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 چکیده

 یهاي اقتصادي در تمامبخش نیتراز مهم یکیعنوان بخش اقتصاد و صنعت ورزش به ،امروزه
 یکیهمواره  یورزش يکاالها صادرات. استتوسعه موردتوجه خصوص کشورهاي درحالکشورها به
با توجه به  بنابراین، ؛اقتصاد ورزش است ةنیزماقتصادي در رانیگمیبحث تصممورد هاياز موضوع

 صادراتیگروه کاالهاي  ییگراهم یبررس پژوهش با هدف نیا بخش از اقتصاد ورزش، نیا تیاهم
با  قیمتیصورت جفترزش در ایران انجام شد. روش پژوهش بهصنعت و 1371 -1391هاي سال

روش بندي از گرایی این گروهبررسی همگرایی بتا و سیگما براي هاي هماستفاده از روش
پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات  بندي کاالها شاملیافته بود. گروهدسنجی گشتاور تعمیماقتصا

 اتی ورزشی وجود داشترهاي صادگرایی بتا در گروه کاالکه هم نتایج مطالعه نشان داد ورزشی بود.
و این  گرایی از سرعت باال بودبیانگر برخورداري این هم بود که 674/0 برابر با همگراییضریب و 

وجود  کنندةییدگرایی سیگما تأنتایج آزمون هم ،. همچنینلحاظ آماري معنادار بودضریب به
. لحاظ آماري معنادار بودها درطی زمان بود. این ضریب نیز بهانحرافات گروهبودن گرایی و کاهندههم

گرایی بتا و سیگما در گروه کاالهاي صادراتی صنعت ورزش، هاي همروش با توجه به نتایج آزمون
  شود.هاي این صنعت تصدیق میگرایی گروه کاالوجود هم
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 مقدمه
 یافتندست دنبالنیافته برای رسیدن به توسعة اقتصادی بههای توسعهن جنگ جهانی دوم، کشورپایا با

کشورهای فقیر  ،(1993، 2کواآ) 1سوان -سولو تصادی باالتری بودند. مطابق نظریةهای رشد اقبه نرخ

م است یافته هستند. این بدان مفهوالتری در مقایسه با کشورهای توسعهدارای نرخ رشد اقتصادی با

 3ساندرسون) شوندگرا میسمت همیافته در بلندمدت به یک های فقیر و توسعهد اقتصادی کشوررشکه 

های دیگری ها به حوزهگرایی بود که بعداین امر شروع مبحث هم(. 2000، هاریس، راسل و چاسو 

ها نرخ رشد در انواع بازار ها گسترش یافت.نرخ رشدها و ها، شاخص قیمتگرایی در قیمتهمچون هم

 اشاره کرد. های مختلف ورزشیکاال توان به بازارها میاین بازار ازجملة ؛کندنمود پیدا می

کند. با گسترش سطح یم جادیها اکترش یرشد و توسعه برا یهاسطح بنگاه، صادرات فرصتدر

امر باعث کاهش  نیبرسد. ا دیتول از یبه سطح باالتر تواندیشرکت م ،یخارج یبه بازارها یدسترس

 یبرداربهره ةشرکت اجاز به ،عالوهبه شود.یم سود باالتر یهابه نرخ یابیواحد و دست ةشدتمام یبها

بازار خاص را کاهش  کیشرکت به  یوابستگ و دهدمیمتفاوت را  یرشد متفاوت در بازارها یهااز نرخ

شود یو باعث م کندمیشرکت فراهم  یوجود رقابت را برا ةواسطبه یریادگیدهد. صادرات فرصت یم

، ، زاگر و کوارتر من4پارکرز) دست آوردکم بهرا کم بهیو غر رآشنایغ یهاطیمح بقا در ییشرکت توانا

یک صنعت بسیار مهم و عامل سالم  های، ورزش و تفریحدر کشورهای پیشرفته ،حاضردرحال (.1998

ترین صنایع در زاو درآمدترین د و یکی از بزرگنروشمار میاثرگذار در رشد و توسعة اقتصاد ملی به

دنیا دوانده تا میلیاردها  سرعت در تمام گسترةهای خود را به. این صنعت ریشهویکم هستندقرن بیست

عنوان یک قدرت مؤثر ورزش به(. 2000ساندرسون و همکاران، ) مند شوندان از آن به طریقی بهرهانس

کشورها ایفا  مستقیم نقش مهمی در اقتصادبا اثرهای مستقیم و غیر در توسعة اجتماعی و اقتصادی،

همچون تولید کاال و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، تبلیغات،  ، اثرهاییترتیبکند؛ بدینمی

انوار، ایجاد اماکن و تسهیالت خ ای، جذب گردشگر، هزینةپوشش رسانهاشتغال، جذب حامیان مالی، 

های در سال (.2001، آذربایجانیطیبی و )اقتصادی مستقیم کاالهای ورزشی هستند  جزو اثرهای

 توسعة جدی،که در این رویکرد  شودهبرد اقتصادی کشور مشاهده میاخیر، تغییر جهت ملموسی در را

اقتصادی، اجتماعی و بارز در برنامة توسعة  5هایراهبردکید بر صادرات غیرنفتی یکی از صادرات با تأ

                                                 
1. Solow & Swan 

2. Quah 

3. Sanderson, Harris, Russel & Chas 

4. Parkers, Zager & Quarterman 

5. Strategies 
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استفاده به در تعقیب این راهبردها، نیاز  (.1387عسکریان و جعفری، )شود رهنگی کشور محسوب میف

ارزی  توسعه نظیر ایران که با کمبود درآمدبرداری کشورهای درحالای تجاری بهرههاز تمامی فرصت

چندان ورزش را دونایع درآمدزایی همچون است و اهمیت توجه به ص نشدنیانکاراند، ضرورتی مواجه

