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Introduction: The phenomenon of globalization is one of the most challenging 
issues in countries and the study of its effects on macroeconomic variables has been 
considered by researchers. Therefore, in the study the economic factors affecting the 
openness of sports and trade in Mena member countries were examined. 
 
Methods: The present research is applied descriptive-analytical and has been done 
by documentary method. Data on the variables of Gross Domestic Product, Exchange 
rate, consumer price index and statistics of exports and imports of sports goods of 
Mena countries were collected from the World Bank and the World Trade Center 
Website During the 1993-2018. To estimate the model was used ordinary least 
squares method with the help of EViews 10 software.  
 
Results: The results showed that the results showed that with the increase of one unit 
of Gross Domestic Product, openness Sporting Goods business unit increased by 
064/0 Unit. The variable coefficient of the price index is negative, which means that 
with the increase of one unit of the price index of goods decreases the degree of 
commercial openness of sporting goods by 0.04 units. Also, with the increase of one-
unit exchange rate increases the degree of commercial openness of sports goods 
0.012 units.  

 
Conclusion: Increasing the government's support and incentive policies to attract 
foreign capital can be helpful. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
 Trade openness is the degree of trade relations of a country 
with other countries. The degree of openness refers to the 
extent to which a country is exposed to trade and competition 
for investment. In a more comprehensive definition, the 
globalization of the economy can be considered a process in 
which the economic borders between countries are fading day 
by day and the movement of resources, technology, goods and 
services, capital and even human resources across borders is 
easier takes place. The dependence of Iran's economy and the 
selected MENA countries on oil and the variability of oil 
prices in the world markets through influencing the 
macroeconomic variables of the country overshadow the 
international trade of the sports goods industry, which is part 
of the emerging industries and an important part of the sports 
industry. The phenomenon of globalization is one of the most 
challenging issues in countries and the study of its effects on 
macroeconomic variables has been considered by researchers. 
Therefore, in the study the economic factors affecting the 
openness of sports and trade in Mena member countries were 
examined. 
 
Methods 
The present research is applied descriptive-analytical and has 
been done by documentary method. Data on the variables of 
Gross Domestic Product, Exchange rate, consumer price index 
and statistics of exports and imports of sports goods of Mena 
countries were collected from the World Bank and the World 
Trade Center Website during the 1993-2018. The reason for 
choosing MENA member countries is due to the importance 
of the geopolitical position of the economic structure similar 
to the mentioned countries, which are somehow located in one 
of the most sensitive regions of the world in terms of strategy, 
economy, politics and culture. Also, these countries have 
abundant oil and gas resources. To estimate the model was 
used ordinary least squares method with the help of Eviews 10 
software. In this research, the following model is used to 
investigate economic factors affecting commercial 
liberalization of sports goods: 

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐 + 𝑎𝑎1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 

In this model, the open variable is the degree of commercial 
openness of sports goods, LGDP is the logarithm of gross 
domestic product, LCPI is the logarithm of the consumer price 
index, and LEX is the logarithm of the exchange rate. The 
degree of commercial openness of sports goods is calculated 
as follows: 

Degree of trade openness of sports goods = (Export of sports 
goods + Import of sports goods)/GDP 

GDP data at constant 2010 dollar price and consumer price 
index and exchange rate are all from the World Bank website 
for selected MENA region member countries including: 
Bahrain, Iran, Egypt, Oman, Saudi Arabia, UAE, Jordan, 

Kuwait, Yemen, Algeria, Morocco and Tunisia have been 
extracted. 

 Results  
In this research, first, panel unit root tests are examined to 
check the stationary of variables, then panel cointegration tests 
between variables are examined, and at the end, the long-term 
relationship between variables is estimated. The results 
showed that the results showed that with the increase of one 
unit of Gross Domestic Product, openness Sporting Goods 
business unit increased by 0/046 Unit. The variable coefficient 
of the price index is negative, which means that with the 
increase of one unit of the price index of goods decreases the 
degree of commercial openness of sporting goods by 0.04 
units. Also, with the increase of one-unit exchange rate 
increases the degree of commercial openness of sports goods 
0.012 units. 
  
