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 چکیده

تا  1999های اقتصادی کشورها بر روی عملکرد آنها در یونیورسیادهای تابستانی این پژوهش با هدف تعیین تأثیر شاخص

لید ناخالص دانشجویان جهان صورت گرفت. با مطالعة ادبیات پژوهش پنج متغیر تولید ناخالص داخلی، سرانة تو 2015

های آوری دادهمعجانتخاب شدند.  ی اقتصادی کشورهاهاشاخص نعنوابهداخلی، نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ بیکاری 

شده توسط هر کشور نیز های کسبمتغیرهای مستقل پژوهش از طریق سایت معتبر بانک جهانی صورت گرفت. مدال

های داده وتحلیلی بود  -آوری شد. روش پژوهش، توصیفیدر نظر گرفته شد که از طریق فیزو جمع عنوان عملکرد ورزشیبه

کشور بود  97آوری شد. جامعة آماری تحقیق ها( جمعدوره برگزاری رقابت 9)طی  2015تا  1999های پژوهش طی سال

ها از آزمون لوین، رای بررسی ایستایی )مانایی( دادهشدند. در ابتدا ب عنوان نمونة آماری انتخابکشور به 69که از این میان، 

استفاده شد. نتایج های اقتصادسنجی )پنل نامتوازن( ها از روشوتحلیل دادهلین، چو استفاده شد و در نهایت برای تجزیه

لص داخلی، تولید ناخا رانةسید ناخالص داخلی، تولی هاشاخصشدة پژوهش، ییشناسانشان داد از میان عوامل اقتصادی 

توانند با در نظر گرفتن این یممؤثرند. بنابراین مسئوالن ورزش کشور  کشورهاتورم و میزان بیکاری، بر عملکرد ورزشی 

 کار بندند. ورزش دانشجویی به های الزم را در جهت موفقیت دریزیربرنامهعوامل 

 

 یدیکل یهاواژه

 های اقتصادی، عملکرد ورزشی، یونیورسیاد.شاخص

                                                           

  09149997570يسندة مسئول : تلفن :نو                          .com@gmail2s.asadizadehEmail:    



 1398، زمستان 4، شمارة 11مديريت ورزشی، دورة                                                                                      834

 

 

 مقدمه
. در این میان، شوندیمجوامع انسانی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به طبقات متفاوتی تقسیم 

افراد برحسب حرفه و بعضی از معیارهای اقتصادی و تحصیلی، به یک طبقة اجتماعی و اقتصادی خاص 

ورزشی  رشتةی مختلف زندگی از جمله انتخاب هاجنبهاقتصادی بر روی  –تعلق دارند. طبقات اجتماعی 

اقتصادی بر روی  -ی گذشته بررسی تأثیر طبقات اجتماعیهازمان. از گذاردیمو نرخ فعالیت ورزشی تأثیر 

گرفته، افرادی که از وضعیت . براساس تحقیقات صورت(1)فعالیت ورزشی، همواره مورد توجه بوده است 

دارند، رفتار و نگرش مطلوبی در مورد مسائل مربوط به سالمتی ندارند اقتصادی پایینی برخور -اجتماعی 

اقتصادی قرار دارند، از  -افرادی که در طبقات باالی اجتماعی دهدیمبر این مطالعات نشان . عالوه(2)

یی برای سبک زندگی خود هامیتصمعموم برخوردارند، به همین دلیل  طوربهاطالعات و دانش بیشتری 

. هدف ایجاد (3)که براساس آگاهی و دانش در خصوص مسائل سالمتی و تندرستی است  رندیگیم

دنبال این هستند که عملکرد فردی و تیمی جامعه را ارتقا رویدادها متفاوت است؛ از یک سو رویدادها به

د برای ی به نمایش گذارند که باعث تشویق عموم افرااگونهبهدهند و از طرف دیگر، یک رشتة ورزشی را 

که سعی دارد  شودیم. ارزیابی عملکرد فرایندی است که با تولد انسان شروع (4)شرکت در رویداد شود 

 هاسازمانتا عملکرد فرد، سازمان و جامعه را اصالح کند و ارتقا دهد. ارزیابی عملکرد فرایندی است که همة 

کامالً منظم یا خیلی سریع انجام دهند.  طوربه امکان دارد این کار را هاسازماناند. این ملزم به انجام آن

خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، مذهب، اوقات  همچونو نهادهایی  هادهیپدبه هر صورت ورزش با 

ی ورزشی، شناسجامعهی جمعی و بهداشت ارتباط دارد. در هارسانهفراغت، سیاست، حقوق، فرهنگ، 

ی ورزشی است که در هر هاتیفعالیا  هادهیپدبخش اعظم موضوعات و مطالب، تأثیر یا تأثر هر یک از 

ی ورزشی هاتیفعالشود. گستردگی و تنوع ی متناسب با شرایط و وضعیت آن جامعه بررسی میاجامعه

مثل اقتصاد، فرهنگ، آموزش ی است که در تحلیل آن باید به سایر نهادهای اجتماعی اگونهبهدر جامعه 

ورزش، تفریح و سرگرمی  .(5)ی اجتماعی اثرگذار نیز توجه کرد هادهیپدو پرورش، سیاست و هنر و سایر 

طور بالقوه بر اقتصاد یک کشور تأثیر شایان توجهی دارند. محققان معتقدند صنعت ورزش، منافع به

رویدادها، مواد مصرفی و مالیات عمومی ایجاد اقتصادی مستقیمی را از طریق اشتغال، درآمد حاصل از 

عنوان یک بخش مرکب که به توسعة صنایع مختلف از جمله کند. در حقیقت ورزش ممکن است بهمی

وری کارکنان از طریق فعالیت و سالمتی منجر شود، در نظر گرفته شود. ورزش گردشگری، نساجی و بهره

 . (6)ش بسیار بزرگی بر عهده دارد در فرایند جهانی شدن و احیای هویت ملی نق
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های مانامروزه نقش اساسی ورزش در ابعاد گوناگون زندگی انسان سبب شده است تا کشورها و ساز 

گذاری کنند. نفوذ ابعاد های مختلف ورزشی سرمایهشده در عرصهریزیصورت جدی و برنامهمختلف به

عنوان یکی جایی رسیده است که از آن بهی آن بههای اقتصادمختلف ورزش در جامعه، باألخص از جنبه

