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 چکیده
طی  آن اجزای بررسی تحوالت و ورزش داخلی ناخالص توليد برآورد ،پژوهش حاضرهدف از انجام 

مدل مناسب برای  ،نهایتشدند و درموجود معرفی  هایمدلابتدا بود.  1394تا  1375 هایسال
لحاظ پژوهش حاضر به ،رواینآزمون شد؛ از سپس شد وبرآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی 

 هایآمار و اطالعات، ازنوع پژوهش آوریجمعلحاظ روش بنيادی بود و به هایپژوهشنوع هدف از
خام مرکز آمار ایران،  هاینامهپرسشورزشی خانوار از  هایهزینهمربوط به  هایداده. بوداسنادی 

 سازمان در موجود جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطالعات هایهزینههای مربوط به داده
مربوط به صادرات و واردات کاالهای  هایدادهوجوانان، ورزش وزارت و ریزیبرنامه و تیریمد

الص داخلی )به قيمت ناخ مربوط به توليد هایدادهآماری گمرگ ایران و  هایسالنامهورزشی از 
طی  هاداده همةزمانی  ک مرکزی ایران استخراج شدند. بازةاز سایت بانورم نيز جاری( و نرخ ت

 .انجام شد 2013 افزار اکسل نسخةازطریق نرم هادادهتحليل وبود و تجزیه 1394تا  1375سال 
حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از توليد ناخالص داخلی کشور را به که نتایج نشان داد 

شده در ین ميزان با برآوردهای انجاما است کهداشته روندی کاهشی  واست  خود اختصاص داده
 بسيار دارد. سایر کشورهای جهان فاصلة

 

 هایهزینه، ، حجم اقتصاد ورزشتوليد ناخالص داخلی ورزشاقتصاد ورزش، کلیدی:  گانواژ
 ورزشی دولت و خانوار
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 مقدمه

مانند  بزرگ اقتصاد بر ورزش صنعت اقتصادی تأثیر گیریاندازه برای برآوردی بسیاری هایروش

 نوع این اجرای دنبالبه که کسانی معضل ترینبزرگ. اندشده طراحی کشور کل یا استان یک اقتصاد

 را ورزش صنعت است که دامنة آنچه درمورد دقیق توافق به دستیابی هستند، گیریاندازه فرایند

 است ممکن گیریاندازه کهدرحالی شود؟ گیریاندازه باید چیزی چه دیگر،عبارتبه. ددهمی تشکیل

تواند گیری میهمچنین این اندازهباشد  واحد رویداد یکبر  تمرکز کهزمانی باشد، ساده نسبتاً

 درطی که باشد المپیک هایبازی مانند رویدادهایی محاسبة بر تمرکز کهزمانی شودمی پیچیده

میزان  تعیینحجم اقتصاد ورزش و  هدف برآورد کهاما هنگامی. دندهمی روی طوالنی یزمان مدت

 دشوارتر ایفزاینده طوربه محاسبه و برآورد وظیفه ،باشدکالن اقتصادی  هایشاخصآن بر  تأثیر

 برای شاخص پرکاربردترین 2برآورد شاخص تولید ناخالص داخلی .(16 ،7201، 1فولرتون) شودمی

 محاسبة. دنوجود داربرای برآورد آن مختلفی  هایروشو  رودمی شماربه اقتصاد حجم گیریاندازه

ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام  مجموع

 .شودمی( که در ایران بیشتر از روش نگرش مصرف استفاده 14 ،2007)رحمانی،  این کار هستند

است که  ختلف را معرفی کرده( سه روش م2011) 3فبرآورد حجم اقتصاد ورزش نیز آندربرای 

)شاخص تولید ناخالص داخلی  ملی یا همان نگرش مصرف درآمد هایحساب ،ین آنپرکابردتر

 است: (4ورزش

                                                                               Y = C + G + I + S + (X – M) (:1) رابطه 

                          

 بخش مصرف برای G خصوصی، بخش مصارف برای C داخلی، ناخالص تولید برای Y ،رابطهدر این 

 برای M و صادرات برای X انبار، موجودی برای S ناخالص، ثابت سرمایة تشکیل برای I عمومی،

صورت زیر برای برآورد اقتصاد ورزش مدل ذکرشده در باال را به (2011) آندرف .هستند واردات

 :کندمیبازنویسی 

  TDE = G + LA + H + E                                                                       (:     2) رابطه

 هایهزینه ،G دولت ورزشی هایهزینه مجموع به طورکلیبه ورزش حجم اقتصاد، رابطهکه در این 

 هایهزینه و H خانوارها ورزشی هایهزینه(، LA + G :ورزش عمومی مالی امور) LA محلی مقامات

 .شودمی القاط( H + E: ورزش خصوصی مالی امور) E (هارسانه و حامیان) هاشرکت ورزشی

 
1. Fullerton 

2. Gross Domestic Product (GDP) 

3. Andreff 

4. Gross Domestic Sport Product (GDSP) 



 19                                                                                        ...برآورد توليد ناخالص داخلی ورزش و تحوالت
 

