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 چکیده

اقتصاد کالن و اقتصاد  ةترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزارزی از مهم هایانتخاب رژیم

تأثیر قرار یرهای اقتصادی را در هر کشور تحتوسیعی از متغ ةالملل است. نوع رژیم ارزی حوزبین

های ارزی را درآمدهای ارزی وابسته به صادرات نفت، اهمیت رژیم ارزی و سیاست .دهدمی

ست. ا تجارت کشورهااز عوامل مهم در افزایش و کاهش  یکی ارز نرخ ،چنینهم. دهدافزایش می

در های ارزی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی رژیماثر بررسی این پژوهش با هدف 

انجام  سنجی فضاییاقتصادو با استفاده از روش  1993-2013زمانی  کشورهای خاورمیانه طی بازة

ی پول و مرکز المللنیبها بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق . منابع دادهشده است

استفاده شد.  12 نسخه استاتا افزارها از نرم. برای تحلیل دادهی استالمللنیبمطالعات اطالعات 

مرز  بودن و داشتناخلی، جمعیت، مستعمرهید ناخالص دتجارت، تول داد کهنشان  نتایج پژوهش

مسافت،  ،همچنینو  ن تجارت گروه کاالهای ورزشی داردبر جریا یاثر مثبت ،مشترک بین کشورها

 ،تجاری مشترک نامةتفاهمو داشتن ثر حقیقی، داشتن زبان مشترک نرخ ارز اسمی، نرخ ارز مؤ

 ؛حاضر در مطالعةبررسی متغیر اصلی مورد .داردبر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  منفی یاثر

رژیم  دیگر،ت بارعارت کشورهای خاورمیانه دارد. بهروند تج ی بریعنی رژیم ارزی نیز اثر مثبت

شود. تمام متغیرهای مورد بررسی یان تجارت کاالهای ورزشی میارزی ثابت منجر به افزایش جر

  لحاظ آماری معنادار هستند.جز تجارت و داشتن زبان مشترک بهبه

 

، کشورهای اقتصاد سنجی فضاییهای ارزی، تجارت کاالهای ورزشی، رژیمکلیدی:  واژگان

  خاورمیانه

                                                           
  مسئول نویسندة     ir.Email: m.khodadadi@tabrizu.ac 
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 مقدمه
 یکی ارز رژیم د.کر تعریف دیگر کشور پول برحسب کشور یک پول ارزش عنوانبه توانمی را ارز نرخ

 و کاال تجارت بر توجهیاثر قابل آن انتخاب و شودمی محسوب هادولت سیاستی ابزارهای ترینمهم از

 ،دلیل این . بهدارد اقتصادی سایر متغیرهای و هاپرداخت تراز تعادل تورم، سرمایه، جریان خدمات،

 ،الف 1394 منش،)عاطفی است ثبات و رشد حفظ برای اقتصادی اساسی مؤلفة یک ارز رژیم انتخاب

وجود  ،کند که هیچ رژیم ارزی واحدی که بهترین رژیم شناخته شودمی ( بیان1999) 1فرانکل(. 8

 ها برای یک کشور مناسب باشد نیز وجود ندارد.ندارد و حتی یک نوع رژیم ارزی که در تمام سال

 بر دنتوانمی گذارانسیاست و اعتبار مؤسسات گذاران وسیاست ترجیحات کشورها، خاص هایویژگی

 و تجارت برای کشورها بازبودن درجة و اقتصادی، اندازه تصمیمات د.نبگذار تأثیر ارزی رژیم انتخاب

 و شدهثبت تورم تجارت، و تولید اقتصادی، ساختار و مالی توسعة رتبة مالی، هایجریان

ارزی  رژیم انتخاب بر تأثیرگذار عوامل تریناز مهم هستند، مواجه آن با کشورها که هاییشوکنوع

 (. 8 الف، 1394 منش،عاطفی) هستند

 پول المللیبین صندوق نظارت خویش تحت ارز هاینرخ تثبیت به ملزم دیگرکشورها  اینکه دلیل به

. دارند دقیقی مبنای به نیاز میانه( یا شناور )ثابت، مناسب رژیم ارزی انتخاب برای نیستند،

، نظام ارزی ثابت مبتنی بر 2کامالً ثابت هایصورت ترتیبهای ارزی بهید رژیمبندی جدطبقه

کوب ، میخ5پولی طورکامل، اتحادیةو حذف پول ملی به 4کردن، دالریزه3های خارجیدارایی

و نهایتاً کاماًل 9هدف ، منطقه یا دامنة8شده به سبدی از ارزهاکوب، میخ7کوب خزنده، میخ6تعدیلقابل

رینهارت و راستا،  این در (.85 ب،1393 منش،)عاطفیاست  11شدهو شناور مدیریت 10شناور

اما  ستاندارد طال و پول اعتباری ارائه کردند؛نوع رژیم ارزی بین ا 15، 2004در سال  12راگوف

های در سال. انتخاب بین رژیم ارزی ثابت و شناور همچنان در کانون توجه مقامات پولی قرار دارد

                                                           
1. Frankle 

2. Truly Fixed 

3. Currency Board 

4. Dollarization 

5. Currency Union 

6. Adjustable Peg 

7. Crawling Peg 

8. Basket Peg 

9. Target Zone or Bands 

10. Floating 

11. Managed Floating 

12. Reingart and Rogoff 
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های ارزی در دو طیف استاندارد طال و رژیم ارزی ثابت و پول اعتباری با توجه به اینکه رژیم ،گذشته

باور  های ارزی بسیار ساده بوده است. براساسانتخاب رژیمبررسی بودند، شناور قابل و رژیم ارزی

های پولی پیروی از سیاست مزایایی هم چون عمومی داشتن رژیم ارزی ثابت و نظام استاندارد طال

 ی مختلف، یکپارچگیهاپول مبادلة رفتن هزینةبین ها، ازدقیق، حفظ ثبات قیمت بینی وپیشقابل

اما گذر از این سیستم  ؛(85 ،ب1393، منشعاطفی) خواهد داشت همراهمالی و بودجة متوازن را به

سیستم  های پولی و مالی منجر خواهد شد؛ بنابراین، تجربةیثباتبه بی ،به پول اعتباری و شناور

 (.55 ،1944، 1است )نرکسبا فقر و کاهش ارزش پول همراه  ،بازیهای ناشی از سفتهثباتیشناور بی

تعدیل بوده کوب قابلوجود آمد که نوعی سیستم میخبه 2سیستم برتن وودز دنبال این اثرها،به 

وده است نوسان معمول ب درصد 5/2شده و تا  کوباین نظام دالر به طال میخ ،1944است. در سال 

اما یافتن نرخ  را به سایر ارزها تغییر دهند؛ ارزش پول خود ،صورت نابرابریتوانستند درو کشورها می

ی در اجرای های پولبحران ،مشکل بود و همچنین ،ها را در تعادل قرار دهدبرابری که تراز پرداخت

 (.4 ،1394 ،)بهادر ظام ارزی ثابت و شناور ایجاد کردخصوص ناین سیستم مشکالتی در

جغرافیایی مطرح است.  عنوان یک منطقهةبه 3پولی بهینة ، مفهوم دامنةدر انتخاب رژیم ارزی بهینه

(. بحث دیگر 1999، 4واحد بهترین گزینه است )فرانکل داشتن یک پول واحد و سیاست پولی

 ،ستا که در محیطی که تورم باالفهومم. بدیناست 5لنگر ارزی ،هارژیم درراستای انتخاب بهینة