های ورزشی در ابعاد همگانی و شود و موفقیتهای مهم توسعة اقتصادی و اجتماعی یاد میاز شاخص

  .(7)دانند قهرمانی را برابر با توسعة اقتصادی و اجتماعی می

برای  نهاآیزة قوی در بین شرکت در مسابقات خارجی برای ورزشکاران و مربیان بااهمیت بوده و انگ

بر انجام مسابقات و کسب المللی، عالوهینبآورد. حضور در صحنة یموجود شرکت در این مسابقات به

اید عملکرد ببرای بهبود،  هاسازمان .(8)تجربیات جدید، فرصتی برای ارزیابی عملکرد یک کشور است 

ی هارقابتدر  هامدالگذشته، رقابت بین کشورها برای بردن  دهةدر چند  .(9)سازمان خود را ارزیابی کنند 

ی ورزشی هاسازمانو  هادولتی شدت باالیی به خود گرفته است. این امر موجب شده است که المللنیب

موفقیت  منظوربهاختصاصی به ورزش قهرمانی را افزایش دهند.  بودجةکشورها در سراسر دنیا میزان 

تقریباً از  آنها همةو  اندشدهشدت متجانس و همگن ی ورزش قهرمانی کشورها بههاستمیسی، المللنیب

ورزش قهرمانی  بودجةکه افزایش  اندداده. بسیاری از کشورها نشان کنندیمی واحدی پیروی هاستمیس

شود. با وجود این،  ی المپیک منجرهایباز ژهیوبهدر رویدادهای بزرگ،  هامدالبه افزایش کسب  تواندیم

وفقیت در سطوح ی ورزش قهرمانی، استراتژی مطلوب برای مهاستمیسو تجانس  هارقابتافزایش  رغمیعل

بر تأثیرات اجتماعی و الوهفراملی ع عرصةموفقیت کشورها در  .(10-12)ی هنوز نامعلوم است المللنیب

و یکی از دالیل  شودیمة آن کشورها محسوب جانبهمهی هایتوانمنداقتصادی، نمادی از ثبات و 

 .(13) ردیگیمی، از این مورد نشأت احرفهی باالی کشورها در ورزش قهرمانی و گذارهیسرما

یزی و توسعه و تبیین عوامل مؤثر در توسعه و در نهایت تالش برای حل مسائل، مشکالت ربرنامهفرایند 

منظور ای برخوردار است. بدینیژهوهای موجود، از اهمیت ینابرابرو تأمین نیازها در راستای تعدیل 

وتحلیل یهتجزنخستین گام در این زمینه، شناخت وضعیت موجود است و این شناسایی، خود مستلزم 

که در این تحقیق در بخش ورزش دانشجویی بدان  (14)اجتماعی و فرهنگی است  –ی اقتصادی هابخش

هایی همچون گرفته در سطح رقابتهای گستردة انجامپرداخته خواهد شد. مروری بر مطالعات و پژوهش

دهندة تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... المپیک و جام جهانی، نشان
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کشور  203( عملکرد 2014و همکاران ) 1است. در تحقیق کارتر بر روی عملکرد ورزشی کشورها بوده

بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که اندازة جمعیت و ثروت از عوامل  2012در المپیک  کنندهشرکت

، اما از بین این دو عامل، تولید ناخالص ستاصلی و تأثیرگذار در موفقیت و کسب مدال در میان کشورها

تولید ناخالص داخلی  لةیوسبه هاتیموفقدرصد  75ی که اگونهبه، استن عامل داخلی تأثیرگذارتری

ی هاشاخص( با استفاده از 2012) 2اکیرچوک. در پژوهشی دیگر واگناس و وال (15)پذیرند ینیبشیپ

ی موفقیت نیبشیپی سالمت، نرخ رشد و بیکاری، به هانهیهزاجتماعی مانند جمعیت، میزبانی،  –اقتصادی 

آتن پرداختند. نتایج رگرسیونی نشان داد که  2004کشور برنده در المپیک  75در  هامدالو کسب تعداد 

در المپیک  هامیتموفقیت  نیهمچنی المپیک است. هامدالی نیبشیپاندازة تیم المپیک، بهترین عامل در 

ورزشی بستگی دارد.  –ی اجتماعی هانهیهزبه پتانسیل ترکیب جمعیت، نرخ رشد، میزبانی سابق، ثروت و 

ة آن است که کشورهای با جمعیت بیشتر و ثروتمندتر با داشتن استعدادهای بیشتر دهندنشاناین نتایج 

آن  تبعبهو  تربزرگو توانایی باالتر در حمایت و پشتیبانی از این استعدادها، قادر به تشکیل تیم ورزشی 

( نیز در تحقیقی به این موضوع 2012و همکاران ) 3. امریچ(16)ی بیشتر، خواهند بود هامدالکسب 

ی ورزشی را هاتیموفق تواندیمپرداختند که آیا جوامع آزاد و دموکراتیک، شرایط اقتصادی و اجتماعی 

تولید ناخالص  سرانةرگرسیونی، تأثیر اندازة جمعیت و  لیوتحلهیتجزبا استفاده از  آنهای کند؟ نیبشیپ

بررسی  2010تا  1992ی ورزشی در المپیک تابستانی و زمستانی از سال هاتیموفقداخلی را بر روی 

. ستهامیتی تابستانی، اندازة جمعیت قدرتمندترین عامل در موفقیت هایبازکردند. نتایج نشان داد که در 

 کنندهینیبشیپنقش  تواندیمک زمستانی ی المپیهایبازتولید ناخالص داخلی بیشتر در  سرانةدر مقابل 

 .(17)را داشته باشد 

شود که کشور ایران در طول ها در ادوار مختلف مشاهده میبا توجه و دقت در جدول توزیع مدال  

مدال طال شده، اما کشوری همچون روسیه  20ها تنها موفق به کسب دوره( برگزاری رقابت 9سال ) 16

طال مدال شده است، بنابراین با توجه به این موضوع و با  156موفق به کسب  2013تنها در یونیورسیاد 

المللی و توسعة های بینعنایت به نقش سازندة ورزش در ارتقای سطح سالمت جامعه، موفقیت در عرصه

جهات مختلف اجتماعی، این تحقیق درصدد است تا وضعیت کشورهای مختلف را از لحاظ عوامل اقتصادی 

                                                           
1. Carter  

2. Vagenas & Vlachokyriakou 

3. Emrich  
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ریزی کند تا با شناخت و تعیین این عوامل، کمک شایانی به مسئوالن ورزش کشور در جهت برنامهبررسی 

 مؤثر ورزشی صورت گیرد.