رود و شمار میاز اقتصاد کشورها به جزوی جدانشدنیتولید و تجارت لوازم ورزشی امروزه، کند. می

های مرتبط با ورزش در کشورها شناخته های سازمانعنوان یکی از سیاستهمچنین، این امر به

خود جارت جهانی را بهدرصد ت 5/2تا دو  صنایع ورزشی بین ،حاضردرحال (.1393سرالب، )شود می

رقمی  نیز سیسات زیربنایی و تسهیالت ورزشیاند و بازار جهانی لوازم ورزشی ازجمله تأهاختصاص داد

صادرات از درصد  37محصوالت ورزشی حدود  خود اختصاص داده است.دالر را به میلیارد 50بیش از 

میلیارد دالر  500بالغ بر  جهان رات محصوالت ورزشی در بازاردهند و سهم صادژاپن را تشکیل می

 است. تخمین زده شده

در دستور کار تمام کشورها  ،یاصل زایجااز  یکیعنوان ای بهگسترده صورتبه المللنیتجارت ب ،امروزه

 ،یخارج هایگذاریهیسرما زیو خدمات و ن کاال تجارت ادیز اری، رشد بسنیقرار گرفته است. همچن

(. 1393سرالب، ) اندداده شیافزا طور چشمگیریبه کشورها اقتصادیعوامل را در رشد  نینقش ا

بخش  دهندةنشان ی ورزشیازار کاالب .اشاره کردتوان به بازار ورزش جمله مصادیق تجارت میاز

 یهای ارزمثل شوک ها،ها نسبت به رخداد سایر بازاراین بازاراست.  و صنعت ورزش فیزیکی اقتصاد

این تأثیرات  .دهدثیر قرار میتأها را تحتاین بازار هایتوجهی قیمتحساسیت دارند و هر رویداد قابل

های ورزشی، با با توجه به تنوع گروه کاال. شوندمی های یادشده منجرییرات سود و زیان بازاربه تغ

وجود قانون رقابتی و آزادی ورود و بارود انتظار میها، بندینسبی کشور در برخی گروهداشتن مزیت 

گذاری دنبال هجوم سرمایهها افزایش یابد و بهگذاری در این گروههروند سرمایها، خروج به این بازار

های صادراتی حرکت الاسمت سایر کمدت بهرخ رشد این بازار در بلندندر این بازار کاالی صادراتی، 

که در معنی؛ بدینهای متخلف یاد کردبازار نرخ رشدگرایی عنوان همبا توان میاز این مسئله . کند

بازده حرکت کند. بررسی های کممت نرخ رشد بازارسدهی باال بهبا سودهای بازارنرخ رشد مدت بلند

اتفاق نیفتد؛ یعنی  مزبورگرایی اگر هم ی اهمیت دارد؛ زیرا،های متخلف صادراتگرایی بین گروه کاالهم

ی دهسودسمت مدت، بازدهی آن بازار بهی در بلنددر بازاربودن نرخ رشد باال باوجود ،مثالعنوانبه

ند که باوجود موانعی وجود داردهد که برای ورود به آن بازار می ها میل نکند، این امر نشانسایر بازار

 نرخ رشدسمت بنابراین، نرخ رشد این بازار به ؛است آن بازار دشواربودن بازدهی آن بازار، ورود به باال

 حالاقتصادها در ،تجارت، درسراسر جهان ةجهت توسعراستا و دردراین ها واگرا شده است.سایر بازار
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، 1آرالنو و بوند)د سازی تجاری هستنآزاد المللی و نیزدستیابی به بازارهای بین با هدفزدایی پیچیدگی

1991.) 

های مقایسة وضع ون، موجب پیدایش معیارمختلف توسعه برای جوامع گوناگ هایحصول درجه

تفاوت مناطق  کاهش میزان ریزی برایارائة الگوی مناسب برنامه ،نتیجهاقتصادی مناطق مختلف و در

مدل  (،1956) مدل رشد سولو ،صورت عمدهبه ؛دنبال آن، الگوهای رشد نئوکالسیکمختلف شد که به

گرایی اقتصادی جوامع ند. موضوع همسوان مطرح شد -( و ارائة الگوی رشد سولو1956) رشد سوان

اقتصادهای با درآمد  گرایی اقتصادی آن است کههای رشد بود. منظور از هممختلف از نتایج این مدل

 . کنندسمت تعادل حرکت میاالتری نسبت به سایر اقتصادها بهتر، با نرخ رشد بپایین

گرایی پرداختند. ( اولین کسانی بودند که به معرفی مفهوم هم1992، 1991) 2بارو و ساالئی مارتین

مدت با نرخ رشد در بلند ،ترنییپا وم است که کشورهای با درآمد سرانةگرایی اقتصادی بدان مفههم

گروه  ومدت پراکندگی بین این دو در بلند کنندیمی نسبت به کشورهای ثروتمند حرکت ترعیسر

 .کاهنده خواهد بود

دو گروه بتای گرایی بتا که در هم -گرایی وجود دارد: الفحداقل سه مفهوم هم ،در ادبیات اقتصادی

 یها با نرخ رشد متفاوتمطلق که در آن اقتصاد ییگراهم -1 :شودبندی میمشروط و مطلق بخش

 -2؛ دارد یها بستگآن ةیاول طیها به شراتفاوت آن ،حالت نیدر ا و یابندمیسوق  ایپا یسمت حالتبه

سطوح ها آن یایحالت پا ،جهینتر اقتصاد کشورها متفاوت است و درمشروط که در آن ساختا ییگراهم

 ایچه فاصله از حالت پاو هر کندیم لیخود م یایسمت حالت پاهر اقتصاد به یعن؛ یدارد یمتفاوت

