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سید عبدالمجید جالئی ،1حسین بخشنده ،2محسن اسماعیلی ،3سیدمهدی رسولی
 .1استاد اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
 3و  .4استادیار مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
*

* این مقاله برگرفته از رسالة مقطع دکتری رشتة مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی است.
تاریخ دریافت1395/11/23 :

تاریخ پذیرش1396/03/23 :

چکیده
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و بهکارگیری مناسب ابزار ،تجهیزات ،منابع مالی ،مواد
خام و منابع انسانی آن سازمان دارد .ازمیان عوامل تولید ،بیشک نیروی انسانی که اساسیترین
عامل است ،نقشی کلیدی در ارائة خدمات دارد و مهمترین سرمایة یک سازمان بهشمار میآید.
پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاهمدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادی صنعت ورزش
ایران ،با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفة گسترده برای دورة ( )1391-1353میپردازد.
بدینمنظور ،روش اقتصادسنجی با استفاده از دادههای مربوط به ارزش افزودة بخش ورزش ،اندازة
دولت ،موجودی سرمایة بخش ورزش و نیروی فعال بخش ورزش بهکار برده شد .نتایج برآورد مدل
پژوهش نشان داد که منابع انسانی بخش ورزش ،در کوتاهمدت و بلند مدت اثر مثبت و معناداری
بر رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران دارد .همچنین ،نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش
بیشتر از موجودی سرمایه است .برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتر است در بخش منابع
انسانی سرمایهگذاری انجام شود.
واژگان کلیدی :صنعت ورزش ،رشد اقتصادی ،اقتصادسنجی ،منابع انسانی ،ارزش افزوده