 
Conclusion 
Achieving higher economic growth is one of the main goals of 
any economic system. But there are countless factors at the 
level of micro and macro economy that can overshadow it, and 
therefore the sports industry as one of the new industries that 
has played a productive role in the international economy in 
recent decades and for investments The macro economy is 
more influential for any country, it is influenced by the 
country's macro variables. Trade openness means the seamless 
integration of the economy. The results showed that the results 
showed that with the increase of one unit of Gross Domestic 
Product, openness Sporting Goods business unit increased by 
0/046 Unit Previous empirical studies have shown that in most 
developing countries, trade liberalization has been the cause of 
changing economic growth. Sports industry and sports goods 
industry in the country is one of the industries that can generate 
income for the country. Because with the increase in people's 
demand, and the increase in the economic growth of countries, 
the conditions for the use of up-to-date technologies and 
advanced equipment in the field of production of goods for 
sports goods producers and the increase in the quality and 
method of packaging for export are provided, and the level of 
competition of sports goods provides countries in global 
markets.  Considering that sports goods are used by the general 
society and have great goals such as health and well-being, and 
also contribute to the basket of goods of most households, in 
case of a sharp increase in the exchange rate, it is 
recommended that the officials conduct the necessary 
investigations in this matter. Sometimes do. By applying the 
policy of trade liberalization, the major policy makers of these 
countries have reduced the existing obstacles in the field of 
import and at the same time as increasing the export, they have 
taken a greater share of the world markets. On the other hand, 
most of these countries are exposed to an oil price shock, so it 
is suggested to emphasize the strengthening of exports. 
 
 
  



 
 
Ethical Considerations  
Compliance with ethical guidelines: In this article, ethical 
considerations related to research, including data extraction from 
reliable sites, have been observed. 
 
Funding:  
 
Authors’ contribution: Author Contributions: Study concept and 
design: S.R.; analysis and interpretation of data: Gh. L, and S. M.; 
drafting of the manuscript: Gh. L and S. R.; critical revision of the 
manuscript for important intellectual content: S. M., and S. R.; 
statistical analysis: Gh. L. 
 
Conflict of interest: Informs that this work has not been published 
elsewhere and has not been submitted to another publication at the 
same time. Also, all rights to use the content, tables, images, etc. have 
been assigned to the publisher. 
 
Acknowledgments: The respected referees are thanked for providing 
structural and scientific comments. 
 



 

 

  )MENAعوامل اقتصادي مؤثر بر باز بودن تجاري ورزشی در کشورهاي عضو منطقۀ منا (
 

  3محمد سرالب ،  2لیال غالمی حیدریانی ،  1رقیه سرالب

     r.sarlab@urmia.ac.ir ، ایران. رایانامه:ارومیه، ارومیه، دانشگاه علوم ورزشیدانشکده ، مدیریت ورزشیگروه نویسندة مسؤول،  .1
 abcdef@ut.ac.ir ، ایران. رایانامه:تبریز، تبریز، دانشگاه اقتصاد و مدیریتدانشکده ، گروه اقتصاد. 2
    m.sarlab@yahoo.com ، تهران، ایران. رایانامه:شهیدبهشتیدانشگاه و علوم سیاسی،  اقتصاددانشکده ، گروه اقتصاد .3

 چکیده اطالعات مقاله
 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 

 13/01/1399:افتیدر خیتار

 27/12/1399تاریخ بازنگري:

 15/01/1400: رشیپذ خیتار

 25/06/1401: انتشار خیتار

 

 
  ها:واژهکلید

 باز بودن تجاري
 صنعت ورزش

 عوامل اقتصادي 
 کشورهاي منطقه منا

  کاالهاي ورزشی
 
  
 
 

آثار آن بر متغیرهاي  رود و بررسی شمار می چالش برانگیزترین مباحث در کشورها به شدن یکی از  پدیده جهانی: مقدمه
ر باز بودن تجاري بکالن اقتصـادي مورد توجه محققان قرار گرفته اسـت. لذا در تحقیق حاضـر، عوامل اقتصـادي مؤثر     

ضر از نوع تحقیقات کاربردي و تح       سی قرار گرفت. تحقیق حا شورهاي منا مورد برر شی ک صورت    لیلی میورز شد و ب با
 اسنادي انجام گرفته است.