ه برای کنترل انتظارات م اولییک مکانیسعنوان به ،دارد یشدن به کشوری که تورم پایینکوبمیخ

میالدی، اروپا به ایجاد  1980 دهة در (.593 ،1983 ،6دی ویتا)بارو و  شودکار برده میتورمی به

به پیدایش رژیم ارزی مبتنی بر میالدی،  1990ورزید و در دهة اهتمام  7م نرخ ارز اروپاییمکانیس

دیگر ترس و  ،شدن شدید ارزکوبکشورهای نوظهور منجر شد. میخکوب در های خارجی میخدارایی

 (. 490 ،2001، 8)چنگ و والسکو حاصل از بحران پولی را نداشتنگرانی 

بینی نرخ ارز پیشنوسانات غیرقابل برتری رژیم ارزی ثابت وجود دارد. بنابراین، چند دلیل برای

گذاری را سرمایه و انگیزةخ ارز جریان تجارت اطمینانی از نرمدت و بلندمدت، ناشناور در کوتاه

های ارایینمودن سرمایه در بازار مبتنی بر دو مشکالت مردم را در مواجهه با بیمه دهدکاهش می

                                                           
1. Nurks 

2. Bretton Woods 

3. OCA 

4 . Frankle 

5. Exchange Rate Anchor 

6. Barro and De Vita 

7. ERM 

8. Chang & Velasco 
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(. کارگران و واحدهای اقتصادی از نوسانات 76 ،1995، 1)آبسفیلد و روگوف کندناقص، تشدید می

مقابل واردات هستند. ها درخواستار حمایت دولت از آن بینند وطوالنی نرخ ارز آسیب می

به مهار فشار تورم کمک خواهد کرد.  ،دارد یترشدن به پول کشوری که تورم پایینکوبمیخ

های پولی مقاومت در برابر سیاست ، برایعنوان فرایند التزام دولتکردن بهکوبسیاست اعالمی میخ

کاهش قیمت را پس  یک دوره(. برخی کشورها 75 ،1995ف، انبساطی بوده است )آبسفیلد و روگو

ریزی مناسب ها تجربه کردند که این سیستم برای افزایش تجارت و برنامهثباتی قیمتبی از دورة

سمت رژیم ارزی بیشتر کشورهای پیشرفته به(. 34 ،1991، 2برانوشود )یبینی مکنترل تورمی پیش

اما  اند؛خود اختصاص دادهبخش بزرگی از ترتیبات ارزی را بههای میانه کنند. رژیمشناور حرکت می

شدن کنند که دالیل آن شاید دالریزهحرکت نمیسمت رژیم ارزی شناور توسعه بهکشورهای درحال

دهنده و عنوان قرضبه فقدان یک مقام پولیو سیستم مبتنی بر دارایی خارجی، کاستی جدی مثل 

با توجه به موارد (. 95 ،پ 1393منش، های خارجی است )عاطفیدفع شوک پناهگاه نهایی برای

و آمادگی الزم  لحاظ مالی توسعة کافی نداشتهتوسعه که هنوز بهحالبرای کشورهای در ذکرشده

ها ترتیبات ارزی میانه بهترین گزینه خواهد بود که یکی از آن ،برای انتخاب رژیم ارزی شناور ندارند

رژیم است.  کرده ارائهرا این رژیم ( 2002) 3موریس گلداستین. شده استیم ارزی شناور مدیریترژ

دهد. های موقت را میسازی شوکنثیخ اجازة مداخله در بازار ارز با هدف شدهارزی شناور مدیریت

منجر به های خارجی، یدسترس و مخاطرات مربوط به بدهان ارز دردهی میزسیستم گزارش

ی کردن بازار مالی داخلی به رومراتبی درجهت بازاتخاذ راهبرد سلسله آوردن زمینةفراهم

و  اقتصادی یکپارچه هستند -لحاظ سیاسیشود. کشورهایی که بههای خارجی میگذاریسرمایه

بود  خواهدها برای آنمناسبی  شده گزینةارزی شناور مدیریتژیم اقتصاد کوچک و باز دارند، ر

 (.627 ،2010، 4، لدسما و پرز رودریگوئز)سانتانا گلجا

 اقتصاد برای مشکلی عنوانبه همواره که است مقوالتی جمله از ارز نرخ نوسانات از ناشی خطر

 خطر این که است قدریبه موضوع این اهمیت و است مطرح خارجی تجارت بخشویژه کشورها، به

 که است متغیری ارز نرخ. کندمی وارد صادرکنندگان به را نشدنیجبران و سنگین هایزیان گاهی

 کشورها پول ارزش .دارد تنگاتنگ و مستقیم ارتباط اقتصاد خارجی بخش با متغیرها سایر از بیش

 جهانی بازارهای در ارزی نوسانات بلکه است، کشور هر داخل اقتصادی هایسیاست ثیرأتتحت تنهانه

 در متغیرها ترینمهم از یکی ارز نرخ. است ثرؤم هاآن خارجی تجارت بر ،آن تبعبه و پول ارزش بر نیز

                                                           
1. Obstfeld & Rogoff  

2. Bruno 

3. Morris Goldstein   

4. Santana-Gallego, Ledesma-Rodríguez & Pérez-Rodríguez 
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 ،درنتیجهشود؛ می هاآن قیمت در تغییراتی باعث آن نوسانات و است صادرات و واردات قیمت تعیین

 تراز پویایی ،همچنین .(2 ،1392بخش، دهد )فرحمی کاهش یا افزایش را خارجی تجارت میزان

تجارت  بنابراین، است؛ ارزها سایر با داخلی پول برابری نرخ چگونگی از متأثر کشور هر بازرگانی

  نیست. های ورزشی نیز از این امر مستثناکاال

انتخاب رژیم های ارزی مطرح شد، بیان این نکته ضروری است که با توجه به آنچه در رابطه با رژیم

گردشگری، افزایش  عةهای کشورها مانند توستواند در بسیاری از فعالیتارزی مناسب می

نیز  کاالهای ورزشیتقاضای توانند بر میهای ارزی بنابراین، رژیم مؤثر باشد؛ و تجارت گذاریسرمایه

در خارج از کشور  یک کشورپول شدن ترارزش پول یک کشور باعث ارزان کاهش تأثیر بگذارند؛ زیرا،

افزایش ارزش پول یک  ،مقابل شود. درمی تجارت کاالهاافزایش جریان منجر به و متعاقباً  شودمی

های ارزی مشمول در تابع شود. رژیمبه کشور می کاالهای خارجیکشور باعث کاهش جریان ورود 

متغیر جدا در سطوح  انعنوبهیا های نسبی یا مؤثر )نرخ ارز مؤثر( ا ممکن است شامل قیمتتقاض

د نگذارهای نسبی کشور مقصد تأثیر میهای ارزی بر سطح قیمترژیم رمجموع،د. دنمختلف باش

 انیجر در ارز نرخ یهامیرژ ریثأت( به بررسی 2014ویتا )(. دی664 ،2013، 1ویتا و کیاودی)

ر یغ یکشورها و 2توسعه و یاقتصاد یهمکار سازمانکشور عضو  27ی برای المللنیب یگردشگر

. پرداخت 3ام.ام.جی با استفاده از 1980 -2011 ةدور یبراسعه تو و یاقتصاد یهمکار عضو سازمان