 

 روش پژوهش

قیقات ، آمار و اطالعات، از نوع تحهادادهی آورجمعحلیلی است که از نظر ت -تحقیق حاضر، از نوع توصیفی 

کرد کشورها و بین عمل رابطةی انجام گرفته است. در این تحقیق اکتابخانه صورتبهاسنادی است که 

ک دوره از حداقل در ی اندتوانستهمتغیرها بررسی شده است. جامعة آماری تحقیق کشورهایی است که 

ه اینکه برخی کشور است. اما با توجه ب 97مسابقات موفق به کسب مدال شوند که تعداد این کشوها برابر 

دند، برای دوره( تنها در یک دوره موفق به کسب مدال شده بو 9ل برگزاری مسابقات )سا 16کشورها در 

 نگروونتهمصربستان و  همچونجلوگیری از انحراف آماری و از سوی دیگر منحل شدن برخی از این کشورها 

ظر ر در نکشو 69کرة شمالی، حجم نمونه برابر  همچونیا نبود اطالعات آماری در مورد برخی کشورها 

 شدند.  لیوتحلهیتجزی و آورجمع 2015تا  1999ی تحقیق از سال هادادهگرفته شد و 

تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، ضریب جینی  سرانةی تولید ناخالص داخلی، هاشاخصدر این تحقیق 

مچون های معتبری هها از طریق سایتبین، انتخاب و دادهعنوان متغیر پیشو میزان بیکاری کشورها به

براساس  آوری شد و در نهایت از روش سیستماتیکالمللی جمعهای معتبر بینبانک جهانی و دیگر سایت

 9امتیاز تعلق گرفت و مجموع امتیاز در طول  1و مدال برنز  3، مدال نقره 5امتیاز وزنی، به مدال طال 

ی جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب عنوان عملکرد ورزشی استفاده شد. ابتدا براها بهدوره برگزاری رقابت

ها استفاده شد که دلیل استفاده از این آزمون برای بررسی مانایی یا ایستایی داده 1از آزمون لوین، لین، چو

های آزمون ابتدا از آزمون های دیگر بود. برای بررسی فرضیهنیز کاربرد بیشتر این آزمون نسبت به آزمون

که فرض صفر رد شود )سطح معناداری گونه که درصورتیها استفاده شد، بدینبرای بررسی نوع داده 2چاو

های موردنظر از نوع پنل هستند و اگر شود و دادهها رد میدرصد باشد(، تلفیقی بودن داده 5کمتر از 

ی بررسی اثرات ثابت در برا 3ند. در ادامه از آزمون هاسمناهای موردنظر تلفیقیفرض حکم رد شود، داده

درصد باشد، حاکی  5که سطح معناداری این آزمون کمتر از برابر اثرات تصادفی استفاده شد و درصورتی

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 

2. Chow Test 

3. Hausman Test 
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درصد باشد،  5از رد اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت است و اگر سطح معناداری این آزمون بیشتر از 

پس از مشخص شدن نوع اثرات ثابت یا تصادفی مدل بیانگر رد اثرات ثابت در برابر اثرات تصادفی است. 

 1افزار ایویوزها از طریق نرمموردنظر تخمین زده شده و نتایج موردنظر مورد بحث قرار گرفت. تمامی آزمون

 درصد بررسی شد.  5و در سطح معناداری 

 

 نتایج

 ارائه شده است. 1ی اقتصادی کشورها در جدول هاشاخصی مربوط به هاداده

 

 تحقیق هایدادهتوصیفی  وتحلیلتجزيه. نتايج 1 جدول

یر
تغ

م
 

 
20

15
-1

99
9

 

د 
دا

تع

ت
دا

اه
ش

م
 

 انحراف معیار میانگین ماکزيمم مینیمم

تولید 

 ناخالص

 داخلی

468 1057000000 17946996000000 6581/923293983119 6812/2185414558659 

سرانة 

تولید 

ناخالص 

 داخلی

468 00/241 00/88002 8442/17935 20151/17583 

 03017/9 5055/5 00/90 -20/2 468 تورم

نرخ 

 بیکاری
468 20/0 00/40 6247/8 49412/5 

ضریب 

 جینی
468 40/24 60/64 7092/35 79933/7 

 

 ارائه شده است.  2در جدول  هادادهنتایج ایستایی )مانایی( 

تمامی متغیرهای  و چو لین ،ینوآزمون ل، براساس نتایج شودیمشاهده م 2طورکه در جدول همان

صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در متغیرهای تحقیق رد  ةزیرا فرضی، تحقیق در سطح ایستا هستند

. با توجه به اینکه تمامی متغیرهای تحقیق ایستا هستند، دیگر نگرانی بابت گرفتار شدن در دام شودیم

                                                           
1 . Eviews 
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 .یستن یجمعهم یهاآزمون الزم به انجام رو، ازاینرگرسیون کاذب نیست

 

 ن و چو )سطح(ین، ليمتغیرها به روش لو يیستاينتايج آزمون ا .2جدول 

 

 

 

ارائه شده، برای تشخیص الگوی  3نتایج آزمون چاو و هاسمن )متغیر تولید ناخالص داخلی(، که در جدول 

آزمون چاو  0Hدرصد، فرض  95در سطح اطمینان  3کار گرفته شده است. با توجه به جدول به موردنظر

 و آزمون هاسمن رد شده است. 