هاي صادرات و کننده و دادهآمار متغیرهاي تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرفروش پژوهش: 
ترتیب از سایت بانک جهانی داده به 1993-2018هاي واردات کاالهاي ورزشی کشورهاي عضو منطقه منا در طی سال

) و با DOLSآوري گردید. براي تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی پویاي پانلی (ی جمعو مرکز تجارت جهان
 استفاده شد. 10افزار ایویوز نسخه استفاده از نرم

ري کاالهاي ورزشی به میزان با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجا نتایج نشان داد که ها:  یافته
ا افزایش یک واحد باشد، این بدان معنا است که بیابد. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی میواحد افزایش می 064/0

ند. همچنین با کاهش پیدا میواحد درجه باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی ک 014/0شاخص قیمت کاالها، به میزان 
 یابد.می واحد افزایش 012/0افزایش یک واحد نرخ ارز، درجه باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی به میزان 

مک کننده تواند ک یم یخارج هیجذب سرما يدولت برا یقیتشو يها استیها و س تیحما شیفزااگیري:  نتیجه
 .باشد
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  .157-14،145)2(، مدیریت ورزشینشریه 
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 مقدمه 

 آن از امروزه فرایندي که آغاز مشخص،طور . بهشودیم برداشت خاص مصادیقی آن اقتصادي بعد ژهیوبه جهانی شدن، از بحث در امروزه
آزادسازي ). 1398(محمودي،  گرددیبازم 1870سال  حدود یعنی میالدي، نوزدهم سدة اواخر به ،میکنیم یاد اقتصاد شدن یعنوان جهانبه

کشورها در  دلیل نیبه هم). 1398(محمدپور و همکاران،  یند رشد اقتصادي کشورها بازي کرده استادر فر ياندهیتجاري نقش مهم و فزا
زیرا یک اقتصاد )، 1393تمیزي، دهند ( ند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایشکنرشد تجارت جهانی هماهنگ  روندخود را با  اندتالش
 مثبت تأثیراتدار است و با ورود یشرفته برخوربـاالي باز بودن تجاري همواره از قابلیت بیشتري براي جذب فنـاوري از کشورهاي پ ۀبا درج

به کارایی  المللنیتجـارت ب ،ـر. از سـوي دیگشودیبزرگ اقتصادي در تولید هدایت م يهااسیاقتصاد به مقو  فنـاوريۀ ناشـی از توسـع
انجامد میینـد تولیـد اسطح فر يرتقااه و بـا بسـط و گسترش بازار کاال و خدمات، ب شـودیمنجر م یالمللنیبیشتر عوامل تولید در سطح ب

پیوستن به  ست و همچنین درصددااقتصاد ایران سیاست باز بودن اقتصاد را مدنظر قرار داده  نکهیبا توجه به ا). 1397(نیکوقدم و جزمی، 
ة نشدحلي هارسشپرح رو گسترش تجارت جهانی بین کشورهاي مختلف به ط)، ازاین1397(فتحی و یوسفی،  سازمان تجارت جهانی است

 ریپذانیوسانات قیمت آن و پاوابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و نبسیاري در زمینۀ متغیرهاي کالن منجر شده است. از طرفی 
). 1397همکاران، و  البسره است (ر کردبرخوردا ياژهیاز اهمیت ودر کشور را توجه به دیگر صنایع درآمدزا لزوم بودن این منبع اقتصادي، 