 است باثبات نسبتاً ارز نرخ حفظ از تیحما و یهای ارزمتعدد نظام نتایج حاکی از شناسایی اثرهای

 نرخ اثرات بر تمرکزبا ( 2010) تامپسون و تامپسون. شدمیی المللنیب گردشگران جلبکه موجب 

 که ، دریافتند2006 سال تا 1974 سال از ونانی یگردشگر درآمد در وروی بهتغییر  و ارز یواقع

 داشته است. ونانی یگردشگر یدرآمدها بر یادیزو  مثبت ریثأت وروی یمعرف

 منبع این پذیربودنپایان و آن قیمت نوسانات و نفت صادرات به ایران اقتصاد شدید وابستگی

 مطالعات. است کرده برخوردار ایویژه اهمیت از را زادرآمد صنایع دیگر به توجه نیاز اقتصادی،

 کمک حاصل، ارز از جدا غیرنفتی، صادرات توسعة هایسیاستکه  دندهمی نشان شدهانجام

صنعت  بنابراین،؛ (3، 1392سرالب، ) کرد خواهد اقتصادی هایمتغیر و هابخش سایر به توجهیقابل

 اکنون ،ورزشی کاالهای تولید ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی است.کاالی  ورزش و تجارت

 ترگسترده روز هر آن دامنة و دهدمی تشکیل را گوناگون هایشاخه با صنعتی مهم هایحوزه از یکی

 برگزاری ورزشی، مراکز و هاشرکت ورزشی، جهانگردی مانند اقتصادی هایبخش. شودمی

                                                           
1. De Vita & Kyaw 

2. OECD 

3. GMM 
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 هایحوزه ترینمهم از ،ورزش خود و هاباشگاه تبلیغات، فراغت،اوقات ،ورزشی بزرگ هایهمایش

 به اقتصاد و ورزش بیشترهرچه آمیزیدرهم روند این پیامد. هستند ورزش با مرتبط اقتصادی

 پیدا بیشتری اهمیت ورزشی اقتصادکه  است شده سبب آمیزش این. است متنوع بسیار هایشکل

ترین و تأثیرگذارترین مباحث در انتخاب رژیم ارزی از مهم براین،افزون (.336 ،2011، 1کند )ویس

یرهای اقتصادی را وسیعی از متغ ةنوع رژیم ارزی حوز .استالملل اقتصاد کالن و اقتصاد بین ةحوز

صادرات نفت،  ر ایران، وجود درآمدهای ارزی وابسته بهد .دهدتأثیر قرار میدر هر کشور تحت

های ارزی بر رژیماثر بررسی  ؛ بنابراین،دهدهای ارزی را افزایش میاهمیت رژیم ارزی و سیاست

است و  یانکارناپذیر ، ضرورتتجارت صنعت کاالهای ورزشی که جزء درآمدزاترین صنایع دنیا است

های درست رژیم ارزی م به پیروی از اتخاذ سیاستریزان اقتصادی را ملزمداران و برنامهسیاست

 کشور کند تا گامی برای تعالی و رشد اقتصاد ملیتجارت کاالهای ورزشی کشور می درزمینة

  برداشته شود.

 

 پژوهش شناسیشرو
اقتصادسنجی فضایی اقتصادسنجی فضایی را مطرح کرد. به عقیدة انسلین،  2انسلین، برای اولین بار

که صادسنجی رایج است و زمانیکاربرد بهتری نسبت به اقتدر مطالعات مکانی دارای قابلیت و 

شناسی مانند مطالعات بازرگانی، تجاری و جمعیت ،ها و مشاهدات مکانی و موقعیتیبا داده پژوهشگر

ترین جمله مهمد جایگزین اقتصادسنجی متداول شود. ازتوانست، اقتصادسنجی فضایی میا روهروب

ا اقتصادسنجی متداول این است که اقتصادسنجی فضایی، های اقتصادسنجی فضایی بتفاوت

این دو مسئله که در اقتصادسنجی  گیرد.نظر میرا در 4و ناهمسـانی فضـایی 3خودهمبستگی فضایی

)محمدزاده  شوندمـارکوف مـی -سوگـا هایرضشـوند، باعـث نقـض فمرسـوم نادیـده گرفتـه مـی

ای های نمونهای است که در دادهپدیده همبستگی فضایی(. خود26 ،1391، منصوری و کوهیلیانو 

وجود  iای مربوط به یک محل مانند که وقتی مشاهدهطوریدهد؛ بهمکانی روی میدارای عنصر 

باشد، وابسته است.  j i با فرض jهای داشته باشد، این مشاهده به مشاهدات دیگر در مکان

هر مقداری بین  تواندمی iکه طوری؛ بهتواند بین چندین مشاهده رخ دهدمیخودهمبستگی فضایی 

، به شده در یک نقطه از فضاای مشاهدههای نمونهکه دادهرود انتظار می ؛ زیرا،را اختیار کند nتا  1

(. ناهمسانی 3 ،1380های دیگر وابسته باشد )عسگری و اکبری، شده در مکانمقادیر مشاهده
                                                           
1. Weiss 
2. Anselin 

3. Spatial Dependence 

4. Spatial Heterogeneity 
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 یعنی ؛های جغرافیایی فضا داردنیز اشاره به انحراف در روابط بین مشاهدات در سطح مکانواریانس 

نگین و واریانس ثابتی نخواهند ای دارای میاهای نمونهتوزیع داده ،بین مشاهدات هنگام حرکت در

انجام این  ه شود که برایهای مکانی پرداختاما الزم است به تعیین کمیت و مقدار عددی جنبه بود؛

ماتریس مجاورت،  . برای تشکیلیی یا ماتریس مجاورت استفاده کردتوان از ماتریس فضاکار می

د که در این مطالعه از ماتریس مجاورت خطی استفاده شده است. در نمختلفی وجود دارهای روش

، د روی قطر اصلی برابر با صفر هستند و عناصر خارج از قطر اصلیاعدا ،ماتریس مجاورت

در ادامه، ماتریس  کنند.مقدار یک یا صفر را اختیار می که مناطق مجاور باشند یا نباشند،درصورتی

 1اول مرتبةه آن را ماتریس مجاورت استانداردشدة نسبت به سطر استاندارد شود ک مجاورت باید

متغیر  ،بستهضرب آن در بردار متغیر وا، حاصلکردن ماتریس مجاورت و سپسنامند. با استانداردمی

دهد و اصطالحاً آن شود که میانگین مشاهدات ناشی از مناطق مجاور را نشان میجدیدی حاصل می

 (.54 ،1391، رلو، مرتضوی و شمشادی یزدینجفی علمدانامند )را متغیر تأخیر فضایی می

متقابل ای از اقتصادسنجی است که با روابط شاخهتر، اقتصادسنجی فضایی زیردقیقعبـارتبـه

بـا ، های رگرسـیونیخودهمبستگی فضایی( و ساختار )ناهمسانی( فضایی در مدل) فضـایی

 به هامدل از متفاوتی هایتصریح با و سری زمانی سروکار دارد -هـای مقطعی یا ترکیب مقطعیداده

 2نماییهای حداکثر درستاز روش ،های اقتصادسنجی فضاییدر مدلشـود. می توجه مسائل این

های بدون زنندهمنجر به تخمین شود. استفاده از این روشفاده میبرای تخمین پارامترهای مدل است