 کشورهایبرآورد حجم اقتصاد ورزش در  و شیوة آوریجمعهای روش( 2011ف )آندردر ادامه، 

 خاص 1خروجی /ورودی ماتریس برآورد برای کانادا در است: کردهصورت معرفی مختلف را بدین

 -2 ورزشی؛ محصوالت صنعت -1: است شده تقسیم بخش دو به ورزش صنعت ورزش، اقتصاد

 دوچرخه؛ -1: است شده تقسیم بخش هفت بهصنعت ورزش  نیز آلمان در .ورزشی خدمات صنعت

 خدمات -6 تجاری؛ ورزشی خدمات -5 ورزشی؛ لباس -4 ورزشی؛ کفش -3 ورزشی؛ تجهیزات -2

 و دولتی مقامات توسط شدهارائه ورزشی خدمات -7 ؛هاانجمن و هاباشگاه توسط شدهارائه ورزشی

 خاصخروجی  /ورودی ماتریس برآورد برای نیز آمریکا در (.هاشهرداری فدرال و دولت) محلی

 -2 ورزشی؛ مشارکت هزینة -1: است شده تقسیم بخش هفت به ورزش صنعت ورزش، اقتصاد

 خاص؛ هایورزش هزینة -6 ورزشی؛ هایهزینه -5 پوشاک؛ -4 کفش؛ -3 ورزشی؛ تجهیزات هزینة

 -1شده است: به شش بخش تقسیم صنعت ورزش در اروپا نیز  .ورزش غیرمستقیم هایهزینه -7

 -4بخش ورزش؛  عمومی مالیات -3؛ محلی ورزشی مقامات هایهزینه -2؛ دولت ورزشی هایهزینه

 خصوصی بخش ورزش. مالی امور -6 ؛هاشرکت مخارج ورزشی -5خانوار؛  ورزشی هایهزینه

دسترس و توجه به اطالعات در در کشورهای مختلف با دهد کهمی مطالب یادشده نشانبررسی 

با توجه به اطالعات موجود در  ،نتیجهشود؛ درمیشده استفاده معرفی هایروشاز یکی از  ،موجود

 :آیدمیحساب مناسب به یایران روش نگرش مصرف، روش

 GDSP = C + G + I + (X – M)                                                          (:          3) رابطه 

 G ،ورزشی خانواده هایهزینه برای C داخلی ورزش، ناخالص تولید برای GDSP ،رابطهدر این  که

 برای X ،ثابت( سرمایة عمرانی دولت )تشکیل هایهزینه برای I ،دولتورزشی  هایهزینه برای

 .هستند کاالهای ورزشی واردات برای M وکاالهای ورزشی  صادرات

 یک دورة در کشور یک در تولیدشده خدمات و نهایی کاالهای بازار ارزش داخلی، ناخالص تولید

 بازار ارزش تولید ناخالص داخلی ورزش ،نتیجهدر ؛(84 ،2012، 2است )پارکین مشخص زمانی

است و  مشخص زمانی دورة یک در کشور یک درورزشی  شدةتولید خدمات و نهایی کاالهای

مرکز آمار،  نامةپرسش در محدودة( Cورزشی خانوار ) هزینة .آیدمیدست ( به3) رابطهازطریق 

ه و یدر بخش ته هاهزینهاز  یز بخشیو ن یو خدمات فرهنگ یح، سرگرمیتفر هایهزینهاز  یبخش

 شامل هاهزینهن ی. ادهدمیل کیتش کیخوراریبادوام منزل را در بخش مواد غ یاالهاکفروش 

لوازم، انواع  ةیراکت، یو حق عضو ی، ورودتیبل ةیمختلف، ته هایورزش یریفش، فراگک، کپوشا

 ،2008هستند )عسکریان و جعفری،  یزات ورزشیر تجهیپنگ و سانگیارد و پیلیب یزهایتوپ، م

 
1. Input/Output Matrix (IOM) 

2. Parkin 
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نه و درآمد خانوار یهز یریج طرح آمارگیاز نتا خانوار یورزش نةیبه اطالعات هز یدسترس برای .(80

 یک یبرا یورزش نةین هزیانگیق میطرنید. بداستفاده ش 1394تا  1375از سال  ییو روستا یشهر

 یتعداد خانوارها از اطالعات موجود دربارةبا استفاده  ،سپس وشد محاسبه  ییو روستا یخانوار شهر

 ییو روستا یک خانوار شهری یورزش نةیضرب هزشده، با حاصلرکذ هایسالدر  ییو روستا یشهر

ه دست آمدهخانوار ب یورزشل کمصرف  ،گریدیکبا  هاآن کردنموجود و جمع یدر تعداد خانوارها

موردنظر  هایسال شهری و روستایی کشور در همة خانوارهایکه آمار تعداد  شایان ذکر است. است

با استفاده از آمارهای موجود در د نمجبور شد مطالعه حاضر موجود نبود؛ بنابراین، پژوهشگران

، )کالشی، حسینی و رجائی کننداج صورت تقریبی این آمارها را استخرهقبل و بعد از آن، ب هایسال

2016، 171). 