ثرگذاري بر متغیرهاي کالن ااز طریق بودن قیمت نفت در بازارهاي جهانی  به نفت و متغیر و کشورهاي منتخب منا وابستگی اقتصاد ایران
قرار  الشعاعتحت، است ی صنعت کاالهاي ورزشی را که جزء صنایع نوپا و بخش مهم صنعت ورزشالمللنیباقتصادي کشور، تجارت 

 .     دهدیم

باز بودن، به میزان در معرض قرار گرفتن یک کشور به  ۀ. درجاستمیزان ارتباط تجاري یک کشور با سایر کشورهتجاري  باز بودن
فرایندي در نظر گرفت که در آن  توانیاقتصاد را م شدن یجهان، ترجامع. در تعریف اشاره دارد يگذارهیمنظور سرماتجارت و رقابت به

و خدمات، سرمایه و حتی نیروي انسانی  ال، کايو تحرك روزافزون منابع، فناور شودیمرزهاي اقتصادي میان کشورها هر روز کمرنگ م
توان مثبت قوي براي رشد اقتصادي ایجاد  تواندیتجارت خارجی م ). شرکت در1398(محمودي،  ردیگیتر صورت مدر ماوراي مرزها سهل

 ۀو نظری 2مزیت مطلق آدام اسمیت ۀثیر قرار دهد، به نظریأرشد اقتصادي را تحت ت تواندیاین باور که تجارت خارجی م). 2017، 1کند (کهو
، افتهیو کشور کمتر توسعه افتهیاند که تجارت بین یک کشور توسعهکرده بیانگروسمن و هلپمن . گرددیبرم 3مزیت نسبی دیوید ریکاردو

ی از موضوعات مهم). 1398(محمدپور و همکاران،  را بهبود بخشد افتهینرخ رشد اقتصادي بلندمدت کشور کمتر توسعه تواندیشرایطی م در
 ۀبین درج ۀرابطدر این خصوص،  برجستهاما اصل مهم و باز بودن تجاري است.  ۀرشد اقتصادي بر درج اثر ،شودیممطرح  در اقتصاد که

یکی از ). 2017و همکاران،  4(مویو شودیتسریع رشد اقتصادي م سببباز بودن تجاري و رشد اقتصادي آن است که آزادسازي تجاري 
گفت  توانیماست. در خصوص اثرگذاري نرخ ارز بر باز بودن تجاري نرخ ارز  ثر بـر عملکـرد اقتصـاد کالنؤمـ يهـاشـاخص نیتريدیکل

قیمت  ةداشته و ناگزیر پذیرند المللنیب ۀدر عرص يترنییباز بودن تجارت کمتر شود، در آن صورت کشور قدرت رقابتی پا ۀدرج چههرکه 
از تورم وارداتی  پسقیمت،  ةچراکه کشور پذیرند، جهانی نخواهد داشت يهامتیبازارهاي جهانی خواهد بود و قدرتی در افزایش یا کاهش ق

برد یا ارزش پول داخلی را کاهش میرو خواهد شد و براي حفظ صادرات خود نرخ ارز را باال هسوي بازار جهانی روب با کاهش تقاضا از
 ).1388(کازرونی و همکاران،  دهدیم

. نتایج تخمین کردندکشورهاي غنا و نیجریه بررسی    باز بودن تجاري و رشد اقتصادي را در   ۀبین درج ۀرابط )2017( مویو و همکاران     
ستفاده از   شان داد که   2016 -1980ي هادادهمدل با ا  ۀاثر درج تخقیقدر  )2017( کهو. بلندمدت وجود دارد ۀبین متغیرهاي مذکور رابطن

ــاحل عاج را  ــادي س ــد اقتص ــی  باز بودن تجاري بر رش ــتگهم روشو یاماموت –از روش علیت تودا  تحقیق. وي در این کردبررس   یانباش
                                                 