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
رشد اقتصادي ازجمله اهدافی است که هر جامعهاي آن را دنبال میکند و دلیل این امر نیز
دسـتیابی بـه منافع و مزایاي فراوانی است که در روند رشد تحقق مییابد .دستیابی به رشد
اقتصـادي بـاال و پایـدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که چه عواملی نرخ رشد اقتصادي را تأمین
میکنند؟ یا نرخ رشد اقتصادي چگونه و ازطریق چه عوامل و سیاستهایی تحتتأثیر قرار میگیرد؟
ازنظر تـاریخی ،نخسـتین مفهـوم و عامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادي در الگوهاي رشد ،عامل سرمایه
بود و تغییرات تولید یا رشد اقتصـادي ،بـا تغییرات انباشت سرمایة فیزیکی تبیین میشد؛
بهگونهايکه هرچه تـراکم سـرمایة فیزیکـی بیشتر بود ،انتظار میرفت که رشد اقتصادي افزایش
یابد (آقایی ،رضاقلیزاده و باقري .)1392 ،در چند دهة اخیر ،مطالعة عوامل اصلی رشد اقتصـادي
بـه یکی از عمدهترین زمینههاي پژوهش و مطالعه در اقتصاد تبدیل گردیده است .با بررسی
کشـورهایی نظیـر ژاپـن و آلمـان کـه منـابع اقتصادي خود را طی جنگ جهـانی دوم ازدسـت داده
بودنـد ،مشاهده میشود که غیر از عوامل فیزیکی عامل مهمی وجـود دارد تا آنها را به شکل
امروزي قدرتمند سازد .آنچه این کشورها را به اینجا رساند ،رشد اقتصادي بود؛ اما نه رشدي که از
عوامل فیزیکی حاصل شده باشد؛ بلکه منابع انسانی و نیروي تفکـر و خالقیت بودند که موجب رشد
سریع و بهتبع آن ،توسعه شدند (اسدي و اسماعیلی .)1392 ،همچنین ،تجربـة کشـورهاي
پیشـرفته و مطالعـات مختلف درزمینة رشد اقتصادي نشان میدهد که توجه به انواع سرمایهها که
سرمایة انسانی یکی از مهمترین آنها است ،اهمیـت خاصـی دارد (حاجیسرکی .)1393 ،طی
سالهاي متمادي ،مقولة تغییر نرخ رشد اقتصادي و علل تحوالت آن از موضوعات اساسی و
موردعالقة اقتصاددانان رشد بوده است (جهانگرد و شیشوانی .)1393 ،اقتصاددانان به تشکیل سرمایة
فیزیکی و سرمایة انسانی بهعنوان عامل اصلی تعیینکنندۀ رشد و توسعة اقتصادي تأکید کردهاند
(الماسی و سپهبان قرهبابا.)1388 ،
آدام اسمیت )1776( 1اولین اقتصاددان کالسیك است که مهارت را بهعنوان یکی از عوامل اساسی
که تفاوت دریافتی و بهرهوري را توضیح میدهد ،معرفی میکند (آذربایجانی ،مرادپوراوالدي و
نجفی .)1393 ،در مدلهاي اولیة رشد اقتصادى که منسوب به هارود )1948( 2است ،نرخ رشد
جمعیت از شاخصهاي تعیینکنندۀ رشد محسوب میشود .سولو )1956( 3و سوان )1956( 4این
مدلها را براساس سرمایة فیزیکى ،با واردکردن سطح فناورى و تابع تولید جدید کاملتر کردند
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(یاوري و سعادت .)1381 ،براي اولین بار ،شولتز )1961( 1و دنیسون )1961( 2موضوع سرمایة
انسانی را در ادبیات اقتصادي مطرح کردند و از آن بهعنوان یکی از عوامل تولید درکنار سایر عوامل
تولید نام بردند .با مطرحشدن سرمایة انسانی و اهمیت آن در نظریههاي اقتصادي ،توجه اقتصاددانان
و سیاستگذاران به چگونگی افزایش کیفیت سرمایة انسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن معطوف شده
است (جهانگرد و شیشوانی .)1393 ،دنیسون ( )1961حسابدارى رشد را براى کشور امریکا بررسى
کرد و متوجه شد که عوامل تولید نیروى کار ساده و سرمایة فیزیکى نمیتوانند رشد اقتصادى امریکا
را نشان دهند و لزوم ًا عامل یا عوامل دیگرى وجود دارند که بر رشد اقتصادى امریکا مؤثر هستند که
از مهمترین آنها ،سرمایة انسانى است .آرو )1962( 3سرمایة انسانى را انبارهاى از دانش میداند که
در نیروى کار نهفته است (مانند دانش فنى یا علمى) .ازاوا )1965( 4که تعریف متفاوتى از سرمایة
انسانى ارائه داده است ،مدل رشد نئوکالسیك را با اضافهکردن سرمایة انسانى اصالح کرد .در مدل
آزاوا ،سرمایة انسانى در نیروى کار متبلور است (یاوري و سعادت.)1381 ،
در ادامة مطالعات نظري ،رومر )1988( 5و لوکاس )1988( 6نیز سرمایة انسانی را وارد الگوهاي رشد
کردند (آذربایجانی و همکاران .)1393 ،رومر در تابع تولیدي کـه در الگـوي خود معرفی کرد،
چگونگی ترکیب ذخیرۀ سرمایه و نیروي کار براي تولید محصول با استفاده از ذخیرۀ اندیشهها را
ارائه کرده است (الماسی و سپهبانقرهبابا .)1388 ،توابع انباشت سرمایه و کار در مدل رومر ،همانند
توابع متناظر در الگوي سولو است .همچنین ،نیروي کار که مترادف با جمعیت است ،داراي رشد
نمایی ثابت و برونزا است (جهانگرد و شیشوانی .)1393 ،نرخ رشد بلندمدت اقتصادي کشورها
بیشتر از سطح درآمد اولیه و سرمایة فیزیکی ،به موجودي سرمایة انسانی آنها بستگی دارد (منکیو،
رومر و ویل.)1992 ،7
برمبناي مطالعات نظري ذکرشده ،مطالعات تجربی زیادي ازجمله پژوهش بنحبیب و اسپیگل8
( )1994در تأیید این الگوها انجام شدهاند و نشان داده شدهاند که سرمایة انسانی داراي اثر مثبتی
بر رشد اقتصادي است؛ اما مطالعات تجربی دیگري وجود دارند که چندان با مباحث نظري همسو
نیستند و از بیمعنابودن اثر سرمایة انسانی و در بعضی موارد ،اثر منفی آن بر رشد اقتصادي حکایت
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دارند (الو ،جیمسون و لویت1991 ،1؛ اسالم1995 ،2؛ پریجت .)1996 ،3براي بررسی نبود همسویی
بین مباحث نظري و یافتههاي مطالعات تجربی و علتیابی آن ،مطالعات مختلفی انجام شدهاند.
گروهی لحاظنشدن کیفیت سرمایة انسانی در مطالعات را منشأ این اختالف دانستهاند .لی و بارو4
( )2001و گروهی دیگر مدعی شدهاند که اثرگذاري سرمایة انسانی بر رشد اقتصادي ،ضعیف است و
درحقیقت ،رشد اقتصادي را عامل توسعة سرمایة انسانی دانستهاند (بیلز و لنو .)1998 ،5براي پاسخ
به این مشکل ،لوپس ،توماس و وانگ )1998( 6بیان کردند که نادیدهگرفتن چگونگی توزیع
تحصیالت نیروي کار ،موجب بروز این مشکل؛ یعنی منفیشدن اثر سرمایة انسانی بر رشد اقتصادي
دربین کشورهاي مختلف شده است .در پژوهشهاي داخلی که تعداد اندکی از آنها در حیطة
ورزش انجام شدهاند ،کالشی حسینی و رجایی ( )1395به بررسی اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار
بر تولید ناخالص داخلی در ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مخارج ورزشی دولت و
خانوار اثر مثبت و معناداري بر تولید ناخالص داخلی دارد که با توجه به لگاریتمیبودن الگو ،این
نتیجه بدینمعنا است که یك درصد افزایش در هزینههاي ورزشی دولت و خانوار (با فرض ثابتبودن
سایر متغیرهاي کنترلی) ،برابر با  0/029درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور است .نظري
قنبري و صابونچی ( )1393به بررسی نقش آموزش و سرمایة انسانی در رقابتپذیري اقتصادي
ورزش استانهاي غرب کشور پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که ورزش استانهاي غرب
کشور ،بهلحاظ رقابت پذیري اقتصادي و شاخص سرمایة انسانی قدرت کافی ندارند .آنها بیان کردند
که ضعف آموزش و نیروي انسانی در این استانها از عوامل رکود رقابتپذیري اقتصادي ورزش است.
رستمزاده ،صادقی ،عصاري و یاوري ( )1393در پژوهش خود دریافتند که متغیر سرمایهگذاري در
ورزش اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد .متغیر سرمایهگذاري دولتی در بخش غیرورزشی ،با یك
دوره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر میگذارد .متغیرهاي سرمایة انسانی ،اشتغال نیروي کار و متغیر
روند ،اثر معناداري بر رشد اقتصادي دارند .همچنین ،اثر متغیر سرمایهگذاري بخش خصوصی بر
رشد اقتصادي معنادار نیست .افزونبراین ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که در بلندمدت،
سرمایهگذاري دولت در ورزش اثر معناداري بر رشد اقتصادي ندارد .آذربایجانی و همکاران ()1393
به بررسی اثر سرمایة انسانی بر رشد اقتصادي ایران پرداختند .آنها دریافتند که شاخص سرمایة
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انسانی تنها در دورۀ بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معناداري دارد و
در دورۀ کوتاهمدت ،آثار مثبت اما غیرمعناداري دارد .آقایی و همکاران ( )1392به بررسی تأثیر
سرمایة انسانی بر رشد اقتصادي در استانهاي ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنها در رابطه با
استانهاي توسعهیافته ،کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته نشان داد که شاخص سرمایة انسانی تأثیر
مثبتی بر رشد اقتصادي هر سه گروه دارد .در پژوهشی ،بدري آذین ،گودرزي ،اسدي و
خبیري( )1392راهکارهاي مناسب براي توسعة منابع انسانی ورزش ژیمناستیك را بررسی کردند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که عوامل جذب ،آموزش ،ارتقا و پرورش و حفظ و نگهداري نیروي
انسانی ،بر توسعة منابع انسانی ژیمناستیك تأثیرگذار است .اسدي و اسماعیلی ( )1392به بررسی
تأثیر شاخص توسعة انسانی بر رشد اقتصادي ایران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