و  هافدراسیوناختیار هستند که درجاری  هایهزینههمان  (G)دولت  یورزش هایهزینه

عمرانی  هایهزینهمنظور از شوند. میو صرف امور جاری ورزش  گیرندمربوط قرار می هایسازمان

تولید  هابنگاه جدید است که توسط ایسرمایهخرید کاالهای  ،(I)ثابت(  سرمایة دولت )تشکیل

)رحمانی،  شده و وسایل و تجهیزات اداریساخته هایساختمانشده، تولید هایماشین؛ مانند اندشده

 یخرید کاالها و تجهیزاتی است که برای ساخت اماکن و فضاهایمنظور  ،. در این بحث(19 ،2007

شور ک بودجة .شودمیعمرانی ورزشی تعریف  هایهزینهطرف دولت و در بخش هستند که ازورزشی 

ن امور یه اک شودمیم یتقس یو اقتصاد ی، اجتماعی، دفاعیحسب امور به چهار بخش امور عمومبر

و امور جوانان در فصل پنجم  یبدنتی. تربدنشومیم یگر تقسیمختلف د هایبرنامهخود به فصول و 

تدا اطالعات اب ،ن بخشیدولت در ا هایهزینهردن کمشخص ی. براگیردمی یجا یامور اجتماع

رد کمصوب و عمل نبودن بودجةسانیکل یدلشد؛ اما به یشور بررسکل ک موجود در قانون بودجة

در قانون بودجه،  هاسالنبودن ارقام مربوط به عملکرد در بعضی از  ،ن بخش و همچنینیدولت در ا

و اطالعات موجود در  ریزیبرنامهت و یریسازمان مد یاقتصاد هایگزارشاز اطالعات موجود در 

 .(172 ،2016)کالشی و همکاران،  ده استوجوانان نیز استفاده شورزات ورزش

 گمرگ یآمار هایسالنامه در محدودة( M)و واردات کاالهای ورزشی  (X)کاالهای ورزشی  صادرات

اساسی  یکاالها بندیطبقه براساس ایران ورزشی الملیبین مبادالت .شوندمی استخراج ایران

(CPC)سایر و تردمیل ورزشی، -تفریحی هاییققا توپ، انواع ،کپوشا کفش، ازقبیل گروه پنج ، به 

در این فرمول )فرمول شمارة  .(18 ،2015، سرالبو  ، اصغرپورریانکعس) شوندیمتقسیم  تجهیزات

به روش زیر بابت خرید و واردات کاالهای ورزشی،  دلیل خروج ارز از کشوربه (، خالص صادارتسه

منفی بر تولید ناخالص داخلی  تأثیر ، خروج ارز از کشورزیرا شوند؛میمحاسبه  )فرمول شمارة چهار(
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اقتصاد ورزش  تأثیر گیریاندازهکار خواهد آمد که قصد برآورد و نی بهزما رابطهخواهد گذاشت و این 

 بر تولید ناخالص داخلی کشور را داشته باشیم.

Net E = (X – M)                                                                                                     (:4) رابطه  

بر  ثیرگذاری آنبرای تعیین میزان تأ اقتصاد ورزش گیریاندازهکه قصد برآورد و اما زمانی

آموزش و  شاخص، جرائممخدر، میزان ر نظیر امید به زندگی، مصرف موادکالن دیگ هایشاخص

از  ،این محصوالت در داخل کشورنشدن استفادهدلیل صادرات کاال را به باید، غیره را داشته باشیم

بخش خصوصی  درنهایت مورداستفادة کهآندلیل، واردات را نیز بهچنینمه فرمول نهایی حذف کرد.

حذف کرد؛  باید، شودمیاین دو بخش تقسیم  هایهزینهقالب و در گیردمی)خانوار( و دولت قرار 

 صورت زیر خواهد بود:نهایی به رابطه، نتیجهدر

                                                                                                 GDSP = C + G + I(: 5) رابطه

                      

حجم اقتصاد ورزش در کشورهای مختلف  که دهدمختلف نشان می هایپژوهشبررسی مطالعات و 

میلیار دالر و  213به میزان  1999یارد دالر، در سال میل 152به میزان  1995در سال  ،آمریکانظیر 

 .(24 ،2011، 1)میالنو و چالدورای ده استبرآورد ش میلیار دالر 64/194به میزان  2001در سال 

سال  ، در(تولید ناخالص داخلیدرصد  2/1) میلیارد یورو 2/13به میزان  1990سال  در فرانسه در

به میزان  2005سال  ، در(تولید ناخالص داخلیدرصد  7/1) میلیارد یورو 4/24به میزان  2000

 میلیارد یورو 33به میزان  2007سال  و در (تولید ناخالص داخلیدرصد  76/1) میلیارد یورو 4/30

 2/1) میلیون پوند 3358به میزان  1985سال  در ، در انگلیس(تولید ناخالص داخلیدرصد  75/1)

تولید درصد  5/1) میلیون پوند 10373به میزان  2000سال  ، در(تولید ناخالص داخلیدرصد 

و  (تولید ناخالص داخلیدرصد  7/1) میلیون پوند 15471به میزان  2005، در سال (ناخالص داخلی

 برآورد شده است( تولید ناخالص داخلی درصد 5/1)میلیون پوند  16668به میزان  2008در سال 

تولید درصد  42/1) 6/31932حجم اقتصاد ورزش در آلمان  ،2008در سال  .(2 ،2011ف، آندر)

 96/0) 5/1432پرتغال  در (،تولید ناخالص داخلیدرصد  64/1) 8359هلند در ، (ناخالص داخلی

دست آمده به( تولید ناخالص داخلیدرصد  52/0) 1/3817سوئد در  و (تولید ناخالص داخلیدرصد 

میلیون دالر  7/2660به میزان  ،2006/2007در نیوزلند برای سال  .(16 ،2008، 2نیوسآماست )