های مختلف برای برآورد مدل، ازمیان روش(. 20 ،2009، 3شود )لسیج و پیستورش و سازگار می

ته و فضایی متغیر وابس استفاده شده است که شامل وقفة 4مدل دوربین فضاییاز  برآورد فضایی،

 نشان داده شده است: اجزای اخالل است. این مدل در رابطة شمارة یک
 

(1)    
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 ،2009)لسیج و پیس،  اجزای اخالل استفضایی  دهندة ارتباط وقفةنشان پارامتر  ،در این مدل

و  (2010) سانتانا گلجا، لدسما و پرز رودریگوئز العاتگیری از مطبا بهره ،در این مطالعه. (20

های ارزی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی برای به بررسی اثر رژیم ،(2014ویتا )دی

                                                           
1. Standardized First Order Contiguity Matrix 

2. Maximum Likelihood (ML) 

3. LeSage & Pace 

4. SAC 
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 اردن، قطر،سوریه، ، غاصب اسرائیللبنان، بحرین، قبرس، مصر، ایران،  شاملکشورهای خاورمیانه 

 1993-2013زمانی  ، طی بازةعربستان سعودی، یمن، ترکیه و عمانعربی،  کویت، امارات متحدة

و استفاده از روش اقتصاد  با لحاظ لگاریتم ،در این پژوهش استفاده موردمدل  پرداخته شده است.

 : شده است نمایش داده زیر صورتبه 1سنجی فضایی
 

Lyit = δ0 + δ1Ltradeit + δ3Lgdpit + δ4Lpopit + δ5Lepit + δ6Ldisij +

δ7dumlangi+δ8dumftai + δ9dumcoli + δ10dumcolmani + δ11Lrit +
δ12dumregimit + ϵit 

 های جهان،کشور ا کلبکشورهای خاورمیانه  ان تجارت گروه کاالهای ورزشییلگاریتم جر Ly𝑖𝑡که 

Ltradeit  ا، تراز پرداخت کشورهلگاریتمLgdpit  اساس سال بر هاتولید ناخالص داخلی کشورلگاریتم

لگاریتم 𝐿𝑟𝑖𝑡  ثر حقیقی،نرخ ارز مؤ لگاریتم 𝐿𝑒𝑝𝑖𝑡 ،جمعیت کشورهالگاریتم  Lpop𝑖𝑡، 2010 پایة

 𝑑𝑢𝑚𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖، کشورهای خاورمیانهدو شهر مهم مسافت بین لگاریتم  Ldis𝑖𝑗 ،کشورهااسمی نرخ ارز 

ان مشترک و صفر، درصورت صورت داشتن زب)یک، در مطالعههای موردزبانی کشورهم مجازیمتغیر 

، )یک تجاری بین کشورهای عضو ةی اتحادیمجازمتغیر  𝑑𝑢𝑚𝑓𝑡𝑎𝑖(، نداشتن زبان مشترک

(، نامة تجاری مشترکنداشتن تفاهم صورت، درتجاری مشترک و صفر نامةتفاهمصورت داشتن در

dumcol𝑖  استعماری و صفر نبود تجربة، درصورت )یک هابودن کشوری مستعمرهمجازمتغیر ،

صورت داشتن مرز داشتن مرز مشترک )یک، در dumcolman𝑖(، وجود تجربة استعماری صورتدر

ها رژیم ارزی کشورمتغیر مجازی  dumregim𝑖𝑡و  نداشتن مرز مشترک( ، درصورتمشترک و صفر

 نداشتن رژیم ارزی ثابت( هستند. صورت، درصورت داشتن رژیم ارزی ثابت و صفر، در)یک

ی پول و المللنیباز بانک جهانی، صندوق  ،در این مطالعه مورداستفادههمچنین، اطالعات آماری 

گروه کاالهای ورزشی است. اطالعات صادرات  شده استخراجی المللنیبمرکز مطالعات اطالعات 

 آوری شدهجمع 1993-2013های ان تجارت جهانی طی سالاز سایت سازم ،بررسیکشورهای مورد

ورزشی، دوچرخه، توپ  –های تفریحیاند از: پوشاک ورزشی، قایقاست. گروه کاالهای ورزشی عبارت

که ارتباط رود انتظار می ،اساس مبانی نظریبرورزشی، کفش ورزشی و سایر کاالهای متفرقه. 

مثبت  ،شدهانجامنظری و مطالعات  ةنیشیپتجارت کل و جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی طبق 

د. همچنین، نمنجر به افزایش تجارت شو ندنتوایمباشد. تسهیل روابط تجاری و افزایش واردات 

و از این طریق نیز باعث تسریع جریان تجارت  همراه داشته باشدای کاری را بهسفره تواندیمتجارت 

 تربزرگبازار کشور مقصد  ةانداز ،تجارت با افزایش جریان ،گروه کاالهای ورزشی شود. همچنین

                                                           
1. SDM 
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 اشارهبه این نتیجه  (1992) 1که در پژوهش مارین یابدتولید ناخالص داخلی افزایش می و شودمی

  یابد.وه کاالهای ورزشی نیز بهبود میجریان تجارت گر ،جهیدرنتاست و  شده

است. برای جلوگیری از  رگذاریتأثنوسانات نرخ ارز نیز بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی 

 2ویتا و آبوت، از شاخص محاسباتی دینوسانات نرخ ارزة نیبه یریگاندازهانتخاب نادرست در 

مقابل ی واریانس درریگاندازه ،است که از نوسانات نرخ ارز )برای مثال شده استفاده( 2004)

. نتایج تجربی نشان شودمی استفادهنوسانات اتوگرسیونی ناهمسانی واریانس( در کارهای تجربی 

صد این متغیر و استاندارد درداده است که انحراف استاندارد نرخ ارز بهترین نوع محاسبات برای 

ن تجارت گروه اثر منفی بر جریا ،حقیقی مؤثر. متغیر نرخ ارز است دوجانبهنرخ ارز  ةماهانتغییرات 

ی تجارت با کشور هدف هانهیهز، کنندهمصرفزیرا، با افزایش شاخص قیمت  کاالهای ورزشی دارد؛

با افزایش  ،طرفیو از ابدییمجریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کاهش  متعاقباًو  یابدمی شیافزا

آمدن دلیل پایین؛ اما بهابدییمتقاضا برای تولید کاالهای داخلی در داخل کشور کاهش  ،نرخ ارز

برای جذب تقاضای  توانیمو  شود، کاالهای ورزشی ارزان تلقی میهایخارجارزش پول داخل برای 

جهت رشد اقتصادی و ی کرد و از این وضعیت درزیربرنامهتجارت گروه کاالهای ورزشی به داخل 

 .3حران افزایش نرخ ارز استفاده کردارتقای صنعت ورزشی در شرایط ب

ستدکنندگان توان گفت که دادواالهای ورزشی میمسافت بر جریان تجارت گروه ک ریتأثدر رابطه با 

انتظار  ،بنابراین کمتری برای انجام تجارت طی کنند؛ مسافتکه  دهندیماین گروه کاالیی ترجیح 

افزایش  کهمفهوممنفی باشد. بدین تجارت گروه کاالهای ورزشیکه اثر مسافت بر جریان رود می

کاهش جریان تجارت گروه  ،جهینت درو  ونقلحملهای مسافت بین کشورها منجر به افزایش هزینه

 کاالهای ورزشی شود.