توسـعة انسـانی تأثیر منفی در زمان رونق و تأثیر مثبت در زمان رکود بـر رشـد اقتصـادي ایران
دارد .زمانی ،حسینی و رجایی( )1391به بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران
پرداختند .مطالعة آنها نشان داد که هزینههاي ورزشی خانوار در کوتاهمدت و بلندمدت ،اثري بر
تولید ناخالص داخلی کشور ندارد .همچنین ،مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی تنها تا
سه دوره اثرگذار است و بعد از آن این اثر صفر میشود .مرزبان ( )1389در پژوهش خود به بررسی
اثر سرمایة انسانی صنایع کارخانهاي ایران بر رشد اقتصادي پرداخت .نتایج مطالعة وي نشان داد که
اثر سرمایة انسانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار است .همچنین،
بیشترین اثر غیرمستقیم سرمایة انسانی مربوط به صنایع متفرقه و صنایع ماشینآالت و تجهیزات
است .الماسی و سپهبانقرهبابا ( )1388به بررسی رابطة سرمایهگذاري در نیروي انسانی و
سرمایهگذاري فیزیکی با رشد اقتصادي پرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که یك رابطة علیت
یكطرفه از سرمایة فیزیکی به رشد اقتصادي و یك رابطة علیت دوطرفه میان سرمایة انسانی و رشد
اقتصـادي وجود دارد .علويراد و شهوازیان ( )1386به بررسی نقش نیروي انسانی متخصص و
غیرمتخصص در ارزش افزودۀ بخش صنعت پرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد که یك درصد
افزایش در نیروي انسانی متخصص ،غیرمتخصص و سرمایة فیزیکی ،بهترتیب به  0/44 ، 0/3و /64
 0درصد افزایش در ارزش افزودۀ بخش صنعت کشور منجر میشود .اینکه سهم نیروي انسانی
غیرمتخصص نسبت به نیروي انسانی متخصص در ارزش افزودۀ بخش صنعت بیشتر است  ،بیانگر
نقشآفرینینکردن متخصصان این بخش که انتظار میرود ،است .هنرآموز ( )1384به بررسی رشد
بخش کشاورزي ایران پرداخت .نتایج پژوهش وي نشان داد که ضرایب رشد سرمایة انسانی و رشد
فناوري ،ازنظر آماري معنادار و داراي تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزي هستند .همچنین،
مهمترین عامل در رشد اقتصادي بخش کشاورزي سرمایة انسانی است.
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به اعتقاد بسیاري از اندیشمندان ،سرمایة انسانی نقش بسیار بارزي در فرایند رشد و توسعة اقتصادي
ایفا مینماید؛ اما نحوۀ اثرگذاري سرمایة انسانی بر رشد اقتصادي ،مکانیسمهاي اثرگذاري آن و
تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت سرمایة انسانی بر رشد و توسعة اقتصادي ،بهطورکامل شناخته نشده
است؛ بنابراین ،براي شناخت هرچهمناسبتر سرمایة انسانی و اثرهاي اقتصادي آن بر رشد اقتصادي،
ضروري است که به بررسی این عامل و اثرهاي آن در جوامع مختلف با توجه به ویژگیهاي اقتصادي
آنها پرداخته شود (حاجی سرکی.)1393 ،
پژوهشهاي مختلف نشان میدهند که ورزش و فعالیت بدنی از طرق مختلفی میتوانند بر اقتصاد
جوامع تأثیرگذار باشند و سهم بسزایی در شکوفایی ،رشد و توسعة اقتصاد کشورها داشته باشند
(کالشی و همکاران .)1395 ،امروزه ،فراگیرشدن ورزش بهعنوان ابزاري براي توسعه در ابعاد سیاسی،
اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره مطرح است .لزوم تبیین عوامل مؤثر در رشد و توسعة این ابزار
(ورزش) میتواند در نیل به اهداف و سیاستهاي راهبردي کشور مؤثر واقع گردد (وزارت ورزش و
جوانان جمهورياسالمیایران .)1394 ،پدیدۀ تربیتبدنی و ورزش بهعنوان واقعیتی اجتماعی ،در
ساختار جوامع مختلف بشري وجود دارد و با شتاب هرچهبیشتري درحال رشد و توسعه و تکامل
است .توسعة ورزش از موضوعات مهم در توسعة ملی است .توسعه در ورزش نیز شبیه به دیگر
زمینهها در محورهاي مختلفی روي میدهد .براي رشد ورزش باید ورزش را عمومی کرد و به
باشگاهها کمك کرد تا افراد بیشتري را ثبتنام کنند و کیفیت آموزش را ارتقا بخشند (بدريآذرین و
همکاران )1392 ،یکی از محورهاي توسعه در سازمانهاي موفق ،منابع انسانی است .این سازمانها
بخش مهمی از اهداف خود را به رشد و توسعة نیروي انسانی اختصاص میدهند .اهمیت منابع
انسانی بهعنوان مهمترین سرمایة سازمان باید به باور مدیران عالی تبدیل شود و نیروي انسانی
بهعنوان مهمترین متغیر درنظر گرفته شود (سلمانی.)1389 ،
درراستاي ارتقاي نیروي انسانی در ورزش استرالیا ،آموزش و استخدام مربیان یکی از راهبردهاي
مهم در سند برنامة ملی درنظر گرفته شده است .کمیسیون ورزش استرالیا بخشی از طرحها و
برنامههاي حمایتی خود را به توسعة نیروي انسانی سازمانهاي ورزشی اختصاص داده است.
همچنین ،برگزاري کالسها ،دورهها و کارگاههاي آموزشی از دیگر وظایف این کمیسیون براي
توسعة نیروي انسانی است .یکی از اهداف ورزش استرالیا براي توسعة منابع انسانی ،افزایش تعداد
شرکتکنندگان در ورزش است (بدريآذرین ،طالبیان و سلمانی)1386 ،؛ بنابراین ،براي گسترش و
پیشرفت ورزش در جامعه ،یکی از عوامل مهم و کلیدي عامل نیروي انسانی است .در عصر حاضر،
همواره به منابع انسانی بهعنوان یکی از گرانبهاترین منابع توجه شده است و مبنایی براي دستیابی
به مزیت رقابتی براي سازمانها بوده است .این امر بهخصوص در شرایط حاضر که دانش و اطالعات
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محور اصلی آنها است ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .توسعة ورزش و تربیتبدنی نیز بخش
مهمی از توسعة اقتصادي ،اجتماعی و ملی است که ارائة برنامههاي راهبردي در بخشهاي مختلف
آن از اهمیت خاصی برخوردار است .دستاوردها و پیامدهاي توسعة ورزش دایرۀ گستردهاي دارد و
موجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی میشود .بر این مبنا است که پیروزي پیوستة ملتها در
عرصة رقابت ورزش فراملی ،موضوع درخور توجه ویژهاي است و دولتها براي تحقق آن به ملتها
تعهد دارند (سلمانی.)1389 ،
همانطورکه اشاره شد ،پژوهشهاي متعددي در اقتصاد ایران ،به بررسی نقش منابع انسانی در رشد
اقتصادي پرداختهاند .در این پژوهشها موضوعاتی همچون رشد اقتصادي بدون نفت در ایران
(آذربایجانی و همکاران ،)1393 ،رشد اقتصادي استانهاي مختلف ایران به تفکیك استانهاي
توسعهیافته ،کمترتوسعهیافته و توسعهنیافته (آقایی و همکاران ،)1392 ،رشد اقتصادي ایران در
زمان رونق و رکود (اسماعیلی ،)1392 ،نقش سرمایة انسانی صنایع کارخانهاي در رشد اقتصادي
(مرزبان ،)1389 ،نقش نیروي انسانی در ارزش افزودۀ بخش صنعت (علويراد و شهوازیان )1386 ،و
رشد اقتصادي بخش کشاورزي (هنرآموز )1384 ،بررسی شدهاند .دراینمیان ،مطالعات زیادي در
رابطه با بخش ورزش ایران ،بهویژه نقش منابع انسانی در رشد اقتصادي صنعت ورزش انجام نشده
است .در پژوهش رستمزاده و همکاران ( ،)1391تأثیر سرمایهگذاري در ورزش بر رشد اقتصادي
بررسی شده است؛ اما در مطالعة آنها ،سرمایهگذاري کلی در ورزش بررسی شده است؛ نه
سرمایهگذاري در نیروي انسانی صنعت ورزش .همچنین ،متغیر وابسته در پژوهش آنها رشد
اقتصادي ایران بوده است؛ نه رشد اقتصادي بخش ورزش .کالشی و همکاران ( )1395و زمانی و
همکاران ( )1391نیز به بررسی مخارج ورزشی و رشد اقتصادي پرداختند که در هر دو پژوهش،
نقش مخارج ورزشی بر رشد اقتصادي کل ایران بررسی شده است؛ نه رشد اقتصادي بخش ورزش.
افزونبراین ،نتایج پژوهشهاي ذکرشده یکسان نیست .درحالیکه در پژوهش کالشی و همکاران
( ،)1395مخارج ورزشی دولت و خانوار تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند ،در پژوهش
زمانی و همکاران ( ،)1391مخارج ورزشی خانوار اثري بر رشد اقتصادي ایران ندارد و مخارج ورزشی
دولت نیز تنها در کوتاهمدت بر رشد اقتصادي تأثیر دارد .همچنین در مطالعات ذکرشده ،در بخش
ورزش ،رشد اقتصادي کل متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.
در سالهاي اخیر ،بحث سرمایهگذاري در ورزش جهمورياسالمیایران مطرح شده است؛ اما این
سؤال همچنان باقی است که سرمایهگذاري در ورزش در چه بخشی اولویت دارد؟ آیا در سرمایة
فیزیکی ،اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی باید سرمایهگذاري شود یا در منابع انسانی مانند
مربیان ،داوران و ورزشکاران باید سرمایهگذاري شود؟ در پژوهش حاضر ،با درنظرگرفتن رشد
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اقتصادي صنعت ورزش بهعنوان متغیر وابسته و با توجه به نقش منابع انسانی در رشد اقتصادي ،به
بررسی نقش منابع انسانی در رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران پرداخته میشود.
روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش منابع انسانی در رشد اقتصادي صنعت ورزش است .روش پژوهش،
اقتصادسنجی و دورۀ موردبررسی از سال  1353تا سال  1391است .مدل مورداستفاده در این
پژوهش ،مدل منکیو 1و همکاران ( )1997است که براساس مدل رشد سولو پایهگذاري شده است؛
بهطوريکه رابطة بین رشد اقتصادي (متغیر وابسته) و موجودي سرمایه ،نیروي انسانی ،فناوري و
مخارج دولت ،به شرح زیر است:

()1

Yt=AKtαHtβ (Gteu)

رابطة شمارۀ یك تابع تولید بهصورت کاب-داگالس است که در پژوهش حاضر )Yt( ،ارزش افزودۀ
بخش ورزش )A( ،شاخص پیشرفت تکنولوژي )Kt( ،موجودي سرمایة بخش ورزش و ( )Htنیروي
انسانی در بخش ورزش هستند )Gt( .نیز نشاندهندۀ مخارج کلی دولت نسبت به تولید ناخالص
داخلی 2است.
با لگاریتمگیري از طرفین معادلة شمارۀ یك ،حالت خطی مدل به صورت زیر است:

LnYt= LnA + αLnKt + βLnHt + LnGt
()2
در پژوهش حاضر ،براي تعمیم مدل ذکرشده در باال براي صنعت ورزش ایران ،از تکنیك دلفی
استفاده شد .بدینمنظور ،ابتدا با استفاده از بررسیهاي کتابخانهاي و پژوهشهاي انجامشده،
فهرستی از عوامل مؤثر در رشد اقتصادي بهدست آمد .سپس ،این عوامل دراختیار  30نفر از
صاحبنظران و متخصصان که اعضاي پانل دلفی بودند و با استفاده از روش نمونه گیري گلولة برفی
انتخاب شده بودند ،قرار گرفت .براي رسیدن به توافق بین متخصصان ،تکنیك دلفی تا سه مرحله
اجرا شد .درنهایت ،پس از انجام تکنیك دلفی و همچنین ،آزمون مدل براساس دادههاي تجربی،
مدل رشد اقتصادي صنعت ورزش به شرح زیر بهدست آمد:
Lspv = Lscapk + Lspup + Lsid+Ltec + Lsave
در رابطة باال Lspv ،لگاریتم ارزش افزودۀ بخش ورزش است که دادههاي مربوط به آن از اطالعات
حسابهاي ملی که بانك مرکزي جمهورياسالمیایران بهصورت سري زمانی منتشر میکند،
استخراج شدند (با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی فعالیتهاي مختلف را در  12بخش
1. Mankiw
)2. Grosse Domestic Product (GDP