 5/1میلیون دالر ) 5/3092به میزان  ،2011/20012( و برای سال تولید ناخالص داخلیدرصد  5/1)

 و ورزشی مجموعة نیوزیلند از گزارش ارزش) ( گزارش شده استتولید ناخالص داخلیدرصد 

 
1. Milano & Chelladurai 

2. Amnyos 



 1398 خرداد و تير، 45مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                            22
 

به میزان  2002برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش در ژاپن برای سال  .(31 ،2015، تفریحی

، 1میلیارد دالر برآورد شده است )شوجی 07/95به میزان  2012میلیارد دالر و برای سال  924/122

توسط  برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش در ایران ،همچنین (.37 ،2015، کگا، کاتسورادا و سایا

تولید درصد  1/1به میزان  1384برای سال  (2007مرز و رشیدی )زاده، کیانمحمدیمرز، کیان

میزان دقیقی از  ،(2007کیان مرز و همکاران ) اما در پژوهش ؛برآورد شده است ناخالص داخلی

، پژوهش روایناز بررسی ارائه نشده است؛مورد هایسال آن در سهمو  ورزش تولید ناخالص داخلی

که بپردازد مختلف برآورد اقتصاد ورزش  هایمدلارائه و تشریح به اول  درنظر دارد در مرحلةحاضر 

هم ازطریق دوم به برآورد اقتصاد ورزش ایران  در مرحلة و در قسمت مقدمه به آن اشاره شده است

اقدام کند.  1394تا  1375 هایسالطی  فرمول شمارة سه و هم ازطریق فرمول شمارة پنج

اطالعات و  ندنتوامی هاآمده از آندستشده در پژوهش حاضر و نتایج بهارائه هایفرمول ،تنهایدر

 تأثیرسنجش میزان دست دهند تا و برآورد اقتصاد ورزش ایران به تخمین ی مناسب را برایهایروش

 د.ناقتصاد ورزش فراهم آور حوزةپژوهشگران برای  مختلف را هایشاخصاقتصاد ورزش بر 

 

 پژوهش شناسیروش
آمار و  آوریجمعلحاظ روش بنیادی است و به هایپژوهشنوع لحاظ هدف ازپژوهش حاضر به

ورزشی خانوار از  هایهزینهمربوط به  هایداده است.اسنادی  هایات، ازنوع پژوهشاطالع

جاری و عمرانی ورزشی دولت از  هایهزینههای مربوط به دادهخام مرکز آمار ایران،  هاینامهپرسش

مربوط به  هایداده ،وجوانانورزش وزارت و ریزیبرنامه و تیریمد سازمان در موجود اطالعات

 مربوط به تولید هایدادهو  آماری گمرگ ایران هایسالنامهصادرات و واردات کاالهای ورزشی از 

 اند. بازةاستخراج شده و نرخ نورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران )به قیمت جاری( ناخالص داخلی

افزار وسیله نرمنیز به هادادهتحلیل واست و تجزیه 1394تا  1375 هایسالطی  هاداده همةزمانی 

 است. انجام شده 2013 نسخة 2اکسل

تولید ناخالص داخلی از ثیرگذاری آن بر م اقتصاد ورزش ایران برای سنجش تأحج برآورد برای

 فرمول زیر استفاده شده است:
GDSP1 = C + G + I + (X – M) 

 
1. Shoji, Kaga, Katsurada & Sawai 

2. Excel 
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ورزشی  هایهزینه+  )خانوار( ورزشی بخش خصوصی هایهزینه =تولید ناخالص داخلی ورزش 

+ خالص  ثابت در بخش ورزش( دولت )تشکیل سرمایة گذاریسرمایه+  جاری( هایهزینه) دولت

 واردات( -)صادرات  بخش ورزش صادارت

کالن  هایشاخصثیرگذاری آن بر م اقتصاد ورزش ایران برای سنجش تأبرآورد حج برای ،همچنین

 اقتصادی و اجتماعی از فرمول زیر استفاده شده است:
GDSP2 = C + G + I 

ورزشی  هایهزینهورزشی بخش خصوصی )خانوار( +  هایهزینه =تولید ناخالص داخلی ورزش 

 ثابت در بخش ورزش( دولت )تشکیل سرمایة گذاریسرمایهجاری( +  هایهزینهدولت )

 :شده استاز فرمول زیر استفاده  نیز نرخ رشد برای محاسبة

𝐺𝑁𝑃t =
𝐺𝑁𝑃t − 𝐺𝑁𝑃t − 1

𝐺𝑁𝑃t − 1
× 100 

GNPtنظر و ردسال مو GNPtکه در آن  − ، کنترل عامل تورم ، برایهمچنین .هستند قبلسال  1

 ده است.کسر ش میزان تورم هر سال از نرخ رشد محاسبه شده

 

 نتایج
ورزشی  هایینههز، گذارییهسرما ،()جدول شمارة یک با توجه به برآورد حاصل از مدل اول پژوهش

در  گذارییهسرمامیزان  .اندداشته صعودیواردات کاالهای ورزشی سیر  ،دولت و خانوار و همچنین

ورزشی  هایینههز. میزان میلیارد ریال( 9199به باالترین مقدار خود رسیده است ) 1390سال 

در  یباًتقرو میلیار ریال(  11393)است به باالترین مقدار خود رسیده  1394خانوار نیز در سال 

جاری(  هایینههزورزشی دولت ) هایینههزاست.  دی خود را حفظ کردهمراحل سیر صعوتمامی 

 3153دولت به باالترین میزان خود رسیده است ) گذارییهسرماهمانند میزان  1390 در سال نیز

میلیار  07/2375به باالترین میزان خود رسیده است ) 1394(. واردات کاال نیز در سال میلیارد ریال

 ریال(.