1.  keho 
2. Adam Smith’s concept of absolute advantage 
3. David Ricardo’s notion of comparative advantage 
4.  Moyo  
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مدت و کوتاه باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي، هم در   ۀثیر مثبت درجأحاکی از ت نتایج کرد.استفاده   شده عیتوز يهاسیونی با وقفه خودرگر
سرمایه و درج    که دادشان  مذکور  تحقیقهمچنین نتایج  .بودهم در بلندمدت  شکیل  مثبت و مکملی وجود  ۀباز بودن تجاري رابط ۀبین ت

صادي م         ۀو درج دارد شد اقت سرمایه بر ر شکیل  سبب تقویت اثر ت ) و لین و 2017( 1بودلر و ملک. نتایج پژوهش شود یباز بودن تجاري، 
دلیل افزایش باز بودن تجاري و گسترش  اخیر در بسیاري از کشورها، به   يهانشان داد کاهش در نوسانات تورم در سال   ) 2017( 2همکاران

ست    شدن ی فرایند جهان صاد ا س        اقت شدیدتر ا سعه و نوظهور  شورهاي در حال تو در  )1395ت. زرگرطالبی و همکاران (و این تأثیر در ک
سی عوامل تع  شاورزي   ۀشدت تجارت دوجانب  ةکنندنییبرر صوالت ک ضو اکو در دور   مح شورهاي ع از الگوي  2012 -1993 زمانی ةبین ک

ــتفاده اافتهیمیتجاري تعمۀ جاذب  ــان داد که م کردندي اسـ باز بودن تجاري اثر مثبت و  ۀتغیرهاي نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجو نتایج نشـ
تقاطعی، نوسانات   ۀناخالص داخلی سران  متغیرهاي تولید کهیبر شدت تجارت محصوالت کشاورزي درون منطقه اکو دارد، درحال    معناداري

 باز ۀتأثیر درج) به 1397و محمدي ( ازینیب. البته اثر منفی مسافت معنادار نیست رد،دا نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دوجانبه
ــاورزي بر امنیت غذایی در ایران بودن ــیونی با ( تجارت بخش کش  اثر وجود نتایج حاکی از) پرداختند. توزیعی يهاوقفهرهیافت خودرگرس

 . است مورد بررسی ةیی کشور در دورشاخص امنیت غذا تجـارت بخـش کشـاورزي بـر بودن باز ۀمثبـت درجـ

ساب بهتجارت  دنیاي در متنوع صنایع  از صنعت ورزش       صادي  نظر و از دیآیم ح صاد  یاياح مهم عوامل از اقت سیاري  در ملی اقت  از ب
شورها  سوب  ک سندوز،   شود یم مح شرکت بزرگ تولیدکنند  يهاتیبه فعال ینگاه). 2016(غالمزاده فا شی از جمله  کاال ةچند  هاي ورز

ــخص آدیداس، نایک و ریبوك  ــازدیممش ــازمانکه تولیدکنندگان بزرگ دنیا براي موفقیت در تجارت به س و هماهنگ عمل  افتهیطور س
(شریفیان و همکاران،  د اختصاص دهنداز بازار را به خو يترتا سهم بزرگ کوشندیو با دقت بیشتر در تمام مراحل تولید و توزیع م کنندیم

 اما. دهدیجهانی را نشان م قتصادا اارتباط یک کشور ب اقتصاد است که يهاهر کشور از جمله شاخص )اردات و صادرات). تجارت (و1395
صادرات کا  سهم ناچیز   الواردات و  شی  صاص     ناخالص داخلی از تولید يهاي ورز شورها را به خود اخت ست  ک ،  خدادادي و همکاران(داده ا

افزایش تقاضا براي از  تر، گرایش فرهنگی مردم ایران به ورزش نشانمهم همه شدن ورزش، جمعیت جوان و از و عمومی تجاري). 1395
صو  شی   التمح سط گمرك ایران در  . آمار ارائهداردورز صادرات و واردات کا   شده تو صوص میزان  شی حا  الهايخ کی از تأمین بخش ورز