طول ه رفتار انحراف معیار متغیرها درگرایی سیگما که بهم -ب ؛باشد، نرخ رشد باالتر است شتریب

گرایی بتا . همگرایی را مطرح کردنداین نوع هم( برای اولین بار 1992) 3دارد. فریدمن دیتأکزمان 

گرایی مفهوم سوم به هم -ج ؛ستی برای کاهش پراکندگی متغیرها درطول زمان ااما نه کاف ،شرط الزم

وضعیت  مدت وجود داشته و سپس،صورت کوتاهگرایی بهکه همصورتبدین دارد؛ اشاره تصادفی

 گردد. متغیرها به حالت سابق برمی

  اند.شدهانجام گرایی هم ةنیزمکه درشود مرور می یاز مطالعات قبل یتعداد ،قسمت نیدر ا

نتایج  ن، ایتالیا و بریتانیا پرداختند کهفرانسه، آلما ةترازنام( به بررسی ساختار 2002) 4رنه و دیویسب

ة دوری اروپایی مربوط به کشورهای مالی این هاییدارا ةیتجزی مالی بود. ابزارهاگرایی حاکی از هم

                                                 
1. Arellano & Bond 

2. Barro & Salai- Martin 

3. Friedman 

4. Byrne & Davis 
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( به این نتیجه رسیدند که حقوق 2004) ، آگونگ و مولینئوکس1موریند .بود 1995-2001زمانی 

ی هاسالاروپا طی  ةیاتحادکشور منتخب  ی جدید در هفتهایگذارهیسرمامالی صاحبان سهام در 

. ضه وجود نداشتقر ةورقسمت استفاده از و هیچ دلیل روشنی از تغییر به گرا هستندهم 1996-1972

با ها آن. کشور را بررسی کردند شش ( ارتباط بین قیمت طال و بازار بورس2012) 2اناند و مدهوگاریا

 اساس آزمون، بر2002-2011ة زمانی دوراستفاده از آزمون گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری در 

طال و  قیمت را محاسبه کردند و دریافتند کهبین قیمت طال و سهام  ةرابط ،و ضریب همبستگی تی

از  متأثرگرایی اقتصادی ( به بررسی هم2014) 3دیووروکوا .م از مثبت به منفی در تغییر استسها

به روش بتا و سیگما  2001-2012زمانی  های مالی کشورهای عضو اتحادیة اروپا در بازةرانبح

همگرایی سیگما با انحراف استاندارد  ؛ امااست دییتأگرایی بتا موردپرداختند. نتایج نشان داد که هم

گرایی اقتصادی در ( به بررسی هم2015) 4بهسیری .ناخالص داخلی کشورها متفاوت استتولید 

گرایی بتا پرداخت. با استفاده از روش هم 1960-2010زمانی  آفریقای جنوبی و اتحادیة پولی در بازة

پرون واحد فیلیپس استفاده از آزمون ریشة ساختاری و گرفتن شکستنتایج نشان داد که با درنظر

( به بررسی 1393)، اصغرپور و رضائی کازرونی .است دییتأکشور موردمطالعه مورد پنج گرایی درهم

به روش 1386 -1391 هایهای ایران طی سالدر استان ماهانهی هاگرایی شاخص قیمتهم

ها با گرایی شاخص قیمت بین استانواحد پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که هم های ریشةآزمون

 در سطح پایین قرار دارد. 5آزمون ریشه واحد هایاستفاده از روش

 شیگرا ،ورزشی اقتصادی ةهای توسعاز محورهای برنامه یکیه و اینک شدههای انجامپژوهشبا توجه به 

 صیتخص ش،یگرا نیاست و هدف ا و جهانی ایمنطقه زییرسمت برنامهبه یبخش زییراز برنامه

خاص  هاییژگیومبنای بر به هر نقطه صادرات ورزش )چه کاالی ملموس و چه کاالی غیرملموس آن(

از مسائل  صنعت ورزش ایران در نابرابری ،تبع آنبهو  ورزش اقتصادو شکاف رشد تعادل نبود  ؛استآن 

 . اندشده نهیزمنیا مطالعات در ةو توسع ورزش حوزة توجه اقتصاددانان جلب که باعث هستند یمهم

های تعادل فقدانهای گذشته درراستای کاهش در دهه ورزشی صادرات هایزییربرنامه ةمجموع اگر

صادرات  نیموجود ب صادراتیهای باعث کاهش شکاف دیآن با ندیبرآ ،و اجرا شده باشد میتنظصادرات 

 کاالهای ورزشی ایرانی تمامی ردةدر  صادرات کاالی ورزشی ،گریدتعباربه .شده باشد کاالهای ورزشی

 ییروند همگرا یبررس ،بنابراین ؛کرده باشد حرکت انهیگراهم رییدر مس دیهای گذشته باطول سالدر

                                                 
1. Murinde, Agung & Mullineux 

2. Anand & Madhogaria 

3. Dvorokova 

4. Sirybah 

5. ADF - ADF & GLS  
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 صادرات کاالی ورزشی ایرانی را و فعاالن در حوزة زانیربرنامه تیموفق ةتواند درجیها مشاخص نیا

 برخوردار است. یدر سطح مل زیادی تیاز اهم رو،ازاین ؛نشان دهد ذکرشدهبه هدف  یدسترس در

 ،هایبندگروه یکشور در برخ ینسب تیبا داشتن مز ،یورزش یهابا توجه به تنوع گروه کاال ،همچنین

در  یگذارهیدنبال هجوم سرماو به افزایش یابدها گروه نیدر ا یگذارهیروند سرماکه  رودیانتظار م

 با ،درنهایت .کند حرکت صادراتی ورزشی یهاکاال ریسمت سامدت بهرشد بازار در بلندنرخ  ،بازار نیا