از  است؛ البتهسیر نزولی داشته یبًا تقر 1386تا سال  1375صادرات کاالهای ورزشی از سال اما 

باالترین میزان صادرات کاال نیز مربوط  روند ثابتی را پشت سر نگذاشته است. 1394تا  1387سال 

 روند 1381تا  1375خالص صادرات نیز از سال . استمیلیار ریال  63/147به میزان  1392به سال 

 پی گرفته است.روندی منفی را در 1382ل اما از سااست؛ صعودی و مثبت را پشت سرگذاشته 

و باالترین تراز است میلیارد بوده  67/25به میزان  1381باالترین تراز مثبت خالص صادرات در سال 

 د ناخالصبرآورد تولی میلیارد ریال بوده است. -69/2287به میزان  1394منفی آن نیز در سال 
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و باالترین  دهدیمنشان  1394تا  1375 یهاسالرشد و مثبتی را طی داخلی ورزش نیز روند روبه

 .استمیلیارد ریال  36/17010به میزان  1390میزان آن مربوط به سال 

 
 )ميليارد ریال( برآورد اقتصاد ورزش به روش اول -1جدول 

توليد ناخالص 

 داخلی ورزش

1 

خالص 

 صادرات

هزینة  صادرات واردات

 دولت

 هزینة

 خانوار

 سال گذاریسرمایه

53/825 53/2 93/0 46/3 130 423 270 1375 

47/1033 47/0 50/2 97/2 168 520 345 1376 

02/1119 02/0 14/4 15/4 118 623 378 1377 

9/1437 90/3 74/0 63/4 222 745 467 1378 

9/1697 90/8 96/4 85/13 289 873 527 1379 

81/1803 81/9 64/9 46/19 394 959 441 1380 

67/2193 67/25 35/54 02/80 516 1177 475 1381 

84/3340 16/73- 39/147 23/74 665 1437 1312 1382 

74/2345 26/157- 24/227 98/69 337 1920 246 1383 

28/2943 72/345- 89/413 17/68 379 2445 465 1384 

76/6337 24/466- 84/564 60/98 992 2620 3192 1385 

57/6567 43/597- 73/702 29/105 1219 2930 3016 1386 

01/10662 99/718- 85/877 86/59 1495 3693 6193 1387 

15/9800 85/862- 64/908 79/45 1378 4533 4752 1388 

38/9817 62/1372- 93/1417 32/45 1536 4946 4708 1389 

36/17010 64/1204- 85/1255 20/51 3153 5863 9199 1390 

88/14412 12/881- 77/985 65/104 2466 7743 5085 1391 

76/12224 24/1099- 87/1246 63/147 1571 9243 2510 1392 

36/13283 64/1871- 59/1981 94/109 1400 10721 3034 1393 

31/13863 69/2287- 07/2375 38/87 1726 11393 3032 1394 

 

اخالص سهم اقتصاد ورزش از تولید نکه  دهدیمنشان  نتایج جدول شمارة دو و شکل شمارة یک

است؛ پیش گرفته روندی کاهشی را در کلیطوراما به ؛است داخلی کشور نوسانات بسیاری داشته

درصد تولید ناخالص  304/0در حدود  1375تولید ناخالص داخلی ورزش در سال  کهطوریبه

درصد تولید ناخالص داخلی  121/0به  1394و این میزان در سال  است خلی را تشکیل دادهاد

محاسبات مربوط به نرخ رشد و برآورد نرخ رشد با کنترل عامل تورم نشان  ،دیگرازسوی رسیده است.
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میزان تولید ناخالص داخلی ورزشی روند افزایشی  ،1394و  1393، 1392 هایدر سالکه  دهدیم

بیشترین  ،یننهمچ واقع نرخ رشد واقعی آن منفی و کاهشی بوده است.؛ اما دردهدیمرا نشان 

بوده  1390آنکه بیشترین میزان افزایش مربوط به سال )برخالف 1385د مربوط به سال میزان رش

