینه

ین نسبت ، اما به میزان بسیار پایدارمعنامثبت و ناخالص داخلي رابطة  ورزشي )دولت و خانوار( با تولید

مدت و در کوتاه حاکي از این بود که( 1392)زاده های رستمیافته .به سایر متغیرها وجود داشت

بر آن و حتي تأثیر منفي  نبودهدار اهای ورزشي دولت بر تولید ناخالص داخلي معناثر هزینه ،بلندمدت

اخالص داخلي ارزیابي تولید ناثر مخارج ورزشي را بر ( 1391) و همکاران زمانيهمچنین، داشته است. 

انباشتگي از مدل هم ،و برای بررسي آثار بلندمدت پیمایشي بود -يها از نوع توصیفآن کردند. پژوهش

ها نشان آن نتایج مطالعة .استفاده شد برداری از مدل خودرگرسیون ،مدتبرای بررسي آثار کوتاهو 

دولت، بیشتر از نسبت مخارج ورزشي خانوار به های ورزشي دولت به کل مخارج داد که نسبت هزینه

مدت بر همچنین، مخارج ورزشي دولت در کوتاه .کل مخارج خانوار بوده و رشد بیشتری داشته است

مدت تأثیری بر تولید مخارج ورزشي خانوار در کوتاه ،اما ؛است تولید ناخالص داخلي اثرگذار بوده

انباشتگي استفاده کردند از آزمون هم ها، آنبلندمدت طةبرای سنجش راب .ه استناخالص داخلي نداشت

بین  و تولید ناخالص داخلي و نیز رابطةبین مخارج ورزشي دولت  آمده، رابطةدستاساس نتایج بهو بر

                                                 
1. Ordinary Least Square (OLS) 
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شوک  ،نتیجهنبود و در دارمعنانظر آماری ولید ناخالص داخلي در بلندمدت ازمخارج ورزشي خانوار و ت

مثبت مخارج ورزشي خانوار و دولت در بلندمدت، تأثیری بر تولید ناخالص داخلي نداشته است. با 

های نتیجه گرفتند که هزینهها ، آنمدت و بلندمدتتوجه به اثر مخارج ورزشي خانوار و دولت در کوتاه

بر تولید ناخالص داخلي  های ورزشي دولتورزشي خانوار تأثیری بر تولید ناخالص داخلي ندارد و هزینه

را با مخارج ورزشي دولتي و ارتباط آن  های موردیگزارشبرخي ممکن است  ،عالوههاثر کمي دارد. ب

 نشده مطالعهای نفتي و درآمدهای مالیاتي کدام درآمدهدر هیچ ،اما ؛بررسي کرده باشندصنعت ورزش 

حدودی به اهمیت ، تااین مطالعه. در رسي نشده استتحلیل و بردر بخش ورزش ها و اهمیت آن

بخش و اثر آن در تولید همراه مخارج ورزشي دولتي دهای نفتي و درآمدهای مالیاتي بهدرآم هایمتغیر

 .شد مشخصدر بخش ورزش ذاران گسیاستبیشتر هرچهتوجه  لزومو  ورزش پرداخته شد
 

 عمناب
1. Ajdari. A. A., Heydari. H, & Abdolahi, M. (2017). An examinination on factors 

determining value-added in Iran’s industry and mine sector in term of johansen's 

cointegration model. Journal of parliament and strategy, 24(89), 105-32. 

(Persian).  

2. Alizadeh, Z., & Henry, H. (2010). Investigating the factors affecting 

entrepreneurship in sport as a domain. Quarterly journal of Interdisciplinary 

Studies in Humanities, 2(2), 113 -36. (Persian). 

3. Askarian, F., Faraji Dana, A., Gdarzi, M., & Jafari, A. (2004). Survey the 

economic situation of Iranian sports industry in years 1998 and 2001, Motion 

Magazine, 24(24), 25-43. (Persian). 

4. Askarian, F. (2004). Survey the economic situation of Iranian sports industry in 

years 1377 and 1380 (Relying on estimates GDSP). (Unpublished doctoral 

dissertation). Tehran University, Iran. (Persian). 