 و آزمون هاسمن برای تشخیص الگو اوآزمون چ. 3جدول

 نتیجه داریاسطح معن Fشدة مقدار محاسبه آزمون

 0Hرد  000/0 10/8 آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hرد  001/0 27/10 آزمون هاسمن

 

تلفیقی  ةیعنی داد 𝐇𝟎 ةدرصد فرضی 95در سطح اطمینان  ،شودمالحظه می 3طورکه در جدول همان

نتایج آزمون هاسمن حاکی از رد اثرات  ینند. همچنهستها در مدل تحقیق پنل شود و دادهبودن رد می

اثرات تصادفی است  یانگرصفر ب ةدرصد است، زیرا فرضی 95تصادفی در برابر اثرات ثابت در سطح اطمینان 

که رد شده است. بنابراین مدل تحقیق باید به روش اثرات ثابت برآورد شود. مدل با استفاده از اثرات ثابت 

 .شودیمشاهده م 4برآورد شده است که نتایج آن در جدول

  

نا ايستايی -ايستايی احتمال آماره متغیر  

-22/8 تولید ناخالص داخلی  ایستا  000/0 

تولید ناخالص داخلی  سرانة  37/12-  ایستا  000/0 

-36/181 تورم   ایستا  000/0 

-33/6 نرخ بیکاری  ایستا  000/0 

-85/4 ضریب جینی  000/0  ایستا 
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 . نتايج برآورد مدل4جدول 

 t ةآمار انحراف معیار ضريب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(p) 

ناخالص تولید 

 داخلی

13-E 04/16 11-E28/1 047142/0 00296/0 

 0012/0 258649/3 78185/12 65157/41 ثابت 

000/0 =Prob(F-statistic) 64/0=2R 

 

عبارتی این فرضیه که ضرایب معناداری کل رگرسیون است. به یانگرب F ةآمار 4با توجه به نتایج جدول 

 قدارم یناست. همچن داراو کل رگرسیون معن شودیصفر باشند، رد م توانندیمتغیرهای مستقل مدل م

2R  دارای داخلی  است. با توجه به اینکه متغیر تولید ناخالص 64/0برابر باp درصد است،  5از  کمتر

 دارد.  کشورهابر عملکرد  یمعنادارمثبت و نتیجه گرفت که این متغیر تأثیر  توانیم

ارائه شده است، برای  5تولید ناخالص داخلی( که در جدول  سرانةنتایج آزمون چاو و هاسمن )متغیر 

آزمون چاو رد شده، اما  0Hفرض  5کار گرفته شده است. با توجه به جدول به موردنظرتشخیص الگوی 

 آزمون هاسمن تأیید شده است. 0Hفرض 

 

 الگوآزمون چو و آزمون هاسمن برای تشخیص . 5جدول 

 نتیجه داریاسطح معن Fشدة مقدار محاسبه آزمون

 0Hرد  000/0 59/10 آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hعدم رد  288/0 12/1 آزمون هاسمن

 

تلفیقی  ةیعنی داد 𝐇𝟎 ةدرصد فرضی 95در سطح اطمینان  ،شودمالحظه می 5طورکه در جدول همان

نتایج آزمون هاسمن حاکی از عدم رد  ینند. همچنهستها در مدل تحقیق پنل شود و دادهبودن رد می

اثرات تصادفی  یانگرصفر ب ةدرصد است، زیرا فرضی 95اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت در سطح اطمینان 

برآورد شود. مدل با استفاده از  است که رد نشده است. بنابراین مدل تحقیق باید به روش اثرات تصادفی

  .شودیمشاهده م 6اثرات تصادفی برآورد شده است که نتایج آن در جدول 
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 . نتايج برآورد مدل6جدول 

 t ةآمار انحراف معیار ضريب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(p) 

 0034/0 942940/0 000160/0 000472/0 تولید ناخالص داخلی

 0098/0 591952/2 892750/9 64154/25 ثابت 

015/0 =Prob(F-statistic) 004/0=2R 

 

 

عبارتی این فرضیه که ضرایب معناداری کل رگرسیون است. به یانگرب F ةآمار 6با توجه به نتایج جدول 

است. اما از آنجا که مدل  داراو کل رگرسیون معن شودیصفر باشند، رد م توانندیمتغیرهای مستقل مدل م

مدل  R2 قداردر نظر گرفته شده، مکشورها با اثرات تصادفی است و تنها تأثیر یک متغیر بر روی عملکرد 

 5آن کمتر از  pمثبت و  داخلیبا توجه به اینکه ضریب متغیر سرانه تولید ناخالص  ینپایین است. همچن

بر عملکرد  داریاتولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معن ةنتیجه گرفت که متغیر سران توانیدرصد است، م

 دارد. کشورها

 موردنظرارائه شده، برای تشخیص الگوی  7نتایج آزمون چاو و هاسمن )متغیر تورم( که در جدول 

آزمون هاسمن  0Hآزمون چاو رد شده، اما فرض  0Hفرض  7کار گرفته شده است. با توجه به جدول به

 تأیید شده است.

 آزمون چو و آزمون هاسمن برای تشخیص الگو. 7جدول 

 نتیجه داریاسطح معن Fشدة مقدار محاسبه آزمون

 0Hرد  000/0 84/10 آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hعدم رد  055/0 66/3 آزمون هاسمن

 

تلفیقی  ةیعنی داد 𝐇𝟎 ةدرصد فرضی 95در سطح اطمینان  ،شودمالحظه می 7طورکه در جدول همان

نتایج آزمون هاسمن حاکی از عدم رد  یند. همچنهستنها در مدل تحقیق پنل شود و دادهبودن رد می

اثرات تصادفی  یانگرصفر ب ةدرصد است، زیرا فرضی 95اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت در سطح اطمینان 

برآورد شود. مدل با استفاده از  است که رد نشده است. بنابراین مدل تحقیق باید به روش اثرات تصادفی

 . شودیمشاهده م 8اثرات تصادفی برآورد شده است که نتایج آن در جدول 
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 . نتايج برآورد مدل8جدول

 t ةآمار انحراف معیار ضريب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(p) 

 0080/0 -661791/2 393705/0 047961/1 تورم 

 0003/0 654268/3 76238/10 32863/39 ثابت 

006/0  =Prob(F-statistic) 015/0 =2R 

 

عبارتی این فرضیه که ضرایب معناداری کل رگرسیون است. به یانگرب F ةآمار 8با توجه به نتایج جدول 

است. اما از آنجا که مدل  داراو کل رگرسیون معن شودیصفر باشند، رد م توانندیمتغیرهای مستقل مدل م

مدل  R2 قداردر نظر گرفته شده، م کشورهابا اثرات تصادفی است و تنها تأثیر یک متغیر بر روی عملکرد 

 توانیدرصد است، م 5آن کمتر از  pبا توجه به اینکه ضریب متغیر تورم منفی و  ینپایین است. همچن

  دارد. کشورهابر عملکرد  یدارانتیجه گرفت که متغیر تورم تأثیر منفی و معن

ارائه شده است برای تشخیص الگوی  9نتایج آزمون چاو و هاسمن )متغیر نرخ بیکاری( که در جدول 

آزمون  H0آزمون چاو رد شده، اما فرض  H0فرض  9بکار گرفته شده است با توجه به جدول  موردنظر

 هاسمن تأیید شده است. 