 .است 1392میزان رشد نیز مربوط به سال  ینترکماست( و 

 
 آن و نرخ رشد سهم اقتصاد ورزش از توليد ناخالص داخلی -2جدول 

 -نرخ رشد

 تورم
 نرخ رشد

نرخ 

 تورم

سهم ورزش از 

توليد ناخالص 

 داخلی

توليد ناخالص 

 لیداخ

توليد 

ناخالص 

داخلی 

 ورزش

 سال

- - 2/23 304/0 9/271050 53/825 1375 

22/8 52/25 3/17 327/0 1/315729 47/1033 1376 

78/9- 32/8 1/18 317/0 5/352935 02/1119 1377 

05/8 15/28 1/20 304/0 3/472735 9/1437 1378 

18/5 78/17 6/12 272/0 2/624090 9/1697 1379 

2/5- 22/6 4/11 246/0 3/731191 81/1803 1380 

05/5 85/20 8/15 216/0 9/1014171 67/2193 1381 

47/41 47/57 6/15 268/0 5/1243969 84/3340 1382 

88/41- 68/26- 2/15 149/0 2/1569066 74/2345 1383 

00/21 40/31 4/10 147/0 6/1993664 28/2943 1384 

97/94 87/106 9/11 263/0 7/2407955 76/6337 1385 

08/13- 31/5 4/18 209/0 0/3139606 57/6567 1386 

44/33 84/58 4/25 284/0 8/3743337 01/10662 1387 

11/17- 31/6- 8/10 251/0 8/3893698 15/9800 1388 

46/7- 94/4 4/12 207/0 2/4741386 38/9817 1389 

28/41 78/62 5/21 272/0 7/6245765 36/17010 1390 

54/46- 04/16- 5/30 203/0 8/7091388 88/14412 1391 

58/47- 88/12- 7/34 131/0 0/9343070 76/12224 1392 

86/1- 74/13 6/15 123/0 4/10807477 36/13283 1393 

33/5- 57/6 9/11 121/0 7/11465887 31/13863 1394 

 

وضوح به توانمیخالص داخلی ایران را از تولید ناروند و سهم اقتصاد ورزش در شکل شمارة یک، 

 .مشاهده کرد
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 سهم اقتصاد ورزش از توليد ناخالص داخلی -1شکل 

 

. مشاهده کرد توانیم الص داخلی ورزش با مدل دوم را درقالب جدول شمارة سهبرآورد تولید ناخ

آمده دستباوجود نوسان در میزان بهکه حجم اقتصاد ورزش  دهدیمبررسی این برآورد نیز نشان 

رشد را پشت سرگذاشته است و در سال طورکلی روندی روبه، به1394تا  1375 یهاسالطی در

 میلیارد ریال رسیده است. 18215یعنی  ؛به باالترین میزان خود 1390

 
 )ميليارد ریال( برآورد اقتصاد ورزش به روش دوم -3جدول 

 سال 2 توليد ناخالص داخلی ورزش نرخ تورم نرخ رشد تورم -نرخ رشد

- - 2/23 823 1375 

89/7 19/25 3/17 1033 1376 

82/9- 28/8 1/18 1119 1377 

39/8 49/28 1/20 1434 1378 

48/5 08/18 6/12 1689 1379 

16/5- 24/6 4/11 1794 1380 

81/5 61/21 8/15 2168 1381 

69/36 29/52 6/15 3414 1382 

 

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

1374 1379 1384 1389 1394
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 برآورد اقتصاد ورزش به روش دوم )ميليارد ریال( -3جدول ادامه 

 سال 2 توليد ناخالص داخلی ورزش نرخ تورم نرخ رشد تورم -نرخ رشد

98/44- 78/29- 2/15 2503 1383 

08/15 48/25 4/10 3289 1384 

43/103 33/115 9/11 6804 1385 

78/14- 62/3 4/18 7165 1386 

94/36 34/62 4/25 11381 1387 

88/18- 08/8- 8/10 10663 1388 

23/12- 17/0 4/12 11190 1389 

77/51 27/73 5/21 18215 1390 

77/45- 27/15- 5/30 15294 1391 

88/49- 18/15- 7/34 13324 1392 

94/6- 66/8 6/15 15155 1393 

54/7- 36/4 9/11 16151 1394 

 

 
 اول و دوم هایتوليد ناخالص داخلی ورزش حاصل از برآورد مدل مقایسة -2جدول 
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در  دهدمیاول و دوم نشان  هایدهای مدلرقالب برآومقایسة تولید ناخالص داخلی ورزش در

برآورد مدل اول میزان  ،(1381تا  1375که تراز خالص صادرات مثبت بوده است ) هاییسال

برآورد حاصل مدل دوم  ،1382دن تراز صادرات از سال شمنفی اما با ؛دهدمیبیشتری را نشان 

 میزان بیشتری را به خود اختصاص داده است.

 

 گیرینتیجهبحث و 
 علوم انسانی، علوم شامل هارشته از بسیاری در ورزش را شده درزمینةانجام علمی هایپژوهش

. (94 ،9200، 1روسسکیهامفریس و ) یافت توانمی تجارت و حقوق آزمایشگاهی، علوم اجتماعی،

از حجم اقتصاد  ،هاآنبحث در ورزش بر متغیرهای مورد تأثیرسنجش  برای هارشتهدر برخی از این 

برآورد حجم  هارچوب و مدل مناسب براییک چوجود لزوم  ،بنابراین ؛ورزش استفاده خواهد شد

مناسب برای برآورد  هایمدلابتدا  ،پژوهش حاضردر  ،روایناست؛ ازاقتصاد ورزش الزم و ضروری 

از آنجایی که  است. گردیده، به برآورد آن اقدام و سپساند شدهمعرفی ایران حجم اقتصاد ورزش 

آن از خالص صادرات که در ایران این میزان از  تأثیرپذیریدلیل مدل اول بهحاصل از د ربرآو

)دوره دوم(  1394تا  1382 هایو از سالاست مثبت بوده  )دوره اول( 1381تا  1375 هایسال

بیشتر از از طریق مدل اول اقتصاد ورزش  ردشدةاول حجم برآو در دورة در نتیجه، بوده است منفی

حجم اقتصاد ورزش از  برآود ،دوم در دورة امااست؛ طریق مدل دوم بوده از شده آن آوردبرحجم 