نقش منابع انسانی در رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

75

دستهبندي کرده است و یکی از این بخشها «خدمات تفریحی ،فرهنگی و ورزشی» است،
ارزشافزودۀ این بخش از زیرشاخة ارزش افزودۀ خدمات عمومی استخراج شد) Lscapk .لگاریتم
موجودي سرمایة بخش ورزش است که در پژوهش حاضر با استفاده از موجودي سرمایة خالص ،به
قیمتهاي ثابت سال  1383محاسبه شد که دادههاي مربوط به آن ،براساس گزارش حسابهاي
ملی ادارۀ بررسیهاي اقتصادي بانك مرکزي برآورد شد Lspup .لگاریتم نیروي انسانی است که در
پژوهش حاضر ،جمعیت فعال بخش ورزش درنظر گرفته شد و براساس دادههاي ادارۀ بررسیهاي
اقتصادي بانك مرکزي برآورد گردید Lsid .لگاریتم اندازۀ دولت است که در مطالعة حاضر ،نسبت
مخارج جاري و عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ،1376بهعنوان اندازۀ
دولت درنظر گرفته شد و دادههاي مربوط به مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی ،از اطالعات ادارۀ
بررسیهاي اقتصادي بانك مرکزي استخراج شدند و اندازۀ دولت محاسبه گردید Ltec .شاخص
تکنولوژي است که در پژوهش حاضر ،واردات کاالهاي واسطهاي و سرمایهاي ،بهعنوان شاخص
تکنولوژي استفاده گردید و آمار آن از اطالعات منتشرشده توسط ادارۀ بررسیهاي اقتصادي که
وابسته به بانك مرکزي است ،استخراج شد Lsave .نرخ پسانداز است که از پسانداز ناخالص
داخلی (درصد تولید ناخالص داخلی) که بانك جهانی آن را گزارش کرده است ،استفاده شد .با توجه
به انتشار دادههاي حسابهاي ملی تا سال  ،1391تمامی متغیرهاي پژوهش براي دورۀ زمانی
 1353تا  1391درنظر گرفته شدند .تحلیلهاي آماري با استفاده از نرمافزار ایویوز 1نسخه نه انجام
شد.
برآورد مدل و نتایج :در شکل شمارۀ یك ،روند رشد ارزش افزودۀ بخش ورزش ،موجودي سرمایه،
تغییرات جمعیت فعال اقتصادي بخش ورزش ،تغییرات تکنولوژي و اندازۀ دولت ،در دورۀ زمانی
 1353-1391ارائه شده است .با توجه به متفاوتبودن مقیاس اندازهگیري متغیرها ،براي تسهیل در
مقایسة روند تغییرات متغیرها ،شکل شمارۀ یك با استفاده از لگاریتم دادهها ارائه شده است.

1. Eviews
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اندازه دولت

جمعیت فعال اقتصادي ورزش

ارزشافزوده بخش ورزش

موجودي سرمایه بخش ورزش

تکنولوژي

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

همانطورکه در شکل شمارۀ یك مشاهده میشود ،متغیر ارزش افزودۀ بخش ورزش در دورۀ
موردبررسی ،روند تغییرات بسیار مالیمی را طی میکند؛ درحالیکه موجودي سرمایة بخش ورزش،
روند افزایشی سریعتري داشته است .متغیرهاي اندازۀ دولت و منابع انسانی بخش ورزش نیز داراي
روند مالیم و با تغییرات نسبتاً کم در دورۀ مورد بررسی هستند .مقایسة این دو متغیر نشاندهندۀ
این است که تغییرات منابع انسانی بخش ورزش به تغییرات اندازۀ دولت بستگی دارد .همچنین،
روند تغییرات موجودي سرمایة بخش ورزش ،رشد سریعتري نسبت به متغیر اندازۀ دولت دارد که
در توجیه آن دو دلیل میتوان بیان کرد :اول اینکه ،این رشد سریعتر نشاندهندۀ افزایش مشارکت
بخش خصوصی در ورزش است و دوم اینکه ،هزینههاي دولت در سایر بخشها کاهش یافته است و
در بخش ورزش ،هزینههاي دولت افزایش یافته است که نتیجة آن افزایش موجودي سرمایة بخش
ورزش و تغییرات اندک اندازۀ دولت است .در پایان ،مقایسة روند افزایش موجودي سرمایة بخش
ورزش و روند رشد ارزش افزودۀ بخش ورزش نشان میدهد که موجودي سرمایة بخش ورزش
افزایش یافته است؛ اما ارزش افزودۀ این بخش با روند افزایش موجودي سرمایه ،افزایش سریع
نداشته است .در ادامه ،براي تحلیل دقیقتر نقش متغیرها در افزایش ارزش افزودۀ بخش ورزش ،به
برآورد مدل پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی میپردازیم.
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وقتیکه دادهها بهصورت سري زمانی هستند ،پیشفرض استفاده از اقتصادسنجی پایایی متغیرها
است .اگر متغیرهاي مورداستفاده در برآورد ضرایب الگو پایا نباشند ،نتایج حاصل از برآورد چندان
قابلاطمینان نیست و در استنتاج براساس آزمونهاي آماري متعارف ،تردید وجود خواهد داشت؛
بنابراین در پژوهش حاضر ،براي بررسی پایایی متغیرهاي مورداستفاده در مدل پژوهش ،از آزمون
دیکی-فولر تعمیمیافته استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ یك ارائه شده است.
جدول  -1نتایج آزمون دیکی -فولر تعمیمیافتة متغیرهای پژوهش
در سطح)I (0
نام متغیر
لگاریتم ارزش افزودۀ بخش
ورزش ()lspv
لگاریتم موجودي سرمایه در
ورزش ()lscapk
لگاریتم نیروي فعال در
ورزش ()lspup
لگاریتم اندازۀ دولت
()lsid76
لگاریتم تکنولوژي ()ltec
لگاریتم نرخ پسانداز
()lsave