بودن و استعمارگری، مرهمستع ةرابط مانندکه سایر متغیرهای استاندارد  رودانتظار می ،همچنین

را  تجارتجریان  ،تجاری مشترک و داشتن زبان مشترک ةنامتفاهمداشتن مرز مشترک، داشتن 

ی متقابل، هایهمکارگسترش  ةنیدرزم تواندیمتجاری مشترک  ةنامتفاهمبهبود بخشند. داشتن 

یا غیره انجام گیرد  ، تسهیالت و تعهدات سندیکایی وهاپروژهمالی  نیتأمدعوت به مشارکت در 

تجاری مقابل و  طرف برتشکیل بازارهای تجاری مشترک و شناختن سالیق و عالیق حاکم  صورتبه

 ی هدف و ارائةبازارهاسعی در تسخیر  ،شناخت وضعیت بازار کشور مقابل و ظرفیت تجاری کشور

                                                           
1. Marin 

2. De Vita & Abbott 
قیمت هر واحد  برگرفته از بانک جهانی است که منظور از نرخ ارز،  که آمار این متغیرتوضیح داده شود است الزم . 3

 .است شدهگزارشپول خارجی  برحسبپول داخل 
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رود که این متغیر در جریان انتظار می در بازار کشور مقصد کرد؛ بنابراین، گرگردشکاالی مصرفی 

بودن نیز اثر اشد. داشتن زبان مشترک و مستعمرهاثر مثبت داشته ب گروه کاالهای ورزشیتجارت 

زبان  است وداشتن ارتباط  ةلیوسزبان  زیرا، ؛گذاردیمبر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  یمثبت

برای  یمانع، این مورد صورت نداشتن زبان مشترکاست و دری عربی موردبررسکشورهای  ةعمد

  خواهد بود. گروه کاالهای ورزشی تجارت

 ی مطرح نشدهالمللنیب تجارتی ارزی بر جریان هامیرژ ریتأثارچوب نظری دال بر ههیچ چ تاکنون،

ی معامالتی هانهیهزانتظار داشت که داشتن رژیم ارزی مشترک با توجه به نبود  توانیماما  است؛

بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  یمثبت ریتأث ،مورد نوسانات نرخ ارزارزی و نبود قطعیت در

 داشته باشد.

 

 نتایج
 ،1ال ام لگصفر آزمون  تگی فضایی در اجزای اخالل و فرضیةهمبس ، نبودصفر آزمون موران فرضیة

، همچنین(. 2 ،1999)لسیج،  یی در مشاهدات متغیرهای وابسته استهمبستگی فضانبود خود

 -مختلط رگرسیون (،SEM) 2های خطای فضاییاز مدله برگزیدن یکی که نیاز بازآنجایی

برای رفع خودهمبستگی در اجزای اخالل  (SAC) 4یا فضایی عمومی (SAR) 3ییخودرگرسیون فضا

با مدل  شده، معادلة مطرح. سپسشودهای ضریب الگرانژ انجام میاین انتخاب با کمک آزمون است،

درصورت رد فرضیة صفر شود. انجام می 5استتا افزارگردد. تمامی مراحل در نرممنتخب برآورد می

، از مدل خطای فضایی و درصورت رد فرضیة صفر ی فضایی در اجزای اخاللگهمبست مبنی بر نبود

 –از مدل مختلط رگرسیون  ،همبستگی فضایی در مشاهدات متغیرهای وابسته مبنی بر نبود

برآورد صفر رد شوند، برای  هر دو فرضیة شود؛ اما در حالتی کهخودرگرسیون فضایی استفاده می

 شود.می مدل از مدل فضای عمومی استفاده
 

 

 

 

 

                                                           
1.  lmlag 

2. SEM 

3. SAR 

4. SAC 

5. STATA 
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 های تشخیصی برای انتخاب مدل برترنتایج آزمون -1جدول 

 احتمال آماره آزادی هدرج مقدار آماره متغیرها

 9396/226 1 0001/0 (𝜒2) 1ال امآزمون 

 0693/1- 1 0139/0 (Zآزمون موران )

 0179/8 1 0046/0 (𝜒2)انسلین  2ال ام لگآزمون 

 2425/9 2 0091/0 (𝜒2) 3ال ام اس ای سیآزمون 

 OLS (𝜒2) 8424/35 2 0001/0در مقابل  ACSجهت انتخاب مدل 4ال آر آزمون 

 004/0 2 7893/6  5ال ام ارور روبوست آزمون

 0046/0 2 017/8  6ال ام لگ روبوستآزمون 

 

معناداری وابستگی فضایی  که فرضیة صفر مبنی بر نبوددهد نشان می ال امنتایج حاصل از آزمون 

شود و بنابراین، وابستگی فضایی میان مشاهدات تأیید مید صردیک در سطح  ،میان مشاهدات

خودهمبستگی  نبود زمون موران نیز حاکی است که فرضیة صفر مبنی بر داللت بر. نتایج آگرددمی

خودهمبستگی فضایی وجود  شود و بنابراین،رد میدرصد یک ، در سطح فضایی بین جمالت اخالل

ایی کلی در مدل را همبستگی فضایی فض ال ام اس ای سی . آزمونشودتایید میبین جمالت اخالل 

د فرض صفر مبنی بر نبودرصد یک در سطح معناداری دهد کند که نتایج نشان میبررسی می

انسلین با فرض صفر مبنی بر نبود  ال ام لگآزمون  همبستگی فضایی کلی رد شده است. نتیجة

درصد یک فرض صفر این آزمون در سطح  که دهدنشان می ههمبستگی فضایی برای متغیر وابست

 شود. رد می

 ال ام ارور، ال ام ارور روبوست، ال ام لگ و ال ام لگ روبوست هایآزمون تربودن آمارةعلت بزرگبه

رگرسیون برای برآورد  خود -از مدل خطای فضایی و مختلط رگرسیون باید، 635/6از مقدار بحرانی 

هر دو مدل است، کمک  ز مدل فضایی عمومی که دربرگیرندةبرای برآورد ا ،درنتیجه استفاده کرد؛

حداقل مربعات  مقابلدر اس ای سی انتخاب مدلبرای  ال آر آزمون نتیجة، همچنین شود.میگرفته 

های ارزی بر جریان تجارت گروه اثر رژیممدل مدل برتر برای بررسی  که دهدنشان می 7معمولی

  .های ورزشی در کشورهای خاورمیانه استکاال

                                                           
1. LM 

2. LM Lag 

3. LM SAC 

4. LR 

5. Lmerror Robust 

6. Lmlag Robust 

7.  OLS 
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 عمومی سنجی فضایینتایج تخمین مدل به روش اقتصاد -2 جدول

  2ارزش احتمال  1زی مقدار آمارة ضریب متغیر

Ltradeit 0255246/0 195323/0 31/1 

Lgdpit 1899713/0 62/3 001/0 

Lpopit 086257/4 97/4 001/0 

Lepit 0300989/0- 66/3- 0042/0 

Lrit 0001018/0- 70/2- 007/0 

Ldisij 878253/3- 66/2- 034/0 

dumlangi 57188/24- 478075/6 79/3- 

dumftai 0122/47- 047744/7 001/0 

dumcoli 188267/5 72768/3 001/0 

dumregimit 156928/7 9261/4 001/0 

dumcolmanit 81237/11 91/2 004/0 

Cons 7817/111 42047/48 021/0 

Dumrel 6022/26 9363/5 001/0 

Dveil 9877/35- 926138/4 001/0 

ρ 026762/0 33/5 001/0 

θ 05260/0- 32/2- 020/0 

 
Root MSE=130/5460 R2 Adj=0/1372  R2=0/2113  P-Value Wald Test=0/0001 

Wald Test= 8889/86  Log Likelihood= 7476/1335-  

 
، 026762/0( با ضریب ) یمتغیر وابستگی فضایکه دهد نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می