 کیتفککاالها به صادراتاساس بر یکشور، مناسب است که بررسصادرات  یاصل اجزای به توجه

و  استمتفاوت  توابعاز کیبرای هر صادراتساختار  ،رایز ؛ای انجام شودهیهای و سرماهواسط ،یمصرف

تابع  نیا یو بررس ندارد یچندان کاربرد اعتبار و یکلصورتبه ،صادراتتابع تقاضای  لیتحل ،جهینتدر

پوشاک ورزشی، مورد گروه کاالهای ورزشی اعم از درصورت جزئی ، بهچنینو هم نوع کاالها کیتفکبه

از عوامل و اتخاذ  کیعوامل هرتر یی دقیقشناسا در اتواند ما ریمکفش ورزشی، توپ و تجهیزات 

 .رساند اریی های کاالاز گروه کیبرای هر شتریب یو اثربخش ییبا کارا یو بازرگان اقتصادیی هااستیس

مینه در صنعت ورزش انجام نگرفته است و زتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تاکنون پژوهشی دراینبا 

دنبال مطالعة حاضر به ناسی متفاوت از مطالعات قبلی است،شلحاظ موضوعی و روشمطالعة حاضر به

قیمتی در ایران طی دورة زمانی صورت جفتبه گرایی نرخ رشد صادرات این چهار گروه کاالبررسی هم

 .است 1391-1371

  

 پژوهش شناسیروش
 بندی شدهتجهیزات بخشگرایی، صادرات کشور در چهار گروه پوشاک، کفش، توپ و برای بررسی هم

ی اکتابخانهاز پایگاه اطالعاتی گمرک به روش اسنادی و پژوهش  ازیموردن. آمار و اطالعات است

شده از های ورزشی صادرریالی گروه کاال شامل ارزش مورداستفاده. مقادیر آماری اندهدی شآورجمع

برای  است. در این پژوهش، 1391 تا 1371های ساالنه با لحاظ لگاریتم طی سال صورتبهایران 

 1قیمتی پسران گرایی جفتصادراتی در ایران، براساس رهیافت همگرایی گروه کاالهای بررسی هم

N(N)(، با فرمول 2005) − 1)) بندی در شش گروه پوشاک و کفش، پوشاک و توپ، بخش ،⁄2

است که پوشاک و تجهیزات، کفش و توپ، کفش و تجهیزات و نیز توپ و تجهیزات انجام شده 

 (.1997، پسران و اسمیت ،2)لی استاستفاده شده  121استاتا  افزارنرممنظور از بدین

 د:نشومحاسبه میصورت زیر ها بههای نسبی جفتین روش، قیمتبا استفاده از ا

                                                 
1. Stata 12 

2. Lee, Pesaran & Smith 
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(1) dij,t = 𝑙𝑛𝑝𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑝𝑗,𝑡𝑖 = 1, … . , 𝑁 − 1        𝑗 = 𝑡 + 1, … , 𝑁𝑡 = 1, … , 𝑇 

لگاریتم   𝑙𝑛𝑝𝑗,𝑡و 𝑙𝑛𝑝𝑖,𝑡 های کاالیی موردنظر وقیمت گروه jو  i زمانی، طول دورة T که در آن،

 .هستندهای صادراتی بندی کاالگروه

گرایی ی رشد نئوکالسیک برای همهامدلارچوب هبرای اولین بار در چ ،گرایی بتاشواهد تجربی هم

ی (، ساالئ1992) (، بارو1986) 1ی بامولهاپژوهشگرایی بتا و سیگما در است. هم شده مطرحدرآمد 

 گرایی درآمدها از مدل تجربی رشد سولواست. اساس نظری هم شدهه گرفتکار ( به1995) 2مارتین

گرایی (. هم2201، دی بونیس و سیلوسترینی و 3است )برونو شده اتخاذ( 1956) ( و سوان1956)

کشورها  نداشتنتجانسرا طی کنند.  باثباتیک مسیر  کشورهاکه تمام  بتای مطلق بسته به این است

 شده منجر به بطالن این مفهومو نرخ رشد جمعیت،  اندازهاپسمختلف، نرخ  4شاید به دالیل فناورانة

گرایی شرطی پرداختند ( به معرفی هم1995ساالئی مارتین )بارو و  ازجمله است؛ بنابراین، پژوهشگران

شود؛ اما یکی از ة دو محاسبه میشمارو با فرمول  در کشورها است هاتفاوتکه به مفهوم وجود 

ناسازگار از ضرایب بتا است )بامول،  هایاستنتاجگرایی رشد کشورها، بر هم واردشدهجدی  انتقادهای

1986.) 

(2) Log𝑦𝑖𝑡 = a+ (1-β ) log (𝑦𝑖,𝑡−1 ) +𝑢𝑖𝑡 

βشرط  ،در این مدل باشد، سرعت  تربزرگβ گرایی دارد و هرچه ضریب داللت بر وجود هم 0<1>

 خواهد بود. گرایی بیشترهم

گرایی سیگما معروف است. که به هم کندیمبخشی اشاره گرایی به پراکندگی بینگری از همنوع دی

گرایی طول زمان کاهش یابد. همگروه درفتد که پراکندگی جفتاگرایی زمانی اتفاق میاین نوع هم

 .شودیمها محاسبه جفت گروهدارد تفاضل لگاریتمی نرخ رشد جفتسیگما با استفاده از انحراف استان

ی زمان نیز رگرس کرد که درصورت رورا  هامتیقتفاضل لگاریتمی انحراف معیار جفت توانیم

   .ها اذعان کردگرایی در گروه کاالبودن ضریب زمان، بر وجود هممنفی

(3) δt = √
1

𝑁
(𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖,𝑡) − 𝑦

𝑖,𝑡
)2 

باشد. مفهوم  گرایی بتا بین صفر و یککه هم رسدیمزمانی به سطح پایدار  هامتیقانحراف معیار جفت