تفاضل مرتبة اول )I (1

آمارة

مقدار بحرانی

آزمون

95%

-2/50

-2/94

ناپایا

-1/06

-2/94

ناپایا

-7/74

-2/03

-2/94

ناپایا

-7/60

-2/94

-3/18

-2/94

پایا

-

-

-

-1/22

-2/94

ناپایا

-4/91

-2/94

پایا

-1/96

-2/94

ناپایا

68-6

-2/94

پایا

نتیجه

آمارة

مقدار بحرانی

آزمون

95%

-7/22

-2/94

پایا

-2/94

پایا
پایا

نتیجه

در سريهاي زمانی ،یك متغیر زمانی پایا است که میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب
خودهمبستگی آن ،درطول زمان ثابت باقی بماند .فرض صفر آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته دلیل بر
ناپایایی یك متغیر در سري زمانی است .بهعبارتدیگر ،براي اثبات پایایی یك متغیر در سريهاي
زمانی ،باید فرض صفر آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته رد شود .همچنین ،براي رد فرض صفر این
آزمون ،باید قدرمطلق مقادیر بهدستآمدۀ حاصل از اجراي آزمون بزرگتر از قدرمطلق مقادیر
بحرانی باشد .همانطورکه در جدول شمارۀ یك مشاهده میشود ،قدر مطلق آمارۀ بهدستآمده براي
متغیر لگاریتم اندازۀ دولت ،بزرگتر از قدرمطلق مقدار بحرانی است؛ درنتیجه ،فرض صفر آزمون رد
میشود؛ بنابراین ،متغیر ذکرشده پایا است .همچنین ،قدرمطلق آمارۀ دیکی -فولر تعمیمیافتة
بهدستآمده براي سایر متغیرهاي پژوهش ،کمتر از قدرمطلق مقدار بحرانی با  95درصد اطمینان
است؛ درنتیجه ،فرض صفر براي این متغیرها رد نمیشود و این متغیرها ناپایا هستند .در ادامه،
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آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته براي متغیرهایی که ناپایا بودند ،با یك بار تفاضلگیري اجرا شد.
نتایج بهدستآمده از آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته با یك بار تفاضلگیري نشان میدهد که
قدرمطلق آمارۀ بهدستآمده ،بزرگتر از قدر مطلق مقدار بحرانی با  95درصد اطمینان است؛
درنتیجه ،فرض صفر رد میشود و این متغیرها با یك بار تفاضلگیري پایا شدند .در ادامه،
ازآنجاییکه متغیرهاي پژوهش ترکیبی از متغیرهاي پایا (اندازۀ دولت) و پایا با یك بار تفاضل (سایر
متغیرها بهجز اندازۀ دولت) هستند ،از روش اي.آر.دي.ال 1.با توجه به مزیتهاي آن نسبت به این
نوع متغیرها استفاده میشود.
برآورد الگوی خودبازگشتی با وقفههای گسترده (ای.آر.دی.ال :).در روش اي.آر.دي.ال.
برخالف روش یوهانسون (که براي همة متغیرها وقفة یکسانی انتخاب میشود) ،براي هریك از
متغیرها با استفاده از معیارهاي شوارتز-بیزین ،2آکائیك 3و حنان-کوئین 4وقفههاي بهینه انتخاب
میشوند؛ برایناساس ،نتایج حاصل از تخمین کوتاهمدت مدل براي متغیر نیروي فعال بخش ورزش
در جدول شمارۀ دو ارائه شده است.
همانطورکه در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،متغیر ارزش افزودۀ بخش ورزش با یك وقفه و
نیروي فعال در بخش ورزش ،با سه وقفه وارد مدل شدهاند .آر اسکوار تعدیلشده برابر با  0/99است
که نشان میدهد تقریباً  99درصد از تغییرات متغیر وابسته (ارزش افزودۀ بخش ورزش) توسط
متغیرهاي مستقل توضیح داده میشود .همچنین ،مقدار باالي آر اسکوار نشاندهندۀ قدرت
توضیحدهندگی باالي متغیرهاي پژوهش است .مقدار آمارۀ اف برابر با  536/35است که در سطح
 99%اطمینان معنادار است؛ بنابراین ،فرض صفر مبنی بر بیمعنابودن کل رگرسیون رد میشود و
معناداري کل رگرسیون اثبات میگردد .همچنین ،آزمونهاي تشخیصی خودهمبستگی ،همسانی
واریانس و توزیع نرمال جمالت اختالل ،همگی داراي سطح معناداري باالي  0/05هستند.

1. ARDL
2. Schwartz-Bayesian
3. Akaike
4. Hannan Quinnn
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جدول  -2نتایج حاصل از تخمین الگوی کوتاهمدت
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارة تی

سطح معناداری

ارزش افزودۀ بخش ورزش با یك وقفه
نیروي فعال ورزش
نیروي فعال با دو وقفه
نیروي فعال ورزش با سه وقفه
لگاریتم موجودي سرمایه
لگاریتم موجودي سرمایة دو وقفه
لگاریتم موجودي سرمایة سه وقفه
لگاریتم اندازۀ دولت
لگاریتم اندازۀ دولت با دو وقفه
لگاریتم تکنولوژي
لگاریتم تکنولوژي با دو وقفه
لگاریتم پسانداز
عرض از مبدأ

0/05
0/79
-0/25
0/25
0/22
0/22
-0/30
0/11
0/20
0/04
0/05
0/11
1/21

0/02
0/03
0/05
0/04
0/03
0/06
0/04
0/03
0/02
0/01
0/01
0/01
0/27

2/39
22/32
-4/52
5/56
5/71
3/67
-6/40
3/56
7/26
3/17
3/59
6/65
4/37

0/02
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

ادامة جدول  -2نتایج حاصل از تخمین الگوی کوتاهمدت
متغیر
آزمون خود همبستگی بریوش-گادفري

آماره
1

همسانی واریانس بریوش-پگان-گادفري

2

توزیع نرمال جمالت اختالل
R2 = 0/99

Adj-R2 = 0/99

مقدار

سطح معناداری

آمارۀ اف

0/49

0/61

آر اسکوار
آمارۀ اف
آر اسکوار
3
جارکو-برا

1/60
1/62
16/50
0/71

0/44
0/15
0/16
0/69

Dw = 2/28

536/35

=F

پس از برآورد الگوي پویا الزم است که وجود یا نبود همجمعی بین متغیرهاي پژوهش بررسی شود.
بدینمنظور ،باید مجموع ضرایب متغیر وابسته با وقفة موجود در مدل کمتر از یك باشد .این روش
به آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر 4معروف است و فرضیههاي آن به صورت زیر است:

1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
2. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
3. Jarque-Bera
4. Banerjee, Dolado & master
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براي محاسبة آمارۀ این آزمون از رابطة زیر استفاده میشود:

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

ازآنجاییکه قدرمطلق آمارۀ بهدستآمده بزرگتر از کمیت بحرانی ارائهشده توسط بنرجی ،دوالدو و
مستر در سطح اطمینان  95درصد ( )-4/43است ،فرض صفر مبنی بر نبود همجمعی رد میشود؛
بنابراین ،یك رابطة تعادلی بلندمدت میان متغیرهاي مدل وجود دارد.
پس از تأیید رابطة همجمعی میان متغیرهاي مدل ،براي بررسی پایایی مدل (ثبات ساختاري مدل)
از آزمونهاي مجموع پسماند تجمعی بازگشتی (کوشوم )1و مجذور پسماند تجمعی بازگشتی
(کوشومکیو )2که منعکسکنندۀ ثبات در ضرایب تخمینی درطول دورۀ موردبررسی هستند ،استفاده
میکنیم .نتایج حاصل از این آزمونها در شکل شمارۀ دو و شمارۀ سه آمده است.
15