جریان که دهد و نشان می دارد جریان تجارت گروه کاالهای ورزشیبر  یتأثیر مثبت و معنادار

ت و همسایگی کشورها نیز مربوط است و اثر سرریز را به اثر مجاورتجارت گروه کاالهای ورزشی 

 یابند. فضایی افزایش می با افزایش مجاورت کشورها اثرهای دیگر،عبارتدهد. بهنشان می
عنوان متغیر دامی ارزی با  یهامیرژ کهتوان بیان کرد میبا توجه به نتایج جدول شمارة دو، 

 156928/7به میزان  کهیطوربه روه کاالهای ورزشی اثر مثبت دارد؛بر جریان تجارت گ ،توضیحی

                                                           
1. Z Value 

2. PV  
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تجارت ، جریان موردمطالعهصورت داشتن رژیم ارزی ثابت مشترک بین کشورهای درصد در

را  هامیرژاطمینان سایر و نبود ی امبادله ةنیهزرژیم ارزی ثابت  زیرا، ؛ابدییمافزایش  المللیبین

نخواهد داشت.  تجارت روند دری ریتأثو نوسانات ارزی ة ارزی است مبادللحاظ ندارد و بستر امنی به

گروه کاالهای ورزشی جریان تجارت  کهمفهومدار است؛ بدینلحاظ آماری معنااین متغیر بهضریب 

 های ارزی بوده است. ثیر تغییرات رژیمأتکشورهای موردمطالعه تحت

صد افزایش در نرخ ارز منجر یک در کهیطوربهی اثر منفی بر جریان تجارت دارد؛ ثر حقیقؤنرخ ارز م

لحاظ آماری معنادار است؛ این متغیر به. شودیم 0300989/0 ةاندازبه تجارتبه کاهش 

ثیر تغییرات نرخ أتموردمطالعه تحتکه جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی کشورهای مفهومبدین

 ثر حقیقی بوده است.ؤارز م

که با افزایش طوریجریان تجارت کاالهای ورزشی دارد؛ به نرخ ارز اسمی نیز اثر منفی بر

کاهش  0001018/0جریان تجارت کاالهای ورزشی به میزان  درصدی شاخص تلفیقی ذکرشده،یک

ی ثیر تغییرات متغیر تلفیقتألحاظ آماری معنادار است و جریان تجارت تحتیابد. این متغیر بهمی

 کننده است.نرخ ارز اسمی و شاخص قیمت مصرف

با تسهیل روابط تجاری  زیرا، دارد؛ تجارت کاالهای ورزشیر جریان ی بمتغیر تجارت اثر مثبت

 ؛ابدییمجریان تجارت گروه کاالهای ورزشی نیز افزایش  ،ی و افزایش سفرهای کاریالمللنیب

درصد جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی 0255246/0 ،با یک درصد افزایش در تجارت کهیطوربه

ه میزان جریان تجارت گرو ،عبارتیلحاظ آماری معنادار نیست. به؛ اما این متغیر بهابدییمافزایش 

 ثیر تغییرات تجارت کل نبوده است. أتموردمطالعه تحتکاالهای ورزشی در کشورهای 

 کهیطوربه است؛انتظار تولید ناخالص داخلی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی مثبت  اثر مورد

در جریان  1899713/0 با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایشی معادل

 است. دارلحاظ آماری در سطح یک درصد معنااین متغیر به. شودیمتجارت گروه کاالهای ورزشی 

یک درصد  کهیطوربه ؛میزان جمعیت نیز اثر مثبت در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد

 086257/4افزایش در جمعیت منجر به افزایش در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی به میزان 

 است. دار در سطح یک درصد معنا لحاظ آماری. این متغیر بهشودیمدرصد 

یک درصد افزایش  کهیطوربه ن تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد؛بر جریا منفیمتغیر مسافت اثر 

لحاظ آماری این متغیر به .شودیمدرصد  878253/3 ةانداز به تجارت کاهش در مسافت منجر به

کاالهای ورزشی در کشورهای موردمطالعه ه میزان جریان تجارت گرو ،عبارتیاست. به دارمعنا

 است.ثیر مسافت أتتحت
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ازای یک درصد به .دارد داشتن زبان مشترک اثر منفی در جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی

یابد. درصد کاهش می 57188/24افزایش در اشتراک زبانی، جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی 

تغیر مطابق ضریب این مهمچنین، و  یستندار درصد معنا لحاظ آماری، در سطح یکاین متغیر به

  شود.اثر منفی آن مشاهده میحاضر  بودن آن، در مطالعةنیست و باوجود انتظار مثبت نظریه

رت گروه کاالهای ورزشی داشته بر جریان تجا مثبتمتغیر دامی دیگر، اثر  عنوانبهبودن مستعمره

ارت گروه کاالهای ورزشی به ی در این شاخص، جریان تجدرصدکبا افزایش ی کهیطوربه است؛

 است لحاظ آماری در سطح یک درصد معنادار. این متغیر بهابدییم افزایشدرصد  188267/5 میزان

 است.مثبت  و ضریب این متغیر مطابق نظریه،

جریان  در منفیاثر  ،موردمطالعهتجاری مشترک بین کشورهای  ةنامتفاهممتغیر مجازی داشتن 

درصد است. ضریب این  0122/47 برابر با ضریب این متغیر .تجارت گروه کاالهای ورزشی دارد

 آن در مطالعة حاضر مشاهدهبودن آن، اثر منفی مثبتق نظریه نیست و باوجود انتظار متغیر مطاب

میزان مقدار  جاری مشترک، بهت نامةتفاهمازای یه واحد افزایش در داشتن که بهمفهوم؛ بدینشودمی

ابد. این ضریب در سطح یک درصد یمی کاهشجریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  ذکرشده،

ضریب در  و ایناست  7817/111 برابر با مدل حاضر دار است. عرض از مبدألحاظ آماری معنابه

 است. دار لحاظ آماری معناسطح اطمینان یک درصد به

 

 یریگجهینتبحث و 
 تجارتی ارزی بر جریان هامیرژبه بررسی اثر  ،سنجی فضاییاقتصاد استفاده از روشبا این مطالعه 

 پرداخته است. پژوهش 1993-2013زمانی  ةبازکشور خاورمیانه در  15 کاالهای ورزشی یالمللنیب

ر جذب جریان ارزی و اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز ب یهامیرژمختلف  به شناسایی اثرهای حاضر

یان در جر مؤثرکه بسیاری از عوامل  است یحالدارد. این در دیتأکتجارت گروه کاالهای ورزشی 

. انتخاب خارج هستند گذاراناستیساز کنترل  ،چون شرایط جویتجارت گروه کاالهای ورزشی هم

تجارت، تولید  نتایج پژوهش نشان داد که .استتصمیمات سیاستی  ةجینتارزی برای کشورها م رژی

بر جریان تجارت ثبت اثر م ،تجاری مشترک نامةتفاهمناخالص داخلی، مسافت، جمعیت و داشتن 