 ی تشخیص الگوآزمون چو و آزمون هاسمن برا. 9جدول 

 نتیجه داریاسطح معن Fشدة مقدار محاسبه آزمون

 0Hرد  000/0 05/10 آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hعدم رد  345/0 891/0 آزمون هاسمن

 

تلفیقی  ةیعنی داد 𝐇𝟎 ةدرصد فرضی 95در سطح اطمینان  ،شودمالحظه می 9طورکه در جدول همان 

نتایج آزمون هاسمن حاکی از عدم رد  ینند. همچنهستها در مدل تحقیق پنل شود و دادهبودن رد می

اثرات تصادفی  یانگرصفر ب ةدرصد است، زیرا فرضی 95اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت در سطح اطمینان 

برآورد شود. مدل با استفاده از  است که رد نشده است. بنابراین مدل تحقیق باید به روش اثرات تصادفی

 . شودیمشاهده م 10اثرات تصادفی برآورد شده است که نتایج آن در جدول
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 . نتايج برآورد مدل10جدول

 t ةآمار انحراف معیار ضريب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(p) 

 0062/0 -751983/2 419663/0 -154905/1 بیکاری

 0008/0 362791/3 01383/13 76280/43 ثابت 

16/0  =Prob(F-statistic) 004/0 =2R 

 
عبارتی این فرضیه که معناداری کل رگرسیون است. به یانگرب F ةآمار 10با توجه به نتایج جدول 

است. اما از آنجا  داراو کل رگرسیون معن شودیصفر باشند، رد م توانندیضرایب متغیرهای مستقل مدل م

 قداردر نظر گرفته شده، م کشورهاکه مدل با اثرات تصادفی است و تنها تأثیر یک متغیر بر روی عملکرد 

R2 با توجه به اینکه ضریب متغیر بیکاری منفی و  ینمدل پایین است. همچنp  درصد است،  5آن کمتر از

 .دارد کشورهابر عملکرد  داریانتیجه گرفت که متغیر بیکاری تأثیر منفی و معن توانیم

ارائه شده، برای تشخیص الگوی  11نتایج آزمون چاو و هاسمن )متغیر ضریب جینی( که در جدول 

آزمون  H0آزمون چاو رد شده، اما فرض  H0فرض  11کار گرفته شده است. با توجه به جدول به موردنظر

 هاسمن تأیید شده است.

 

 هاسمن برای تشخیص الگوآزمون چو و آزمون . 11جدول 

 نتیجه سطح معناداری Fمقدار محاسبه شدة  آزمون

 0Hرد  000/0 40/10 آزمون اثرات ثابت )چاو(

 0Hعدم رد  914/0 01/0 آزمون هاسمن

 

 ةیعنی داد 𝐇𝟎 ةدرصد فرضی 95در سطح اطمینان  ،شودمالحظه می 11طورکه در جدول همان

نتایج آزمون هاسمن حاکی از  ینند. همچنهستها در مدل تحقیق پنل شود و دادهتلفیقی بودن رد می

اثرات  یانگرصفر ب ةدرصد است، زیرا فرضی 95عدم رد اثرات تصادفی در برابر اثرات ثابت در سطح اطمینان 

  تصادفی است که رد نشده است. بنابراین مدل تحقیق باید به روش اثرات تصادفی برآورد شود.

عبارتی این فرضیه که معناداری کل رگرسیون است. به یانگرب F ةآمار 12با توجه به نتایج جدول 

است. اما از آنجا  داراو کل رگرسیون معن شودیصفر باشند، رد م توانندیضرایب متغیرهای مستقل مدل م
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 قداردر نظر گرفته شده، م کشورهاکه مدل با اثرات تصادفی است و تنها تأثیر یک متغیر بر روی عملکرد 

R2 با توجه به اینکه  ینمدل پایین است. همچنp  توانیدرصد است، م 5متغیر ضریب جینی بیشتر از 

 کشورها ندارد. بر عملکرد داریانتیجه گرفت که متغیر ضریب جینی تأثیر معن

 

 . نتايج برآورد مدل12جدول

 t ةآمار انحراف معیار ضريب متغیر توضیحی
ارزش احتمال 

(p) 

 6709/0 425152/0 630682/0 268135/0 ضریب جینی

 3179/0 999851/0 98705/23 98348/23 ثابت

R2 = 0/01                              Prob (F-statistic) = 0/048 

 

 گیرییجهنتبحث و 

ی تولید ناخالص داخلی و هاشاخصبراساس نتایج تحقیق، از میان پنج متغیر مورد بررسی در پژوهش، 

که با یطوربه، اندداشتهتولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد کشورها  سرانة

  .اندداشتهافزایش این دو متغیر، کشورها عملکرد مطلوبی را در این رویدادها 

با افزایش تولید ناخالص  .(18ند )اعامل اثرگذار بر توسعة ورزشی ترینیادیبن ،اقتصادی یهاشاخص

 المللییناقتصادی کشورها، عملکرد ورزشی آنها در رویدادهای ب یهاعنوان یکی از شاخصداخلی به

. دهدییک کشور را نشان م(. این شاخص میزان رفاه و ثروت 19) یابدیهمچون جام جهانی افزایش م

آن کشور افزایش  ةثروتمند باشد، سهم سرانة ورزش آن کشور نیز در بودج یطبیعی است هر کشور

نهایی  یجة. نتشودیمتولی امر ورزش در یک کشور م یهاخواهد یافت. همین امر موجب تقویت سازمان

به این امر حیاتی است که ورزشکاران . توجه کندیورزشی آن کشور نمود پیدا م هاییتآن در قالب موفق

که از حداقل امکانات و تجهیزات  اندالمللیینزمانی قادر به حداکثر بازدهی و درخشش در مجامع ب

(. شرکت در مسابقات ورزشی نیازمند صرف هزینه است 20جهانی برخوردار باشند ) ةاستاندارد و پیشرفت

ورزشکاران جوامع فقیر با مشکالت شک بی .دارد و به پشتیبانی مالی دولت و بخش خصوصی بستگی

اقتصاد از عوامل  (.21رو خواهند شد )هالزم جهت شرکت در مسابقات، روب ةبودج یآوربیشتری در جمع

 ترینییکی از اصل منزلةاصلی برای توسعة ورزش رقابتی است و تولید ناخالص داخلی یک کشور به
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-24در توسعة ورزش و میزان موفقیت یک کشور نقش بسزایی ایفا کند ) تواندیاقتصادی م یهاشاخص