10

5

0

-5

-10

-15
90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

CUSUM
5% Signific anc e
در سطح  95درصد اطمینان)
تجمعی بازگشتی (
شکل -2آزمون مجموع پسماند

1. CUSUM
2. CUSUMQ
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1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
90

88

86

84

82

80

78

74

76

72

70

شکل  -3آزمون مجذور پسماند تجمعی بازگشتی (در سطح  95درصد اطمینان)
5% Signific anc e

CUSUM of Squares

همانطورکه مشاهده میشود ،نمودارهاي بهدستآمده از آزمون شکست ساختاري پرون ،داخل
فاصلة اطمینان  95درصد هستند؛ بنابراین ،فرض صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاري را نمیتوان رد
کرد؛ درنتیجه ،مدل از ثبات ساختاري برخوردار است .پس از انجام آزمون و اطمینان از وجود رابطة
بلندمدت ،میتوان مدل بلندمدت را برآورد کرد .نتایج برآورد مدل در جدول شمارۀ سه ارائه شده
است.
نتایج جدول شمارۀ سه نشان میدهد که ضریب متغیر نیروي فعال در ورزش و همچنین ،ضریب
موجودي سرمایه در ورزش ،در سطح  99درصد اطمینان مثبت و معنادار هستند .ضریب لگاریتم
نیروي فعال ورزش در بلندمدت  0/90است که نشان میدهد با یك درصد افزایش در متغیر نیروي
فعال ،ارزش افزودۀ بخش ورزش  0/90درصد افزایش مییابد .ضریب موجودي سرمایه نیز 0/15
بهدست آمد که نشان میدهد با یك درصد افزایش در موجودي سرمایة بخش ورزش ،ارزش افزودۀ
بخش ورزش  0/15درصد افزایش مییابد .بعد از برآورد رابطة تعادلی بلندمدت ،براي مقایسة رفتار
کوتاهمدت متغیرها با مقادیر بلندمدت آنها ،الگوي تصحیح خطاي مرتبط با رابطة کوتاهمدت
تخمینزده میشود .ضرایب حاصل از برآورد الگوي تصحیح خطا در جدول شمارۀ چهار ارائه شده
است.
جدول  -3نتایج تخمین بلندمدت مدل
متغیر
نیروي فعال ورزش
موجودي سرمایة ورزش
عرض از مبدأ

ضریب

خطاي استاندارد

آمارۀ تی

سطح معناداري

0/90
0/15
0/95

0/03
0/02
0/29

25/33
6/69
3/20

0/001
0/001
0/001
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جدول  -4نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارة تی

سطح معناداری

تفاضل نیروي فعال ورزش
تفاضل نیروي فعال ورزش با یك وقفه
تفاضل نیروي فعال ورزش
ضریب تصحیح خطا