بودن و متغیر تلفیقی شاخص د. همچنین، داشتن زبان مشترک، مستعمرهندارگروه کاالهای ورزشی 

  .دندار اثر منفی بر جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی ،مؤثرو نرخ ارز  کنندهمصرفقیمت 

 کاهش لیدلبه د؛ زیرا،دار تجارت انیجر بر یمنف اثر یقیحق مؤثر ارز نرخ ،نظریة پژوهشبا توجه به 

 شیافزا هدف کشور یکاالها داتیتول از هایخارج یتقاضا ،یالمللنیب سطح در کشور پول ارزش

 .دنیابمی شیافزا کاالها یتقاضا یهانهیهز کننده،مصرف متیق شاخص شیافزا باو  افتی خواهد
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 پول ارزش کاهش علتبه یخود کشور در یخارج یکاالها یتقاضا ،ارز نرخ شیافزا با براین،افزون

 هایخارج یبرا داخل به کاالها یتقاضا ،لیدلنیهمبه .یافت خواهد کاهش المللنیب سطح در داخل

 گروه تجارت انیجر کهمفهومندیب ؛نبود دارامعن یآمار لحاظبه ریمتغ نیا اما ؛ابدییم شیافزا

و این را  است نبوده یقیحق مؤثر ارز نرخ راتییتغ ریتأثتحت موردمطالعه یکشورها یورزش یکاالها

ماهیت تفریحی و لحاظ بودن آن بهمستقل با محدودبودن تجارت کاالهای ورزشی،توان می

کشش، توجیه غیرضروری و کم یشی در ردیف کاالهاگرفتن کاالهای ورزقرار بودن و عموماٌتیفراغ

 به یبستگ ،کندیم یداریخر که یخدمات و کاالها درمورد کنندهمصرف یینها میتصم .کرد

المللی های ملی و بینبازار در کنندهمصرف یمصرف اتحیترج در رییتغ. دارد او ةقیسل و اتحیترج

 توسط تقاضا تابع خاص شکل ها،متیق و درآمد ةمحدود در کهطوری؛ بهشودیم مشخص کامالً

و کاالی  لباس برای تقاضا شیافزا موجب ورزش به مردم ةعالق شیافزا. گرددیم مشخص حاتیترج

 جامعه فرهنگ و رسوم و آداب وی، تفکر طرز از کنندهمصرف اتترجیح و سلیقهو  شودیم یورزش

 با ،کند تغییر خاص کاالی یک بیشتر مصرف جهت در کنندهمصرف ةسلیق اگرد و گیرمی شکل

تجارت و  بازار ،نهایت اینکهدر .یابدمی افزایش کاال آن برای تقاضا عوامل، سایر بودنثابت فرض

 یهاتیفعال در مشارکت ح،یتفر و ورزش فرهنگ. دندار یبستگ یمتعدد عوامل به یورزش یکاالها

 یکاالها بازار رد مؤثر عوامل ازجمله توانیم را غاتیتبل و جامعه درآمد سطح ح،یتفر و یورزش

 30 نیب ایدن در یورزش یهاتیفعال در مشارکت زانیم آمده،دستهب اطالعات طبق. دانست یورزش

 از مختلف یکشورها در یورزش یکاالها بازار که گفت توانیم اساسنیبرا ؛است ریمتغ درصد 80 تا

 .شودیم انجام یمختلف طرق از بازار نیمأت و است برخوردار یمتفاوت ریمقاد

 موردمطالعه یکشورها در یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر براین، نتایج نشان داد کهافزون 

ماهیت جداگانه و مستقل  علتتواند بهمیمورد نیز و این  است نبوده کل تجارت راتییتغ ریتأثتحت

کشوری یکی از عوامل بودن تجاری هر افزایش درجة باز .باشدکاالهای ورزشی در تجارت کشورها 

دیگر، افزایش جریان ورود کاالهای عبارتش جریان تجارت بین کشورها است. بهمؤثر در افزای

و  شودرهای مبدأ از این گروه کاال میباعث افزایش واردات کشو یک کشور،خارجی ورزشی به داخل 

که افزایش جریان ورود کاالهای ورزشی مفهومینتراز تجاری کشورها مشهود است؛ بد این جریان در

ند و کهمانند افزایش صادرات کاال و خدمات کشور در سطح جهان نمود پیدا می ،خارجی به کشور

علی بین  تجارت با سایر کشورها گردد. رابطةساز فرصت برای تواند زمینهمی جریان تجارت نیز

 مبادالت کاال و و کاری برای انجام با سفرهای تجاری ،جریان تجارت کاالهای ورزشی و تجارت

نیاز در صنعت ورزش بر جریان که افزایش واردات کاالی موردمفهومشود؛ بدینخدمات آغاز می

 .گذاردتجارت کل تأثیر مثبت می
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 یکاالها گروه( 32 ،2010، 1)آدام و کوبهام تجارت انیجر بر یداخل ناخالص دیتول موردانتظار اثر 

زیرا،  ؛دارد یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر رب یمثبت اثر زین تیجمع زانیم. است مثبت ،یورزش

و  خدمات ةعرض در کشور توان کشور، درهای تولیدی کارگاه و نیروی کار تیجمع شیافزا با

فرهنگ  ا افزایش جمعیت جوان کشور و توسعةب ،همچنین .ابدییم شیافزاورزشی  مختلف کاالهای

 با نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که .یابدی افزایش میورزش یکاالها گروه یتقاضانیاز و  ،ورزش

 یکشورها بزرگ شهر دو نیب مسافت ریمتغ اثر که بیان کرد توانیم یانتخاب ةنمون به توجه

 نیب مسافت شیافزا ،بنابراین است؛ بوده مثبت یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر بر ،موردمطالعه

 نیا. است نشده یموردبررس یکشورها به یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر کاهش مانع کشورها

 در یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر زانیم دیگر،عبارتبه. نبود دارامعن یآمار لحاظبه ریمتغ

 شکل ورزشی کاالهای یالمللنیب تجارت ؛ زیرا،است نبوده مسافت ریتأثتحت موردمطالعه یکشورها

 و عرضه بخشیسرعتموجب  اطالعات فناوری شرفتیپ است. گرفته خودبه را جدیدی و شرفتهیپ

فاصله و مسافت بین کشورها را  کهطوریبه است؛ شده یجهان یبازارها سطح در کاال یتقاضا

. دارد یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر بر یمنف اثر مشترک زبان داشتنمفهوم ساخته است. بی

 انتظار باوجود و یستن نظریه مطابق ریمتغ نیا بیضر اما ؛بود دارامعناری آم لحاظبه ریمتغ نیا

 دیشا. شودیم دهید حاضر ةمطالع درآن  یمنف اثر(، 32 ،2010)آدام و کوبهام،  آن بودنمثبت

 یعوامل ریتأثتحت تواندینم یورزش یکاالها گروه که کرد هیتوج بتوان گونهنیا را آن عالمت

 زبان و فرهنگ از یجدا یورزش یکاالها گروه تجارت و ورزش ،درواقع و ردیگ قرار زبان همچون

 تنهایی زبان مشترک بین کشورها، ورزش خود بهامروزه .دنریگیم قرار تجارت انیجر در کشورها

 که ستا نیچ ،یورزش یکاالها گروه در رانیا یتجار یشرکا ترینقوی از یکی ،مثال برای ؛ستا