( معتقدند که یک جامعة ثروتمند قادر به تخصیص مبلغ بیشتری از 2010و همکاران ) 1جیانگ (.22

( است که در یاورزشی )از جمله استادیوم، تجهیزات و مربیگری حرفه هاییرساختمنابع برای توسعة ز

چراکه بهبود وضعیت  ،همراه خواهد داشتعة استعداد ورزشی بیشتر را در کشور بهنتیجه ایجاد و توس

و در نتیجه  شودیاقتصادی با افزایش سطح رفاه مردم و بالتبع تمایل مردم به شرکت در ورزش همراه م

درآمد بیشتر به کشور این  (.26،25،18) شودیدر کشور م یپرورشکوفایی استعدادها و قهرمان موجب

زیادی را  یهاشوند، ورزشکاران بهتری را آموزش دهند، گروه تریها تخصصتا در ورزش دهدیازه را ماج

ند و در نتیجه موفقیت بیشتری نسبت به سایر کشورها در رویدادهای جهانی کسب کنبه مسابقات ارسال 

(، واگناس و وال 2014)های تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات کارتر و همکاران یافته روازاین(. 25کنند )

(، 2010) 4(، لوئیز و فادال2004و همکاران ) 3(، هافمن2000) 2(، جانسون و علی2012چوک ریاک )

(، 2002) 8(، هوستون ویلسون2004) 7(، ماتروس و نامورو2004) 6(، برنارد و باس2007) 5دابسون گلد و

نژاد و همکاران (، همتی1392اران )اما با نتایج رحیمی و همک (.15،16،23،25-30 همخوانی دارد )

دلیل این ناهمخوانی به  (.31-33 ( همخوانی ندارد )2013آبادی و همکاران )( و شریعتی فیض1392)

ها کشورهای آسیایی بودند، گردد، چراکه جامعة آماری این پژوهشجامعة محدود تحقیقات مذکور برمی

ص داخلی مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکاست. در این در حالی است که بیشترین میزان تولید ناخال

سالة این تحقیق بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را از میان  16تحقیق حاضر نیز آمریکا در بررسی 

 دست آورده بود. ها بهنمونة آماری داشت که عملکرد مطلوبی نیز در این رقابت

دست تولید ناخالص داخلی از تقسیم میزان تولید ناخالص داخلی بر میزان جمعیت آن کشور به ةسران

مریکا میزان تولید ناخالص داخلی زیادی نسبت آ. با توجه به اینکه برخی کشورها همچون چین و آیدیم

لذا  ،آنها باشد مربوط به جمعیت باالی GDPاین میزان  رسیدینظر مبه رو، ازاینکشورها دارند ةبه بقی

هدف از بررسی سرانة تولید ناخالص داخلی، یافتن این موضوع بود که آیا میزان باالی تولید ناخالص داخلی 

                                                           
1. Jiang  

2. Johnson & Ali 

3. Hoffman  

4. Luiz & Fadal 

5. Gelade & Dobson 

6. Bernard & buses 

7. Matros & Namoro 

8. Houston & Wilson 
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این پژوهش با تحقیقات ایمرچ و همکاران  هاییافتهدلیل جمعیت باالی این کشورهاست یا خیر؟ به

 3(، لیدز2011) 2کاستونکا و اسکورویچ(،2011و همکاران ) 1بوتس، (2010(، جیانگ و همکاران )2012)

 6(، کوپر و استرکن2003(، بیان )2006) 5(، رابرتز2008) 4لندگ(، کریشنا و ها2009و همکاران )

(. اما تحقیقی که عدم تأثیر سرانة 17،18،21،22،34-39ست )( همسو2000( و برنارد و باس )2001)

هند، دست نیامد. در حقیقت تولید ناخالص داخلی به ،تولید ناخالص داخلی بر روی عملکرد را اثبات کند

دالر به ازای هر نفر  1600تولید ناخالص داخلی هند در حدود  ةاما در مقابل سران ،مریکا باالستآچین و 

است و این موضوع نشان دالر به ازای هر نفر  56000مریکا آدالر و در  8000اما این رقم در چین  است،

تولید  سرانةالف جمعیت زیاد نسبت به آمریکا تولید ناخالص داخلی کمتر و بالتبع دهد که هند با اختیم

 دست آورده است. تری را نیز بهیفضعی یونیورسیاد نیز عملکرد هارقابتناخالص کمتری دارد که در 

دو متغیر تورم و نرخ بیکاری کشورها نیز تأثیر منفی و معناداری بر روی عملکرد ورزشی کشورها  

ی که با افزایش نرخ تورم و میزان بیکاری کشورها میزان عملکرد این کشورها پایین اگونهبهداشته است، 

که سن او  شودیگفته مبیکار به کسی  .اندنداشتهآمده و عملکرد مناسبی در یونیورسیادهای دانشجویی 

از حد معینی بیشتر است، اما با وجود آماده بودن و تمایل به داشتن کار، در زمان مشخصی هیچ شغل 

شخص توان و تقاضای آن را داشته باشد، بیکاری نامیده  کهیدرآمدزایی ندارد. میسر نشدن کار درحال

راد جامعه درآمد و فرصت کافی برای پرداختن اف ،زیاد باشد ایکه بیکاری در جامعه(. زمانی40)شود یم

هر کشوری با توجه به وضعیت اقتصادی  شکبیبه مسائل ثانویه از جمله پرداختن به ورزش را ندارند و 

نژاد و همکاران نتایج این تحقیق با نتایج همتی روازاین. ندموجود در آن کشور دارای درصدی از افراد بیکار

( همخوانی 1395(، مجیدخواه )2011تحقیقات ایمپریال و هاگرمن )نتایج ا با (. ام32) ( همسوست1392)

( 2011در این موضوع دانست که تحقیقات ایمپریال و هاگرمن ) توانیهمسویی را منا(. علت 41،42) ندارد

بر روی کشورهای آفریقایی صورت گرفته و کل کشورهای جهان جزء جامعة آماری وی نبودند و از طرفی 

( 1395ن بیکاری بسیار مشابهی بین کشورهای آفریقایی وجود دارد. جامعة آماری تحقیق مجیدخواه ) میزا

کشور به یکدیگر اختالف چندانی ندارند. افزایش  یهانیز تنها کشور ایران بود که میزان بیکاری در استان