طول ة کشورها درسرانشدن درآمد ترکینزدکه برای  دهدیمتوسط پژوهشگران نشان  کاررفتهبهاولیه 

بسته به انحراف  درآمدها ةسراننرخ رشد کشور فقیر تندتر باشد و نرخ رشد و پراکندگی  باید ،زمان

)برونو  ستاگرایی سیگما اما نه کافی برای هم ،گرایی بتا شرط ضروریهم دیگر،عبارت. بهستامعیار 

                                                 
1. Baumal 

2. Salai-Martin 

3. Bruno, De Bonis & Silvestrini 

4. Technologic 
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یی بتا بدون گراباشد، هم باثبات(. با فرض اینکه پراکندگی اولیه کمتر از حالت 2014و همکاران، 

 است. دییتأگرایی سیگما موردهم

 اما ستند یا تصادفی؟خاص ثابت ه تابلویی، سؤال این است که اثرات هایبرای تخمین مدل با داده

قل خاص مست ثرها تصادفی هستند؛ یعنی اثرهایی این است که اهای تابلویفرض اصلی مدل با داده

تصادفی برای تخمین  ، استفاده از اثرهایشدن فرض اخیردلیل رداز متغیرهای توضیحی هستند. به

ثابت  در روش اثرهایص و متغیرهای توضیحی خا واهد بود. وجود ارتباط میان اثرهایمناسب نخ

، طرفیزایی متغیرهای توضیحی نیست. ازنزا نیست؛ اما این روش قادر به حل مشکل تورش درومشکل

، 1های ناسازگار خواهد بود )آرالنو و باندثابت دارای تخمین دلیل ساختار پویای مدل، روش اثرهایبه

1991.) 

استفاده  2یافتهاز روش گشتاور تعمیم ،تار پویازایی متغیر توضیحی و وجود ساخبا توجه به مشکل درون

زایی، از وقفة متغیر استفاده تورش ناشی از درون حذف یافته برایور تعمیممدل گشتا شود؛ زیرا،می

 . کندمی

 

 نتایج
آزمون سارگان  بودن معادله از آمارةل از تخمین مدل، برای بررسی مشخصقب: گرایی بتانتایج هم

خمین به ت ،است. سپس شده ارائه آزمون اعتبار ابزارها در جدول شمارة یککه نتایج  شد استفاده

ل خالی جمالت اونیخودرگرسو در ادامه، وجود  شد گرفتن متغیرهای ابزاری پرداختهمدل با درنظر

 است.  شده دادهنشان  نتایج در جدول شمارة دوموردآزمون قرار گرفت که در مدل ذکرشده 

بر اعتبار متغیرهای ابزاری مبنی ، فرضیة صفربا توجه به نتایج جدول شمارة یک در این آزمون

در مدل معتبرند و مدل صحیح  شدهاستفادهابزارهای  ،بنابراین شود؛در مدل رد نمی مورداستفاده

  است.
 هاآزمون اعتبار ابزار -1جدول 

344233/4 Chi2 

0000/1 Prob> Chi2 

 

                                                 
1. Arellano & Bond 

2. Generalized Method of Moment 
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این آزمون فرضیة صفر نبود خودهمبستگی بین جمالت  ، درهمچنین، براساس نتایج جدول شمارة دو

رابر با ترتیب ب، بهدوممرتبة اول و  ی مرتبةونیخودرگرس برای وقفة zآزمون  مقدار آمارةاخالل است و 

 .است 8556/0و  -9988/1

دوم با توجه به ارزش  ، فرضیة صفر برای فرضیة صفر نبود خودهمبستگی مرتبةدر این آزمون

 رد نخواهد شد. 01/0داری ، در سطح معناآمدهدستبههای احتمال
 

 همبستگی آرالنو و باندآزمون خود -2جدول 

Pr >  |𝒛| Z وقفه 

 اول -9988/1 0456/0

 دوم 8556/0 3922/0

 

های صادراتی ای گروه کاالیافته برنتایج آزمون همگرایی بتای گشتاور تعمیمدر جدول شمارة سه، 

 .ارائه شده است

برابر با (X) گرایی بتای گروه کاالهای صادراتی ضریب هم ،با توجه به نتایج جدول شمارة سه

یید است. های ورزشی صادراتی ایران موردتأالگروه کاگرایی بتا در جفتاست و هم 6744925/0

های ورزشی برابر با مقدار ذکرشده است و از کاال دویی صادراتی گروهگرایی دوبه، سرعت همعبارتیبه

است. عرض از  دارلحاظ آماری معناگرایی در این بررسی به. ضریب همبرخوردار است سرعت زیادی

 دار نیست. نالحاظ آماری معاست که از 0227611/0برابر با  این مدل نیز 1مبدأ

 
 آزمون همگرایی بتا -3جدول 

Pr >  |𝒛|  آمارةz متغیر ضریب 

001/0 81/4 6744925/0 X 

170/0 37/1 0227611/0 Cons 

 

ل از تخمین مدل، برای بررسی گرایی بتا، در این روش نیز قبهمانند هم: گرایی سیگمانتایج هم

آزمون اعتبار ابزارها در جدول شمارة که نتایج  شد استفادهرگان آزمون سا بودن معادله از آمارةمشخص

و در ادامه،  شد گرفتن متغیرهای ابزاری پرداخته، به تخمین مدل با درنظراست. سپس شده ارائه چهار

نتایج در جدول شمارة قرار گرفت که آزمون موردالل در مدل ذکرشده خی جمالت اونیخودرگرسوجود 

 است.  شده دادهنشان  دو

                                                 
1. Cons 
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بر اعتبار متغیرهای ابزاری در این آزمون فرضیة صفر مبنی توجه به نتایج جدول شمارة چهار،با 