زیادی از  بخشبوده است. مدل اول نتایج حاصل از به کارگیری از مراتب بیشتر مدل دوم به طریق

 مجموع هزینةاما بررسی  مربوط به خرید کاالهای ورزشی است؛ورزشی خانوار و دولت  هایهزینه

که مجموع این  دهدنشان میانوار ورزشی دولت و خ هایهزینهو سهم آن از ی کاالهای ورزش واردات

 :کندمیمون ن. این بررسی ذهن را به چندین نکته رهخوانی نداردهم دیگربا هم هاهزینه

. کندمی تأمینطریق تولیدات داخلی ان مصرف کاالهای ورزشی خود را ازجامعه بیشترین میز -1

کاالهای  ما با توجه به صادرات بسیار کما ؛از حجم تولیدات داخلی ورزشی وجود ندارد یآمار دقیق

باید علت را که  رسدمینظر ، بهتولیدات کاالها و محصوالت ورزشی هایشرکتورزشی و تعداد اندک 

 کرد؛ جووجستدر عوامل دیگری 

حجم اما  ؛دنشومیار فروخته برابر در بازی ورزشی وارداتی با هزینة چندهامحصوالت و کاال -2

 نیست؛این اختالف  کنندةهم توجیه باز ،برابریفروش چند و برآورد آن با واردات

 
1. Humphreys & Ruseski 
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 تیماه لیدلبه قاچاق. دنشومیکاالها و محصوالت ورزشی از مسیری غیر از گمرگ وارد بازار  -3

 ماندنپنهان موجب آن وجود ،اساسنیبرا و شودنمی ثبت شورک یرسم یآمارها در خود پنهان

 نشدنثبت، باوجود سویکاز .(45 ،2006و مداح،  شد )پژویان خواهد شورک اقتصاد ردکعمل از یبخش

 به میزان کشور را در قاچاق حجم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد سخنگوی، آمار کاالهای قاچاق

مختلفی برای  هایروش ،دیگرازسوی .(2017اقتصاد آنالین، است ) اعالم کرده دالر میلیارد 6/12

کردن رسیدگی و میمستق ردنکیدگیرس دستة دو بهکه  دنتخمین کاالهای قاچاق وجود دار

 هاشرکت ای اشخاص هایمشاهده برخوردها، براساس میمستق روش. دنشومی میتقس میرمستقیغ

 سه قاچاق به نیتخم در میرمستقیغ روش و است شدهقاچاق محصوالت از میمستق اطالعات یبرا

 :شودمی میتقس دسته

 دیمحصوالت با استفاده از بازد نیمصرف ا نیو تخم مطالعهموردروش اجناس  نیاختالف ب -1

 ؛یخانگ

 ؛یاقتصاد نیتخم از استفاده با هاآن مصرف نیتخم و اجناس فروش نیب اختالف -2

 یراه ردنکدایپبا هدف  یتجار یکشر صادرات با مقصد شورک در اجناس واردات نیب اختالف -3

و اختالف بین  با توجه به موارد ذکرشده .(70 ،2010)بیابانی و موسوی،  یینمامک زانیم یبرا

 هایعلتیکی از که  رسدمینظر ، بهدر سطح جامعه هاشی و میزان مصرف آنکاالهای وارداتی ورز

 .است به کشور به صورت قاچاق ورزشی محصوالت وروداختالف  این اصلی

ورزشی بر  هایهزینه تأثیرمربوط به  برآوردهایبه اختالف بین  توانمیاین پژوهش  دیگر نتایجاز 

، عسکریان (2007)و همکاران مرز های کیانتولیدناخالص داخلی در پژوهش حاضر و نتایج پژوهش

 و مدل نوعکه  رسدمی نظربه ،این نتایجاشاره کرد. با توجه به ( 1391و زمانی ) (1387و جعفری )

 نتایج در هاتفاوت این اصلی دالیل از اطالعات، و آمار نوع نیز و هاپژوهشدر  مورداستفاده هایداده

 هایدادهنوع ( 2008)عسکریان و جعفری  و( 2007) و همکاران مرزکیان ،راستادراین .دنباش بوده

( و 1383یا  1376قیمت ثابت  و جاری قیمتمورد تولید ناخالص داخلی )به مورداستفاده در

 زمانی. اندنکرده)مرکز آمار و یا بانک مرکزی( را مشخص  هادادهمنبع مربوط به استخراج  ،یننهمچ

 استفاده مستخرج از مرکز آمار داخلی ناخالص تولید از خود هایبرآوردهای پژوهش برای نیز

مرکزی )به  بانک هایدادهاز ناخالص داخلی  تولید برای ،حاضر پژوهش در کهدرحالی؛ اندکرده

سبب بوده قیمت جاری بدین ناخالص داخلی به . استفاده از تولیداست شده استفاده قیمت جاری(

رزش نیز به قیمت جاری برآورد شده است و اجزای تولید ناخالص داخلی و است که محاسبة

به قیمت جاری برای محاسبه و برآورد درست داخلی  تولید ناخالصضرورت استفاده از  ،نتیجهدر

 نتایج ضروری بوده است.
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ت، اس که با کنترل عامل تورم همراه شدهورد رشد تولید ناخالص داخلی ورزش هنگامیتخمین و برآ

ایش حجم اقتصاد مربوط به برآورد حاصل از رشد، روند افز هایدادهخام و  هایدادهدی رادر مو