                                                           
1. Buts  

2. Custonja & Skoric   

3. Leeds  

4. Krishna & Haglund 

5. Roberts 

6. Kuper & Sterken   
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 سببو  کندیی را تشدید ماجتماع هایی، رشد ناهنجارگذاردیتورم با تأثیر مستقیمی که بر نابرابری م

و عدم دسترسی قشر  هایتی افزایش محرومااجتماعی خواهد شد. افزایش نابرابری به معن ةکاهش سرمای

که  شودیتقویت این ذهنیت م است و موجبها و حقوق اجتماعی جامعه به بسیاری از فرصت تریفضع

در نتیجه کاهش تمایالت به  آورند،یدست نمهخود را ب ةبا درآمد پایین، سهم منصفان یهااقشار و گروه

زیرا همکاری و مشارکت در  ،دنبال خواهد داشتهمکاری و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را به

(. در 43زندگی اجتماعی، نیازمند برخورداری از امکاناتی است که در اختیار سایر افراد جامعه قرار دارد )

و در سطح  دهدمیچون تمامی اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار  ،زیاد استتورم بسیار  ینةتمام کشورها هز

و موجب  یابدی. با افزایش تورم، نوسانات و نااطمینانی در اقتصاد افزایش مکندیعمومی ایجاد نارضایتی م

 با افزایش تورم و کاهش (.44آنی و داللی حرکت کند ) هاییهبه سمت سرما گذارانیهوجوه سرما شودیم

در ورزش، توسعه و رشد ورزش همگانی و قهرمانی  گذارییهتبع آن کاهش سرمامولد و به گذارییهسرما

 هاییاستنسبت به دولت و س اعتمادییگسترش ب سببنیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، تورم 

عملکرد  زیرا یکی از وظایف اصلی دولت، حفظ ارزش پول کشور است و شود،یدولتی در سطح جامعه م

در نتیجه موجب  دهد ومیمشروعیت دولت را نزد جامعه کاهش  یجتدرضعیف دولت در این عرصه، به

 بردیو ذخایر اجتماعی را تحلیل م گذاردیو بر نظام انگیزشی جامعه تأثیر منفی م شودمیبروز بدبینی 

در یک کشور و کاهش قدرت علت وجود گرانی ، بهمسلم است که کشوری که نرخ تورم باالیی دارد (.45)

اجتماعی را از افراد خواهد گرفت. نتایج تحقیق حاضر با  هاییتفرصت مشارکت در فعالمالی مردم 

گفت در تحقیق حاضر از جمله  ددر توجیه این موضوع بای (.42)ست ( همسو1395تحقیقات مجیدخواه )

ها عملکرد ه بودند در تمامی دوره( موفق شددوره 9)ها سال برگزاری رقابت 16کشورهایی که در طی 

درصد بود یا  5/3سال در حدود  16کشور استرالیا بود که میانگین تورم در طی  ،مطلوبی داشته باشند

دوره از  9درصد را تجربه کرده است و کشور چین که در طی  2کشور کانادا در زمان مشابه میانگین 

 ،درصد را داشته است 5/1میانگین نرخ تورم  ،را از آن خود کرده بود 5تا  1 ةها جایگاهی بین رتبرقابت

البته این کشور نرخ تورم منفی را نیز تجربه کرده است. دیگر کشورها فرانسه، آلمان و ایتالیا بودند که نرخ 

مورد بررسی  ها تنها کشوراند. ژاپن نیز با عملکرد بسیار قوی در طی این رقابتدرصدی را داشته 1تورم 

درصد را نیز تجربه نکرده و میانگین تورم در این کشور بین  1نرخ تورم  گاهیچدر این پژوهش است که ه

درصدی را  5/2مریکا نیز طی این مدت میانگین نرخ تورم آاست. کشورهای انگلیس و  بوده -1و  1/0

و بالروس با اوی ن، رومانی، مولداند. این درحالی است که عملکرد کشورهایی همچون ترکیه، ایراداشته
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این کشور تنها در بسیار ضعیف بود ) رسید،یدرصد هم م 40که گاهی به بیش از  ینرخ تورم دورقم

دلیل تأثیر میزبانی این کشور بوده است( که همگی بهی داشته که آن هم عملکرد مطلوب 2005یونیورسیاد 

. اما نتایج این تحقیق با نتایج ایمپریال و دهندیشان مرابطة منفی و معکوس تورم را با عملکرد ورزشی ن

 (.41،46) ( مبنی بر عدم تأثیر تورم بر عملکرد ورزشی ناهمسوست1394( و شیرعلیزاده )2011هاگرمن )

 ،در هر دو تحقیق، جامعة آماری .در جامعة آماری تحقیقات آنها دانست توانیعلت این ناهمسویی را م

کشور آرژانتین با تورم  ،2014برای مثال در جام جهانی . ر جام جهانی بودندکننده دکشورهای شرکت

را از آن خود کرد که  امیرتبة س درصد 6/0اما کشور ژاپن با تورم  ،در مقام دوم قرار گرفت درصد 5/10

 . ستهاعدم تأثیر تورم بر روی عملکرد در این رقابت ةدهندهمگی نشان

داری را بر روی عملکرد امعنغیر مورد بررسی در این پژوهش، تأثیر دیگر مت عنوانبهضریب جینی 

شاخص نابرابری  ینترشک ضریب جینی متداولیدر بررسی توزیع درآمد بورزشی کشورها نداشته است. 