در مدل معتبرند و مدل صحیح  شدهاستفادهابزارهای  ،بنابراین شود؛در مدل رد نمی مورداستفاده

 . است
 

 هاآزمون اعتبار ابزار -4 جدول

 دوخی 228292/3

0000/1 Prob > 𝑐ℎ𝑖2 

 

آزمون فرضیة صفر نبود خودهمبستگی بین جمالت  در این ،نتایج جدول شمارة پنجبراساس همچنین، 

رابر با ترتیب ب، بهدوممرتبة اول و  ی مرتبةونیخودرگرس برای وقفة zآزمون  اخالل است و مقدار آمارة

 ، فرضیة صفر برای فرضیة صفر نبود خودهمبستگی مرتبة. در این آزموناست 8556/0و  -9988/1

 رد نخواهد شد. 01/0داری ، در سطح معناآمده دستبههای دوم با توجه به ارزش احتمال
 

 همبستگی آرالنو و باندآزمون خود -5جدول 

Pr >  |𝒛| Z وقفه 

 اول 35966/0 7191/0

 دوم -1018/1 2705/0
 

طول  های ورزشی درهای صادرات کاالوهگرمعیار و پراکندگی در جفت ، انحرافشمارة ششدر جدول 

بودن ها )منفیگروهقادیر پراکندگی در بودن م. با توجه به کاهندهاندقرار گرفتهآزمون  مورد ،زمان

 1های صادراتی اذعان داشت. ضریب زمانگرایی سیگما در گروه کاالتوان به وجود همضریب زمان(، می

های پراکندگی در گروهشدن مقادیر است که داللت بر کم -001566/0ر این رگرسیون برابر با د

دار لحاظ آماری نیز معنااین ضریب بهگرایی سیگما دارد. شدن فرضیة همصارداتی درطی زمان و محقق

است که این ضریب  0426871/0برابر با  گرایی سیگما نیزدر مدل هم هست. ضریب عرض از مبدأ

 باشد. دار میلحاظ آماری معنابه
 

 

 اآزمون همگرایی سیگم -6 جدول

Pr >  |𝒛|  آمارةz متغیر ضریب 

026/0 22/2- 0015666/0 Time 

030/0 17/2 0426871/0 Cons 

                                                 
1. Time 
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توان به وجود های صادراتی کشور میگرایی بتا و سیگما برای گروه کاالهای همبا توجه به نتایج آزمون

بوده است که  674/0برابر با  گرایی در مدل بتاضریب هم ها اذعان کرد؛ زیرا،در این گروه گراییهم

 است. طول زمان کاهنده بوده ها نیز درگروهجفت دار بوده است و پراکندگیاین ضریب معنا

 

 گیری نتیجهبحث و 
اقتصاد کشور به صادرات نفت  یوابستگ اقتصادی و کاهش ةدر رشد و توسع ینفترینقش صادرات غ

صنعت ورزش  ،رونیااز (؛1381کند )صمدی، یم انینما یخوبرا به این بخش در صادرات تیخام، اهم

 جیباشد و نقش مه یاجتماع شرفتیاقتصادی و پ ةتوسع یاساس هایگاهیپا نیتراز مهم یکی تواندیم

صنعت ورزش به  (.2011، 1)هوانگ باشد داشتهی رشد اقتصاد مل یاقتصاد ورزش و حتدر  یو مهم

 نةدامشامل ورزشی. کاالهای ورزشی خود  شود: کاالهای ورزشی و خدماتگروه مهم تقسیم میدو زیر

ورزشی و سایر  -تفریحی هایها، پوشاک ورزشی، کفش ورزشی، قایقبازیاسباب زقبیلای اگسترده

گرایی کاالهای صادراتی به بررسی هم ،در این مطالعه (.1380)غالمزاده فاسندوز، د نشومیکاالها 

ی با استفاده از دویی و تابلویصورت دوبهوه پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات بهگر ورزشی در چهار

است. نتایج مطالعه نشان  پرداخته شده 1371-1391زمانی  گرایی بتا و سیگما در بازةهای همروش

های صادراتی ورزشی در کشور گرایی در گروه کاالگرایی، وجود همدهد که هر دو روش آزمون هممی

لحاظ بهو این ضریب  بوده است 674/0برابر با  گرایی در مدل بتاضریب هم کنند؛ زیرا،را تأیید می

با  های کاالیی در صنعت ورزش برابرگرایی این گروهسرعت هم ،عبارتی. بهدار بوده استآماری معنا

ها نیز درطول زمان کاهشی است و این کاهش داللت بر گروهاست و پراکندگی میان جفت 674/0

نتایج پژوهش حاضر با . های صادراتی این صنعت داردوه کاالگرایی سیگما در گرتصدیق وجود هم

ووالسا  است؛ ولی با نتایج پژوهش و همسو (2002) سیویو د برنه ،(2005) جوسارا نتایج مطالعات

 یجنوب یقایفرآ یدر کشورها یاقتصاد ییگراهم یبررس در (2011. ووالسا )ناهمسو است (2011)

 گمایس ییگراهمبه  افته،یمیفولر تعمیکیواحد د ةشیآزمون ر یهابا روش ،1992-2009 یزمان ةدر باز

؛ ستامختلف  جینتا ،کاررفتهبه ییگرانشان داد که بسته به روش هم جیبتا پرداخت. نتا ییگراو هم

رستمی  .گرایی سیگما و بتا نتایج مشابهی را نشان دادندهای همروش ،حاضر که در پژوهشدرحالی

شرق  نطقةاقتصادی در کشورهای مگرایی ر هم( در پژوهش خود با هدف بررسی عوامل مؤثر د1394)

گرایی سیگما در همگرایی مطلق بتا و همکه کید بر نقش ژاپن بیان کرد ، با تأ(1980-2102آسیا )