شور     شی ک شور ما از    ازاعظم نیازهاي ورز ست؛ بنابراین ک ست که در تجارت م    طریق واردات ا شورهایی ا صو جمله ک شی بر   التح ورز
ست؛  سهم تجاري در بازارهاي   منظوربهرو ازاین واردات متکی ا سی  المللنیبافزایش  صادي مانند  ای لزوم برر ثرگذاري متغیرهاي کالن اقت

ی که زمینه پرسش  در این . رسد یمنظر تجاري ورزشی ایران و کشورهاي منتخب منا ضروري به    باز بودني، نرخ ارز و تورم بر رشد اقتصاد  
ست که براي کشوري مانند ایران که در تالش براي دست    رسد یبه ذهن م شتر با اقتصاد جهانی   به اقتصادي بازتر و در ت  یابیاین ا عامل بی

ــت، این روند چه تأثیري  ــیاس ــاد   بر تجارت جهانی کاالهاي ورزش ــد اقتص ــورهاي منتخب آن دارد؟ رش  عنوانبهي و تورم ایران با کش
سیار اثرگذار بر تجارت چه اثري بر تجارت جهانی صنعت کاالهاي ورزشی دارند؟      امید است پژوهش حاضر    متغیرهاي کالن اقتصادي و ب

 ی رقیب بردارد. المللنیبدر بازارهاي ی کاالهاي ورزشی و افزایش سهم آن المللنیببتواند گامی مهم در راستاي توسعۀ تجاري 
 

 شناسی پژوهش روش

. آمار متغیرهاي استتحلیلی  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی
ي صادرات و واردات کاالهاي ورزشی کشورهاي عضو منطقۀ منا طی هادادهو  کنندهمصرفداخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت  ناخالص دیتول

دلیل به ي شد. علت انتخاب کشورهاي عضو مناآورجمعاز سایت بانک جهانی داده و مرکز تجارت جهانی  بیترتبه 2018 -1993ي هاسال
مناطق جهان از نظر  نیتراز حساس یکدر ی ینوعاقتصادي مشـابه کشـورهاي مزبور اسـت که بهساختار  کیتیژئوپلاهمیت جایگاه 

                                                 
1. Bowdler  & Malik 
2.  Lin 
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د. براي تخمین مدل از روش نداراین کشورها منابع نفتی و گازي فراوانی همچنین اند. راهبردي، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی واقع شده
 استفاده شد. 10ایویوز نسخۀ  افزارنرمحداقل مربعات معمولی با کمک 

 تصریح مدل 

 فاده شد:بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر آزادسازي تجاري کاالهاي ورزشی، از مدل زیر استدر این تحقیق براي      
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖                                       رابطه )1 = 𝑐𝑐 + 𝑎𝑎1𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎3𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 

 
شاخص  لگاریتم LCPI داخلی، ناخالص دیتوللگاریتم  LGDPشی، درجۀ باز بودن تجاري کاالهاي ورز openکه در این مدل متغیر      

 کنندهمصرفو شاخص قیمت  2010 ي تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دالرهاداده. استلگاریتم نرخ ارز  LEXو  کنندهمصرفقیمت 
، عربستان صعودي، و نرخ ارز همگی از سایت بانک جهانی براي کشورهاي منتخب عضو منطقۀ منا شامل بحرین، ایران، مصر، عمان

زیر محاسبه  صورتبهشی درجۀ باز بودن تجاري کاالهاي ورزامارات، اردن، کویت، یمن، الجزایر، مراکش و تونس استخراج شده است. 
 :شودیم
 لص داخلیدرجۀ باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی = (صادرات کاالهاي ورزشی + واردات کاالهاي ورزشی)/ تولید ناخا  

 ي پژوهشهاافتهی
ی پانلی بین انباشتگهمي هاآزمونشود، سپس ي ریشۀ واحد پانلی براي بررسی ایستایی متغیرها بررسی میهاآزموندر این تحقیق ابتدا 