از نظر آماری  .مختلف و گوناگون تعبیر و تفسیر شده است یهادرآمد است و به همین دلیل از جنبه

نابرابری  ةنابرابری توزیع درآمد مورد بررسی به حداکثر انداز ةست از نسبت اندازضریب جینی عبارت ا

وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف تنها از نظر اقتصادی  (.47نابرابر ) درآمدی ممکن، در توزیع کامالً

گذشته و متنوع رشد و  یها. تجربهاستاهمیت ندارد، بلکه در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت 

رشد  ینةها در زمکه موفقیت و اقدامات بلندمدت و پایدار حکومت کندیتوسعه نیز این واقعیت را بیان م

 ة، از جمله توزیع عادالنهایاستدن آثار و پیامدهای توزیعی سکرو توسعة جامعة اقتصادی مشروط به لحاظ 

دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار  . مشکل توزیع درآمد اغلب ازاستدرآمد در جامعه 

 ،مدت برای رفع این مشکل توصیه شودکوتاه یهاحلموجب شده است تا راه مسئلهو همین  گیردیم

و  دهدیاز خود پایداری نشان م ،نیودلیل مقاومت نیروهای درنابرابری توزیع درآمد به ةپدید کهیدرحال

بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و  مدت وکوتاه هاییاستاجرای س

عوامل مؤثر بر  بایستیدارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادالنه درآمد م در پیرشد اقتصادی 

مناسب در راستای بهبود  هاییاستآن را شناخت و با توجه به تأثیر آنها بر توزیع درآمد به اتخاذ س

 ةنابرابری درآمد به دو طبق یها(. شاخص48د )کرجوامع مختلف اقدام  یهابرابری در سطوح و دهکنا

معروف  1یکی نابرابری درآمد درون جامعه که به شاخص نابرابری درون توزیعی شوند؛یاصلی تقسیم م

                                                           
1.  Interadistribution Inequality  Mesure (Intra-DIM) 
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 ةا ضریب فاصلی 1توزیعیاست و دیگری نابرابری درآمد در بین جوامع که موسوم به شاخص نابرابری بین

د که ضریب فاصلة اقتصادی یا شاخص نابرابری شنتایج این تحقیق مشخص  براساس (.47اقتصادی است )

عبارتی توزیع ثروت به .ورزشی دانشجویی ندارد یهابین توزیعی تأثیری بر روی عملکرد کشورها در رقابت

رزشکاران آن کشور تأثیری ندارد. اگر در یک جامعه و اختالف طبقاتی بسیار زیاد یا کم بر روی عملکرد و

طبقاتی کمتر خواهد شد و امکان  ةدر نتیجه فاصل ،درآمد به شکل برابر در بین آحاد جامعه توزیع شود

پژوهش با نتیجه تحقیقات  ةنتیج روازاین. شودیشکوفایی استعدادها در جامعه به شکل برابر ایجاد م

(. در تبیین این 42،46،49)ست ( همسو1392( و دخت باقر )1394(، شیرعلیزاده )1395مجیدخواه )

 ،را داشتند 40مریکا با اینکه ضریب جینی باالی آگفت که کشورهایی همانند روسیه، چین و  دموضوع بای

اما کشورهایی با ضریب جینی  ،اندت آوردهدسهاما بیشترین تعداد مدال را در طول برگزاری مسابقات ب

ترتیب با داشتن ضریب جینی توزیع عادالنه ثروت در این کشورها و به رغمیپایین مثل دانمارک و سوئد عل

 دست آورند.همدال ب 8دوره( تنها  9سال برگزاری مسابقات ) 16اند در طول در مجموع توانسته 27و  25

یژه ورزش وبهکه احتماالً ضریب جینی در تمامی سطوح ورزش قهرمانی  توان نتیجه گرفتیمدر انتها 

عوامل اجتماعی،  همچوندانشجویی تأثیر چشمگیری ندارد و عملکرد کشورها ناشی از عوامل مهم دیگری 

 فرهنگی و... است. 

در یونیورسیادهای تابستانی  کنندهشرکتدر این تحقیق عوامل مؤثر بر عملکرد کشورهای منتخب 

تولید ناخالص داخلی، سرانة  همچونی اقتصادی کشورها هاشاخصدانشجویان جهان با  2015تا  1999

تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری و میزان تورم در کشورها بررسی شد. با توجه به نتایج 

مثبت و  صورتبهتحقیق مشخص شد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی و سرانة تولید ناخالص داخلی 

گونه که با افزایش هر دو متغیر، عملکرد ینامعناداری بر روی عملکرد ورزشی کشورها تأثیرگذارند. به 

یابد. دو متغیر میزان بیکاری و نرخ تورم نیز بر روی عملکرد ورزشی کشورها، یمورزشی کشورها بهبود 

ست، به این معنا که با کاهش نرخ بیکاری در یونیورسیادهای دانشجویی مؤثرند، اما این تأثیر از نوع منفی ا

دیگر  عنوانبهیابد. شاخص ضریب جینی یمو میزان تورم در کشورها، عملکرد ورزشی کشورها نیز بهبود 

شاخص اقتصادی تأثیری بر روی عملکرد ورزشی کشورها در یونیورسیادهای دانشجویی نداشته است. 

یزان و مدیران رویدادهای ربرنامهو  اندرکاراندستیژه، وهببنابراین مسئوالن متولی امر ورزش در کشور 

                                                           
1.  Interadistribution Inequality  Mesure (Inter-DIM) 



 1398، زمستان 4، شمارة 11يت ورزشی، دورة مدير                                                                                     850

 

 

یونیورسیادهای دانشجویی با در نظر گرفتن این عوامل، و تالش برای کاهش نرخ  همچونورزشی مهمی 

عواملی که تأثیر منفی بر روی عملکرد ورزشی دارند و البته افزایش تولید ناخالص  عنوانبهتورم و بیکاری 

دو شاخصی که میزان ثروت و رفاه یک کشور را به نمایش  عنوانبهتولید ناخالص داخلی  سرانةداخلی و 

کار گذارد، حداکثر تالش خود را برای افزایش سطح ثروت جوامع و ارتقای عملکرد ورزشی کشورمان بهیم

 بندند. 

 تشکر و قدردانی

زاده کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز است. نامة سمیه اسدییانپااین مقاله بخشی از 

 ، کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. کردنداز کلیة کسانی که در راستای انجام این پژوهش ما را یاری 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effect of economic indicators of countries 

on their performance in the summer Universiades (1999-2015). With a review of 

related literature, five variables of GDP, GDP per capita, inflation rate, GINI 

coefficient and unemployment rate were selected as the economic indicators of the 

countries. Data of independent variables were selected through the World Bank 

website. Medals earned by each country were also considered as sport performance, 

which were collected through FISU. The research method was descriptive-analytical 

and data were collected during 1999 to 2015 (during 9 courses of competitions). The 

statistical population included 97 countries and 69 countries were selected as the 

statistical sample. Firstly, Levin, Lin, and Chu test was used to examine the static data. 

Finally, econometric methods (unbalanced panel) were used to analyze the data. The 

results showed that among the identified economic factors, GDP, GDP per capita, 

inflation, and unemployment rate affected the performance of countries. Therefore, 

considering these factors, the sport authorities of Iran can apply the necessary plans 

for the success in university sport. 
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