های اقتصادی سیاست ، در این پژوهش، مطالعةهمچنین یید است.کل منطقة موردبررسی موردتأ

ها طی وابستگی صنایع آنخاطر افزایش گرایی این کشورها بهن داد که همکشورهای شرق آسیا نشا

                                                 
1. Huang  
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هارچوب الگوی توسعه به شیوة پرواز ایجاد شده است. این وابستگی که در چ 1985-2005های سال

ش دستمزدها افزای ،و همچنین 1985با پذیرش پیمان پالرا در سال  ،تبیین استغازهای وحشی قابل

 آغاز شد. 1980 در ژاپن از ابتدای دهة

 دیتول هر محصولی همچون کاالی ورزشی، صادرات ةسعتو راهبرد ستدر یثر در اجراؤاز عوامل م

 کرد،یرو نیدر ا ،گریدعبارتبه است. یکنندگان خارجمصرف یهاقهیو سل هاحیو ترج ازهایمتناسب با ن

 دیرقابت شد دلیلبه ،هستند. امروزه یاغلب عوامل خارج و صادرات آن یداخل دیر تولدعوامل مؤثر 

محصوالت  یکننده در تقاضانییو تع یاصل تی، حاکمیمحصول در بازار جهان دگانکننعرضه نیب

 یر تقاضاد، توجه به عوامل مؤثر رونیااز است؛ها آن ةقیکنندگان و سلدر انتخاب مصرف یدیتول

صادرات هر  ةتوسع راهبرد تیتواند در موفقیم یکنندگان خارجخصوص مصرفکنندگان بهمصرف

ی صادرات در کشورها ةو توسع یارزش جهان ةریبه زنج وستنیپ ،طرفیاز .کند فایا ینقش مؤثر ورکش

 ةارزش افزود شیو افزا کندیکشورها فراهم م نیرا در ا یریپذبهبود رقابت ةنیزم ،توسعهحالدر

 یهافرصت جادیو ا یخارج میمستق یگذارهیو توسعه، سرما پژوهشدر  یگذارهیسرما محصوالت،

 یبه بازارها یلزوم دسترس یرنفتیصادرات غ ةتوسع تیاهم زین رانیا در همراه خواهد داشت.را به یشغل

کشور، بازار مصرف نسبتاً  ییایجغراف تیموقع به . با توجهکندیآشکار م شیپازشیرا ب یخارج

 ییمستلزم شناساها آن به صادرات ةوجود دارد که توسع رانیا ةیهمسا یدر کشورها یتوجهقابل

 خصوص صادرات کاالی ورزشیدر اتردصا مقادیر آماری ةا محاسبب .کشورها است نیا یواردات یازهاین

افغانستان،  ترین واردکنندگان کاالی ورزشی ایرانی کشورهایی همچون عراق،عمده توان پی برد کهمی

در  .(1371-1391گمرک ایران، پایگاه اطالعاتی ) هستند پاکستان و قزاقستان عربستان، قرقیزستان،

بودن قیمت کاال پایین این امردلیل  شود کهاستقبال خوبی از کاالی ورزشی ایرانی می ،این کشورها

مشابهت فرهنگی داخلی و  همچون کاالیپول ایران، کیفیت مناسب کاالی ایرانی  نرخدلیل کاهش به

صادرات کاال به این کشورها دلیل کاهش ارزش پول ایران، ، بهدیگرازطرفی .این کشورها با ایران است

صادرات هر چهار گروه  ،طی سالیان متمادی؛ بنابراین، درگذاران ایرانی سودآور خواهد بودبرای سرمایه

گذاری صادرات و سرمایه فش، توپ و تجهیزات همگرا شده است؛ زیرا،یعنی پوشاک، ک ؛کاالی ورزشی

 یرانیا یورزش یواردکنندگان کاال نیترعمدهکه ، با توجه اینطرفی از .آور بوده استسودگروه در هر 

ی برای اهمنطق ییگراضرورت همکاری و هم ،همچنینو  ،1و کشورهای همسایة ایران هستندجز

                                                 
استوار  ینسب تیتجارت برمبنای مزکه باور است بر این و است بحث کرده  هینظر نیا ةدربار نیز( 1991کروگمن ). 1

ونقل را کاهش های حملنهیهزیی ایجغراف ةقرار دارد و حذف فاصل زین ایهمچون جغراف یلئمسا ریتأثتحت ؛ اما1است
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فناوری  ت،یریمد ه،یهمچون سرما ییهادر مقوله ،هاآن هایتیمحدود لیدلتوسعه بهکشورهای درحال

مشکالت در صادرات  و رانیشده به الیتحم یجهان هایمی)مانند تحر یجهانی هامیتحر یو وجود برخ

شود؛ یچندان م دو به اهداف اقتصادی یابیهمچون سهولت دست یلئکنار مساو واردات( در

بستر  کردنفراهمبا  ایای و فرامنطقهمنطقه ییگراهمکاری و همکه  رسدینظر ماساس، بهنیهمبر

است  شدهمنجر اعضا  نیب اتیها و تجربفناوری انتقال لیبه تسهها مناسب برای تحرک نهاده

ماهیت تولید گروه کاالهای  طور ذاتی، بهکنار این عواملدر .(1395، ، سلمانی و ولی نیاآبادی)شاه

شدن دلیل تخصصیکاالی ورزشی بهگذاران و فعاالن در حیطة تولید سرمایه ت؛ زیرا،گراسورزشی هم

 در توان یافت که فقطرا می ایتولیدکنندهو کمتر  کنندهای کاالی ورزشی فعالیت میرده در همة

از  صادراتیمختلف  یهاگروه کاال نیب ییگراهم یبررس ل مانند پوشاک فعالیت کند.یک گروه محصو

بودن نرخ باال باوجود ،مثالعنوانو به فتدیق نمزبور اتفا ییگرااست که اگر هم تیاهم یدارا ثیآن ح

 امر نشان نینکند، ا لیها مبازار ریسا یدهسمت سودبازار مزبور به یمدت بازدهرشد بازار در بلند

آن بازار، ورود به آن  یبودن بازدهوجود باالد که بانوجود دار یورود به آن بازار موانع یبرا هک دهدمی

صنعت ورزش،  یصادرات یدر گروه کاالها که ما نشان داد که نتایج پژوهشدرحالی بازار سخت است.