 هایسالو رشدی منفی نسبت به است رشد آن مثبت نبوده  ،واقعاما در ؛دهدمیورزش را نشان 

و  شمارة سهو های شمارة دو جدول هایدادهبه  توانمی ،مثالعنوان؛ بهاست را تجربه کرده گذشته

خوبی نشان ذکرشده در باال را بهاشاره در مطلب اشاره کرد که روند مورد 1394و  1393 هایسال

صرف بررسی  ،ورزشی دولت و خانوار هایهزینهدر زمان گزارش و بررسی  ،بنابراین ؛دندهمی

 ،روند افزایش را نشان دهد تواندمید رامو ایپارهکه در  و برآوردهای مربوط به رشد خام هایداده

د رشد با کنترل عامل تورم بر درستی رلزوم برآو اساس،اینبر ؛استناد و درست باشدقابل تواندنمی

 نتایج و اعتبار برآوردها خواهد افزود.

در الص داخلی سهم اقتصاد ورزش از تولید ناخبه روند کاهشی  توانمیاین پژوهش دیگر نتایج از 

لص داخلی ورزش در افزایش میزان عددی تولید ناخا با وجود .()شکل شمارة یک ایران اشاره کرد

های شمارة است )جدولبسیار پایین بوده سهم آن از تولید ناخالص داخلی  ،(ایران )شکل شمارة دو

نیز  سایر کشورها باتولید ناخالص داخلی از  در ایران سهم اقتصاد ورزش مقایسة(. یک و شمارة دو

ا، انگلیس، نیزولند، ایران و کشورهای مختلف جهان نظیر آلمان، آمریکبسیار بین فاصله  دهندةنشان

ند و چه دولت خریداری شو ا و محصوالت و خدمات ورزشی چه توسطکاالهژاپن و غیره است. 

 هایعلتیکی از  ،بنابراین ؛دنگیرمیخانوار قرار  توسط خانوار خریداری شوند، درنهایت مورداستفادة

افراد  ، میزان مشارکت بسیار کمکشور تولدی ناخالص داخلیورزش از  اصلی سهم اندک اقتصاد

کننده باشد. توجیه تواندمیکه  استکاهش حجم بازار صنعت ورزش  ،نتیجهو درجامعه در ورزش 

 کشورهای در ورزش حامی تریناصلی عنوانبه دولت ،(1996) 1کیدان دیدگاه طبق ،دیگرازسوی

 برای عمده منابع از یکی دولت هایکمک دنیا، کشورهای بیشتر در و شودمی نیافته محسوبتوسعه

 ورزش توسعة در هادولت سهم و شودمی تفریحات محسوب و ورزش و اصلی عمومی هایبرنامه

ی پژوهش کالشی و نتایج و برآوردها .است مؤثر بسیار ورزشی هایساختزیر ایجاد و همگانی

 نهایی مصرف هایهزینهورزشی دولت از  هایهزینهکه سهم  دهدمی نشان( نیز 2016همکاران )

 ندادهورزش انجام  مناسبی درزمینة گذاریسرمایه عمالًو دولت ایران است بوده  بسیار کم دولت

زمینه نیز نگرفته اخیر، تصمیمی قاطع برای افزایش دراین هایسالاست و با توجه به رشد منفی در 

 است.

د حجم رطور اختصاصی به برآوبودند که به پژوهش انجام شده موضوع مطالعات اندکی درزمینة

پژوهش  شده،ند. تنها پژوهش انجاماقتصاد ورزش )تولید ناخالص داخلی ورزش( پرداخته باش

 
1. Kidane 
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در ایران برای سال  تولید ناخالص داخلی ورزشیبوده است که میزان  (2007) و همکاران مرزکیان

 هایدادهبه نوع  ایاشاره عمالً اما  ؛است عنوان کرده تولید ناخالص داخلیدرصد  1/1را  1384

 .ورزشی دولت نکرده است هایهزینهمربوط به تولید ناخالص داخلی و 

تلف برآورد حجم اقتصاد ورزش و مخ هایروشو  هامدلبا بررسی پژوهش حاضر  پيام مقاله:

، موجود( هایدادهمدل مناسب برای برآورد آن در ایران )با توجه به اطالعات و  ارائة درنتیجه،

هارچوبی را برای انجام مطالعات آینده برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران با دو مدل مختلف، چ برعالوه

 پژوهشگران این حوزه قرار داده است.دراختیار 
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Abstract 

The purpose of this study is to estimate the GDP of sport and review the 

evolution of its components during 1996-2015. In this regard, the existing 

models were first determined and finally a suitable model for estimating 

the volume of the sport of Iran's economy was introduced and then tested. 

Therefore, the present research is a fundamental research in terms of its 

purpose and is a type of documentary research in terms of data collection 

and statistics. Data have been collected from various resources, Household 

sport expenditure data from raw materials questionnaire of Statistics Center 

of Iran, current and development sport costs of the government from 

information in the Management and Planning Organization and the 

Ministry of Sports and Youth, export and import data of sporting goods 

from the Statistical calendar of Iran Custom, and Iran GDP data (current 

prices) and inflation rate from the Central Bank of Iran. The period of all 

data is from 1996 to 2015, and data analysis is also done by Excel 2013 

software. The results show that the size of the sport economy in Iran has a 

small share of the country GDP and it has a downward trend, which is far 

from the estimates in the other countries of the world. 
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