سایر  تأثیرکه توان گفت می دیگر،عبارتبه. ندارد وجود کشور دو نیا نیب زین یمشترک زبان

 .است کنندهتر و تعیینپررنگ ،ر جریان گروه تجارت کاالهای ورزشیب بررسیی موردهاشاخص

 داشته یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر بر یمنف یاثر گر،ید یدام ریمتغ عنوانبه بودنمستعمره

 (229 ،2014ویتا، )دی بودنمثبت انتظار باوجود و بود دارامعن یآمار لحاظبه نیز ریمتغ نیا. است

 معکوس ،بیضر نیا اثر حاضر ةمطالع در ،یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر بر بیضر نیا اثر

 ریسا و فرهنگ که داشت انتظار توانیم اشد،ب گرید کشور استعماردر  یکشور یزمان اگر .است شده

 یورزش یکاالها گروه درمورد اما نفوذ کند؛ مقابل کشور در استعمار طرف یکشورها رسوم و آداب

 ةوجه و کنندینم تیتبع یخاص فرهنگ از یورزش یکاالها که کرد استدالل گونهنیا توانیم

 یتجار ةنامتفاهم داشتن یمجاز ریمتغ .دنندار قرار یرسوم و رسم چیه ریثأتتحت که رنددا یجهان

                                                           
1. Adam & Cobham 
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 زیرا، ؛دارد یورزش یکاالها گروه تجارت انیجر رب یمثبت اثر ،موردمطالعه یکشورها نیب مشترک

 شناخت و مقابل طرف کشور کنندگانمصرف قیسال شناخت به منجر یاقتصاد یهایهمکار داشتن

 واردشده یورزش یمصرف یازهاین کردنفراهم بارةدر شناخت شود.می یتجار طرف یتجار یبازارها

ران اذگ، به سیاستآمدهدستبهبا توجه به نتایج . داشت نخواهد یمشکل نامهتفاهم عضو یکشورها از

 :شودها ارائه میپیشنهاداین ن و مسئوال

 عنوانبهجریان تجارت گروه کاالهای ورزشی توسعه، از  گذاراناستیسریزان و بسیاری از برنامه -

اصولی و مناسب و شناسایی  یزیربرنامهکه با  کنندیمپایدار یاد  ةن اصلی توسعارکیکی از ا

با توجه به اینکه  .تواند استفاده شوداز این منبع درآمدی می ،گردشگری یهاتیمحدودو  هافرصت

شود که پیشنهاد می ،از فضای بازار ارز را ندارد یاطمینانی و ناامبادله یهانهیهزرژیم ارزی ثابت 

 پیش گیرند.این سیستم ارزی را در توسعهدرحالکشورهای 

پیشنهاد  دارد؛ بنابراین،جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی بر  یی اثر مثبتالمللنیبجریان تجارت  -

برای کشور  خصوصبه ؛و روابط تجاری تسهیل شودگردد بسترهای ارتباط تجاری فراهم که شود می

جریان داشتن روابط تجاری خوب بستر جذب  .ایران که از تاریخ و تمدن بسیار غنی برخوردار است

 . آوردیمرا فراهم  تجارت گروه کاالهای ورزشی

خدمات گروه کاالیی ورزشی اعم از تولید، پخش و سایر خدمات این  ةارائداشتن جمعیت فعال در  -

 ای جوانان نیز کارساز خواهد بود.است و این صنعت در ایجاد اشتغال بر مؤثرصنعت 

؛ بنابراین، مسافت طوالنی دلیل داردتجارت گروه کاالهای ورزشی  بر روند یمتغیر مسافت اثر مثبت -

به مدیران پیشنهاد  ،راستا. دراینشودینممطالعه نگرفتن این جریان در کشورهای موردشکلبر

  بسترهای امن ارتباطی آسان کنند.طریق ایجاد را از وآمدرفتن جریا که شودیم

که شود پیشنهاد می گردشگری اثر مثبت دارد؛ بنابراین، روند درمشترک نیز  ةنامتفاهمداشتن  -

جهت تسخیر بازارها و ی هدف، دربازارهاو  هاتیظرفشناخت  علتروابط تجاری بین کشورها به

برقراری روابط  هایی برایتالش ،همچنینکشور هدف گسترش یابد.  کنندگانمصرف ةقیسلشناخت 

 یشتر با کشورهای دورتر انجام شود.و مناسبات تجاری ب

بهتر  رو،؛ ازاینداردجریان تجارت گروه کاالهای ورزشی  رب یتولید ناخالص داخلی نیز اثر مثبت -

تجارت افزایش روند  از این طریق برای گذاراناستیسو  بدای شیافزاتولید ناخالص داخلی که است 

 .استفاده کنند گروه کاالهای ورزشی

 ؛دارد تجارت گروه کاالهای ورزشیر جریان و نرخ ارز اثر منفی ب کنندهمصرفشاخص قیمت  -

را از نوسانات  و نرخ ارز کنندهمصرفشاخص قیمت که  شودیمپیشنهاد  گذاراناستیسبه  بنابراین،

  .زیاد حفظ کنند
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تجارت  های ارزی براثر رژیم در ارتباط با که تاکنون پژوهشییدر پایان باید یادآور شد، از آنجای

دیگری در این زمینه  پژوهشنتایج پژوهش حاضر با  کاالهای ورزشی انجام نشده است، مقایسة

محصوالت رود. آنچه تاکنون دربارة شمار میبه های پژوهشیتداین امر از محدو و پذیر نیستامکان

آمار و ارقام و میزان صادرات و واردات گروه  بود، بیشتر درزمینة ارائةگرفته  و کاالهای ورزشی انجام

هدف صادرات کاالهای گروه کاالهای ورزشی، بازارهای از کاالهای ورزشی، بررسی بازارهای این نوع 

 اهمیت بسیار زیاد سبببهبرندهای ورزشی کاالها و مبانی بازاریابی بوده است.  ورزشی، مطالعة

ی ارزی، اهمیت حفظ هامیرژمختلف  بر شناسایی اثرهای، صنعت ورزش و سودآوری آن یاقتصاد

کنترل آن توسط ثبات نرخ ارز در جذب جریان تجارت گروه کاالهای ورزشی در ایران و 

 . شودمی دیتأکگذاران سیاست
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Abstract 

One of the most important and most influential topics in macroeconomics and 

international economics is the choice of exchange rate regime. The type of 

exchange rate regime affects a wide range of economic variables in each country. 

Currency revenues on oil exports increase the importance of exchange rate regime 

and foreign exchange policies. As well as the exchange rate is an important factor 

in the rise and fall of nation’s commerce. This study aimed to investigate the 

exchange rate regimes on flow of sporting goods commerce group during the 

period 2013-1993 in the Middle East whit using panel data. Data sources were 

World Bank, the WTO, and the IMF and international information center. Stata 

12software was used for data analysis. The results showed that commerce, GDP, 

distance, population and having a joint business agreement has a positive effect 

and having a common language, colonial and consolidated variable consumer 

price index and effective exchange rate has a negative effect on the flow of 

sporting goods group commerce. The GDP, a joint business agreement, a common 

language and colonial were statistically significant but other variables were not 

significant. 
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Econometric Approach, Middle East Countries 

 

 

 

 

                                                 
m.khodadadi@tabrizu.ac.irCorresponding Author                                                 Email:   