بودن انحرافات کاهنده دهندة، نتایج نشانو همچنین است قیتصدمورد ی ورزشیاالهاگروه ک ییگراهم

دلیل ماهیت محصولی، بهکاالی ورزشی تککنندگان ندگان و صادرکنتولید .استزمان  یطدرها گروه

سمت تولید گروه کاالهای دیگر همچون کفش، توپ و تجهیزات گرایش به ،خاص ورزش درطول زمان

 یدرحال نیا است. یافته شیدالر افزا اردیلیم 72/9به  یلوازم ورزش یارزش بازار جهان کنند.پیدا می

 دهندةکه نشان است دالر بوده اردیلیم 64/9حدود  یالدیم 2011بازار در سال  نیاست که ارزش ا

ی ورزشی ایرانی به ترین صادرات کاالعمده سفانهأمت ،حالاست؛ بااینبازار  نیا یدرصد 12/2رشد 

 ی ایرانیورزش زاتیصادرات لوازم و تجه ةنیدرزمتوسعه است و هنوز نیافته و درحالکشورهای توسعه

؛ زیرا، میداشته باش المللیتر و بینو در بازارهای بزرگ ی در عرصة جهانیخاص تیفعال ایمتوانستهن

 یبرا یاصول گر،یدعبارتبه ای اندنشده فیتعر در ایران یورزش کاالی دیتول یالزم برا یاستانداردها

 .دنشوینم تیاصول رعا نیا رانیکه در ا اندشده نییتع ایدر دن یورزش زاتیها و تجهساخت دستگاه

شده صب نام تجاری خود بر پوشاک تولیدمبادرت به نصادر کنندگان از  یکم اریتعداد بس ،یطرفاز

هستند، نصب  جیرا اریکه بسرا  یخارج یبرندها ،یداخل یپوشاک ورزش داتیتول یرو ی. حتکنندمی

 از تولیدکنندگان داخلی در حیطةیت حمابر تواند های دولت می، یکی از سیاستبنابراین ؛کنندیم

                                                 
کنند و انحراف تجارت یدادوستد م گریکدیبا  یعیوسة گستر در یمناطق نیدر چن گانیهمسا ل،یدلنیهمو به دهدیم

 .اندک خواهد بود اریبس
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که در صنایع مختلف و  هاییپژوهشقانون اساسی و  44اس اصل براس باشد. متمرکز کاالی ورزشی

در  ،اکنونهم سازی صنایع مشخص شده است.لزوم خصوصی اند،شدهصنعت ورزش انجام  ،همچنین

شود صنعت ورزش موجب می که اینشود رایت اجرا نمیکشور ما قانون حقوق مالکیت معنوی و کپی

گیرانه های سختاعمال قانون ،بنابراین کند؛خوبی برآورده نگذاران و حامیان مالی را بهاهداف سرمایه

صادرات کاالی ورزشی و تولید و  توسعة راستایتواند درمیبرای متخلفان  های سنگینو جریمه

به  ،شدهکاالهای صادرمیان ، درهمچنین گروه کاالهای ورزشی باشد. صادرات گراییهم ،نتیجهدر

بنادر،  قیطرصادرات مجدد از چنانچه خوریم.برخی کاالها همچون تردمیل برمی 1دصادرات مجد

 نخواهد بود. یحقوق گمرک پرداخت مشمول رد،یحفاظت گمرک انجام گتحت یانبارها ایمناطق آزاد 

 ،ینیزم یهامانند راه یسودمند اریاز امکانات بس ییایجغراف تینظر موقعکه کشورمان ازنیا با توجه به

 یکشورها یورود کاالها یبرا یعنوان پل ارتباطتوان از آن بهیم ،برخوردار است ییو هوا ییایدر

 استفاده 2کشورهای مستقل مشترک المنافع جوار وهم یبه کشورها یجنوب شرق ییایو آس ییاروپا

اهداف  شبردیکوچک در پ یگامحاضر  ، امید است نتایج پژوهشنهایتدر (.1388مهر، )دبیریکرد 

صادرات کاالهای  گرایی پایایو هم شیافزا برای درست زییربرای برنامه ییاقتصادی کشور و راهنما

 .باشد ایران و رشد صنعت ورزش یورزش
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Abstract 

Today, the economy and sports industry are concerned as one of the most 

important economic sectors in all countries, especially developing countries. 
Sporting goods exports has always been one of the topics discussed economic 

decision-makers in the context of sports economy. Considering the importance of 

this sector of the economy sports, this study aimed to investigate convergence of 

exported goods group during 1992- 2012 sports industry in Iran. The research 

method for the price pair is econometric generalized method of moments by using 

the Beta and Sigma convergence method in order to investigate the convergence 

of the grouping. Grouping goods including clothing, shoes, balls and sports 

equipment. The results showed that there is beta convergence in the sport of 

exported goods, the rate of convergence in this factor 0.674 is statistically 

significant and indicates that the speed of convergence. Also, Sigma convergence 

test results approved the existence of convergence and reducing the deviations 

groups are through time. This factor is also statistically significant. Considering 

the results of the beta and sigma convergence can confirm the existence of 

convergence in exporting sporting goods group acknowledged Iran during the 

period studied. 
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