5. Berrett, T., & Reimer, R. (2005). The economic significance of amateur sport in 

the city of Calgary in 2002. Avaialable at: http://www.calgary.ca/CSPS/ 

Recreation/ Documents / Research - and - development/ Economic-final-

report.pdf? nore direct =1 (Accessed 23 March 2014). 

6. Bing, F. (2011). Study on development path of Shandong sports industry from 

the perspective of low-carbon economy. Energy Procedia, 5, 879–83. 

7. Chernoushenko, D. (2005). Sustainable sports management. (M. Azadi, 

translator). Tehran: Publications of the National Olympic Committee of the 

Islamic Republic of Iran. 

8. Ethiquia, N. (2001). Marketing and sport management interaction. Research in 

Sport Sciences, 1(1), 146-30. (Persian). 

9. Ehsani, M., AbuDarda, Z., & Eqbali, M. (2008). Survey the causes of lack of 

support from sponsors of professional sports for women in Isfahan. Science 

Movement, 6(12), 111-20. (Persian). 



 1396، بهمن و اسفند 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                         88

 

10. Haan, M.; Koning, R.H. & Witteloostuijn, A. V. (2002) Market force in European 

Soccer; This paper was prepared for the Dutch Conference on Market regulation. 

11. http://www.amar.org.ir/ 

12. http://www.cbi.ir/ 

13. Hoshmand, M. M., & Danesh nia, M. A. (2011). Impact of financial development 

on economic growth in Iran. Monetary and Financial Economics (Formerly 

Knowledge and Development), 2(18), 45-61. (Persian). 

14. Kalashi, M., Hoseini, S. E., & Rajaei, M. H. (2016). The effect of government 

and households’ sports expenditure to gross domestic product in Iran. Sport 

Management Studies, 8(38), 165-82. (Persian). 

15. Khosravizadeh, E., Bahrami, A., & Haqdady, A. (2014). Barriers to investment 

and private sector participation in sports in central province. Sports Management 

Studies, 6(24), 222-72. (Persian). 

16. Meek, A. (1997). An estimate of the size and supported economic activity of the 

sport industry in the United States, industry analysis. Sport Marketing Quarterly, 

16(4), 15-21. 

17. Naderiyan, M., & Ghodousi, N. (2015). Identify bottlenecks in private sector 

investment in production Sports equipment and equipment. Applied Research in 

Sport Management, 12(4), 63-73. (Persian). 

18. Nademi, Y., & Zubairi, H. (2016). The effect of oil revenues on the added value 

of the sub sectors of industry in Iran with the space-mode model. Quarterly 

Journal of Strategic and Macro Policy, 4(14), 125-52. (Persian). 

19. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to 

the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3),      

289-326.  

20. Rahmani, T. (2005). Macroeconomics (10 edition, Vol. 1). Tehran: Brothers 

Press. (Persian). 

21. Rosner, D. (1989). The world plays catch-up. The Sports Business Weekly, 1(1), 

8-13. 

22. Rostamzadeh, P., Sadeghi, H., Asari, A., & Yavari, K. (2014). The effect of 

government investment in sports on economic growth in Iran. The Economic 

Research (Scientific Research Quarterly), 14(4),177-210. (Persian). 

23. Rostamzadeh, P. (2013). The effect of sport government spending on economic 

growth and development in Iran. (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat 

Modarres University, Tehran. (Persian). 

24. Sajadi, S. N. (2008). Sport organization management. Tehran: SAMT Press. 

(Persian). 

25. Seyed Ameri, M. H.; Moharramzadeh, M., Bashiri, M. & Hadi, H. (2009). 

Obstacles of Attracting Sponsorship in the Sport Industry of East Azarbaijan 

Province. Journal Scientific Studies Management, 10(3), 147-64. 

26. Shahbazi, K., & Akramzadeh, L. (2014). Impact of monetary and financial 

policies on the value added of the industrial sector in Iran in line with the general 

policies of the industry. Quarterly Journal of Strategic and Macroeconomic 

Policies, 2(8), 93-110. 

http://www.amar.org.ir/
http://www.cbi.ir/


 89                                                                                      ...یدولت یاثر درآمدها و مخارج ورزش یبررس
 

27. Sharifian, E., Yousefi Zandi, M. H., & Ghahreman Tabrizi, K. (2016). 

Comparison internal-sector barriers for competition with foreign products in Iran 

sports industry. Applied Research of Sport Management, 5(1), 73-82. (Persian). 