0/86
-0/15
0/86
-0/46

0/06
0/05
0/06
0/12

13/32
-2/72
12/32
-3/79

0/001
0/01
0/001
0/001

ضریب تصحیح خطا ،معادل  -0/46و ازنظر آماري معنادار است؛ بنابراین ،وجود رابطة بلندمدت بین
متغیرهاي مدل پذیرفته میشود و میتوان گفت که در هرسال 0/46 ،از نبود تعادلهاي کوتاهمدت
براي دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میشود که نشاندهندۀ سرعت باالي تعدیل است.
بحث و نتیجهگیری
ورزش یکی از ابزارهاي تأثیرگذار بر هدایت نیروهاي اجتماعی براي تحقق توسعة پایدار ،بهویژه در
جوامع با رشد جمعیت زیاد است که نهتنها کمترین هزینه را درمقابل سایر هزینههاي مدیریتی نظام
بهخود اختصاص میدهد ،بلکه توان ایجاد ارزش افزودۀ بیشتري نسبت به سایر عوامل دارد .ورزش
یکی از اصلیترین ابزار توجه به انسان ،محور توسعة پایدار و عاملی براي مقابله با پیامدهاي منفی
شهرنشینی محسوب میشود .توسعة ورزش کشور یکی از مهمترین عوامل توسعة اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگی ملی محسوب میگردد و برنامة پنجسالة توسعه بستري است که میتواند به
تحقق این هدف کمك کند (وزارت ورزش و جوانان جمهورياسالمیایران .)1394 ،هدف پژوهش
حاضر بررسی تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت منابع انسانی بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران بود.
نتایج برآورد مدل براي دورۀ  1353تا  1391نشان داد که نیروي انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت
تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي صنعت ورزش ایران دارد .ضریب نیروي انسانی در
کوتاهمدت برابر با  0/79بوده و ازلحاظ آماري ،در سطح  99درصد اطمینان معنادار است .با توجه به
لگاریتمیبودن مدل برآوردشده ،تفسیر این ضریب بدینصورت است که با افزایش یك درصدي در
نیروي انسانی بخش ورزش ،ارزش افزودۀ این بخش  0/79درصد در کوتاهمدت (دورۀ کمتر از یك
سال) افزایش مییابد .همچنین ،ضریب متغیر نیروي انسانی در برآورد بلندمدت برابر با  0/90بوده و
ازلحاظ آماري ،در سطح  99درصد اطمینان معنادار است که نشان میدهد با افزایش یك درصدي
در منابع انسانی صنعت ورزش ،ارزش افزودۀ این بخش  0/90درصد افزایش مییابد .مقایسة اثرهاي
کوتاهمدت و بلندمدت منابع انسانی صنعت ورزش نشان میدهد که افزایش منابع انسانی در دورۀ
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بلندمدت ،افزایش بیشتري در ارزش افزودۀ این بخش نسبت به دورۀ کوتاهمدت دارد .دلیل این امر
میتواند هزینههایی مانند پرداخت حقوق و پاداش ،بیمه ،آموزش و غیره باشد که با افزایش منابع
انسانی به سازمانهاي ورزشی تحمیل میشود .بررسی ضرایب وقفهدار منابع انسانی نیز تأییدکننده
این مطلب است .ضرایب نیروي انسانی با دو وقفه داراي عالمت منفی است که نشان میدهد افزایش
منابع انسانی به میزان کمی داراي بار مالی است .افزونبراین ،ضریب نیروي انسانی با سه وقفه داراي
عالمت مثبت و در سطح  95درصد اطمینان معنادار است .تفسیر کلی این ضرایب نشان میدهد که
افزایش منابع انسانی در بخش ورزش هزینههایی مانند حقوق و مزایا ،حق بیمه و غیره به سازمانها
اعمال میکند؛ اما این افزایش در منابع انسانی هم در کوتاهمدت باعث افزایش ارزش افزوده خواهد
شد و هم در بلندمدت هزینههایی که با جذب منابع انسانی به سازمان تحمیل شدهاند ،جبران
خواهند شد .ضریب تصحیح خطا برابر با  0/46و داراي عالمت منفی است که نشاندهندۀ سرعت
زیاد حرکت نبود تعادل کوتاهمدت بهسمت تعادل بلندمدت است .این نتایج با نتایج پژوهشهاي
زمانی و همکاران ( )1391و رستمزاده و همکاران ( )1393ناهمسو است .رستمزاده و همکاران
( )1393در پژوهش خود دریافتند که متغیر سرمایهگذاري در ورزش ،اثر معناداري بر رشد اقتصادي
ندارد .متغیر سرمایهگذاري دولتی در بخش غیرورزشی با یك دوره تأخیر بر رشد اقتصادي اثر
میگذارد .متغیرهاي سرمایة انسانی ،اشتغال نیروي کار و متغیر روند ،اثر معناداري بر رشد اقتصادي
دارند .همچنین ،اثر متغیر سرمایهگذاري بخش خصوصی بر رشد اقتصادي معنادار نیست .آنچه
مسلم است این است که با توجه به مطالعاتی که در کشور انجام شدهاند ،سهم بخش ورزش از تولید
ناخالص داخلی کم است ( 0/39درصد) .همچنین ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که در بلندمدت نیز
سرمایهگذاري دولت در ورزش بر رشد اقتصادي اثر معناداري ندارد (رستمزاده و همکاران.)1393 ،
زمانی و همکاران ( )1391به بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداختند.
پژوهش آنها نشان داد که هزینههاي ورزشی خانوار در کوتاه مدت و بلندمدت اثري بر تولید
ناخالص داخلی کشور ندارد .همچنین ،مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی تنها تا سه دوره
اثرگذار است و بعد از آن ،این اثر صفر میشود (زمانی و همکاران .)1391 ،در توجیه این تضاد بین
نتایج پژوهش حاضر و نتایج پژوهشهاي انجامشده در بخش ورزش میتوان بیان کرد که در مطالعة
رستمزاده و همکاران ( ،)1393متغیر سرمایهگذاري و مخارج ورزشی بهصورتکلی درنظر گرفته
شدهاند و این سرمایهگذاريها و هزینهها در صنعت ورزش شامل بخشهایی غیر از منابع انسانی نیز
میشوند .بهعالوه در هر دو پژوهش ذکرشده ،متغیر وابستة تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد درنظر
گرفته شده است که با توجه به کمبودن سهم ورزش ،افزایش در تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد
معنادار نشده است.
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از پژوهشهاي همسو با نتایج پژوهش حاضر میتـوان بـه مطالعـات بنحبیـب و اسـپیگل (،)1994
هنرآموز ( ،)1384علـويراد و شـهوازیان ( )1386و مرزبـان ( )1389اشـاره کـرد .پـژوهش مرزبـان
( )1389در صنایع کارخانهاي ،پژوهش علويراد و شـهوازیان ( )1386در بخـش صـنعت و پـژوهش
هنرآموز ( )1384در بخش کشاورزي ایران انجام شدهاند .مرزبان ( )1389دریافـت کـه اثـر سـرمایة
انسانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي مثبـت و معنـادار اسـت (مرزبـان.)2010 ،
علــويراد و شــهوازیان ( )1386دریافتنــد کــه یــك درصــد افــزایش در نیــروي انســانی متخصــص،
غیرمتخصص و سرمایة فیزیکی ،بهترتیب بـه  0/44 ، 0/3و  0 /64درصـد افـزایش در ارزش افـزودۀ
بخش صنعت کشور منجر میشود (علـويراد و شـهوازیان .)1386 ،هنرآمـوز ( )1384دریافـت کـه
ضریب رشد سرمایة انسانی ،ازنظر آماري معنادار و داراي تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزي اسـت.
همچنین ،مهمترین عامل در رشد اقتصادي بخش کشاورزي سرمایة انسانی است (هنرآمـوز.)1384 ،
نتایج این پژوهشها نشان میدهد که عالوهبر صنعت ورزش ،منابع انسانی در سایر بخشهاي اقتصاد
ایران نیز تأثیر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد.
اصوالً پیشرفت تاآنجاییکه روند استفاده از روشهاي جدید ادامه دارد ،همیشه میسر خواهد بود.
روشهاي جدید فقط بهمعناي دراختیارداشتن ابزارهاي جدید نیستند .درحقیقت ،روشهاي جدید
بهدنبال افکار نوین و جدید بهوجود خواهند آمد .منشأ شکلگیري این افکار نیز غالباً انسان است.
بههمیندلیل ،سرمایة انسانی نقش محوري و اساسی در فراهمآوردن زمینة مناسب براي رشد
اقتصادي دارد؛ البته باید یادآور شد که سرمایهگذاري در سرمایة انسانی ،هنگامی به رشد اقتصادي
بیشتر میانجامد که در پاسخ به نیازهاي روزافزون براي استفاده از آخرین دستاوردهاي علمی باشد؛
بنابراین ،پیشنهاد میشود که با سرمایهگذاري بیشتر در نیروي انسانی بخش ورزش و تربیت افزونتر
نیروي انسانی (شامل داوران و مربیان ،ورزشکاران و متخصصان ورزشی ازیكسو و دانشآموختگان
دانشگاهی ازسويدیگر) ،زمینة افزایش عرضة نیروي کار متخصص و با تحصیالت عالی و همچنین،
افزایش پژوهشگر و کارآفرین در حیطة ورزشی فراهم شود .قطعاً این نیروي کار متخصص و
آموزشدیده میتوانند ازطریق نوآوريها و بهکارگیري بهینة امکانات مادي و مالی صنعت ورزش،
موجب رشد سریعتر این بخش شوند.
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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.
Keywords: Sports Industry, Economic Growth, Econometrics, Human
Resources, Value Added
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