28. Skinner, J., & Zakus, D. H. (2008). Development through Sport: Building social 

capital in disadvantaged communities. Sport Management Review, 11(3),       

253-75. 

29. St. John CH., Cannon, A; Pouder, R. (2001). Change drivers in the new 

millennium: an agenda for operations sterategy research, j Oper Manage; 19: 

143-60. 

30. Sport Industry Research Centre. (2007). The economic importance of sport in 

Scotland 2004 sport Scotland’s research digest. Available at:  

http://www.sportscotland.org.uk/ Documents/ Resources/ The Economic 

Importance of Sport in Scotland 2004.doc (Accessed 2 May 2014). 

31. The European Commission. (2012). Study on the contribution of sport to 

economic growth and employment in the EU. Study commissioned by the 

European commission, directorate-general education and culture final report, 
https://publications.europa.eu/.  

32. Veisi. K., Kozechian, H., Ehsani, M. , & Kashtidar, M. (2016). Exploring the 

process of organizational agility in sports manufacturing corporations using 

grounded theory. Sport Management Studies, 7(34), 51-72. (Persian). 

33. Zamanzadeh, H. (2010). One decade of economic performance in the light of 

macroeconomic indicators. What's New Economy, 8(129), 35-43. (Persian). 

34. Zamani, M., Hoseyni, S. A., & Rajaei, M. H. (2012). The impact of sport 

expenditures on gross domestic product in Iran. Journal of Sport Management, 

4(15), 143-56. (Persian). 

 

 

 استناد به مقاله

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mehrara. M., & Mikaeeli. S.V. (2018). Investigating the Effect 

Revenues and Government Sport Expenditure on the Added Value of 

the Sports Sector: The Approach of Autoregressive Distributed Lag 

Model. Sport Management Studies, 9(46), 69-90. (Persian).             

Doi: 10.22089/smrj.2017.4094.1796 
 

                 اثر درآمدها و  يبررس(. 1396. )وجیهه سیده، میکائیليمهرآرا، محسن.، و 

                    یعمدل خودتوز یکردبخش ورزش: رو ةافزود بر ارزش يدولت يمخارج ورزش

                                            .69ـ90 ،(46)9، . مطالعات مدیریت ورزشيگسترده یهاوقفه با

 smrj.2017.4094.1796/10.22089 :شناسة دیجیتال

http://www.sportscotland.org.uk/


 1396، بهمن و اسفند 46مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                         90

 

 

Investigating the Effect Revenues and Government Sport 

Expenditure on the Added Value of the Sports Sector: The 

Approach of Autoregressive Distributed Lag Model 
 

M. Mehrara1, S. V. Mikaeeli2 

 

1. Professor of Economics, University of Tehran 

2. Ph. D. Student of Economics, Payame Noor University, Tehran 

 
Received: 2017/05/13              Accepted: 2017/11/14 

 

Abstract 

The purpose of this research is to investigate the effect of governmental sports 

revenues and expenditures on the added value of the sports sector from 1976 to 

2013. In order to test the long run relationship between the variables, the method 

of Johanson cointegration, and in order to estimate the model, the approach of 

autoregressive distributed lag model (ARDL) have been used. The results show a 

long run equilibrium relationship between the variables. Findings show that 

government sports expenditure and GDP have had a positive and significant effect 

on the added value of sports sector. Moreover, increased oil revenues had a more 

significant effect on the added value of sports sector than increased tax revenues 

had. In other words, oil revenues served sports more than tax revenues did. This 

policy making deficiency has to be addressed in government’s budgeting and 

programming. Furthermore, government’s sports expenditures have been the main 

source of changes in sports sector in Iran. This dependence and heavy reliance of 

sports sector’s added value on government expenditure has to be the concern of 

policy makers in this field. 
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