 . شودیمو در پایان رابطۀ بلندمدت بین متغیرها تخمین زده متغیرها بررسی 
 

 ي ریشه واحدهاآزمون
ي اقتصادي ناایستا هادادهمبتنی است. اما بیشتر  هادادهي اخیر بر فرض ایستایی هادههي اقتصادسنجی مورد استفاده در هامدلاغلب      
ي هانیتخممتغیرها ایستا باشند،  کهیدرصورت. ردیگیمي ایستایی صورت هاآزموني متغیرها در مدل ابتدا ریکارگبهرو پیش از ، ازاینندهست

ي هاآزمون. مکنییمی بین متغیرها را بررسی انباشتگهمحاصل مشکل رگرسیون ساختگی را نخواهند داشت، اما چنانچه ناایستا باشند، رابطۀ 
 :             شودیمزیر تعریف  صورتبهمرتبه اول  𝐴𝐴𝐴𝐴(1)ي پانلی بر مبناي مدل خود رگرسیونی مرتبۀ اول هادادهریشۀ واحد 

𝑦𝑦𝑖𝑖،𝑖𝑖                                                                                        رابطه )2 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖،𝑖𝑖−1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖،𝑖𝑖 

𝑖𝑖که در آن      = 1،. . . ،𝑁𝑁 ة واحدهاي مقطعی و دهندنشان𝑡𝑡 = 1،. . . ،𝑇𝑇  و  ندي زمانی مشاهدات هستهادورهبیانگر𝜌𝜌𝑖𝑖  ضرایب

𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑖𝑖 نکهیاجزء اخالل معادله با فرض  𝜀𝜀𝑖𝑖،𝑖𝑖خودرگرسیونی و  ≈ 𝑁𝑁(0،𝜎𝜎𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼.𝑡𝑡
2 |𝜌𝜌𝑖𝑖|است. اگر  ( < طور ضعیف به  شودیمباشد، گفته  1

|𝜌𝜌𝑖𝑖|عبارت دیگر اگر . بهستپایا =  داراي ریشۀ واحد است.  𝑦𝑦𝑖𝑖باشد،  1

اند، به ثابت پارامترهاکه در تمامی مقاطع،  شودیم: اول اینکه فرض شودیمدر نظر گرفته  𝜌𝜌𝑖𝑖ي ریشۀ واحد دو فرض براي هاآزموندر 
𝜌𝜌𝑖𝑖ها  ۀهماین صورت که براي  = 𝜌𝜌 بر این فرض 2000( 2) و بریتانگ2002و همکاران، ( 1شده توسط لویني ارائههاآزمون. است (

، پسران 3ي فیشرهاآزمون. شودینممحدودیتی در نظر گرفته  𝜌𝜌𝑖𝑖براي  نکهیا). دوم 2021؛ محمدپور و همکاران، 2019استوارند (محمدي، 

                                                 
1.  Levin  
2. Brietung  
3. Fisher  
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را در  ارائه شده است، این فرض )2001( 3) و کوهی1999( 2که توسط مداال و وو 𝐴𝐴𝐿𝐿𝐴𝐴،𝐿𝐿𝐿𝐿ي هاروش) و با استفاده از 2003( 1و شین
 گیرند. آزمون ریشه واحد به کار می

 تخمین مدل
 .دهدیمی را براي همۀ متغیرها نشان واحد پانلي ریشۀ هاآزموننتایج  1جدول      

 
 هادادهي ریشۀ واحد براي متغیرها در سطح هاآزمون. نتایج 1 جدول

 درجۀ باز بودن تجاري داخلی تولید ناخالص کنندهمصرفشاخص قیمت  نرخ ارز 
 tآماره  وضعیت tآمارة  وضعیت tآمارة  وضعیت tآمارة  وضعیت 

 36/1 ناایستا 94/0 ناایستا 73/1 ناایستا -60/0 ناایستا لوین لین چو
 93/3 ناایستا -13/0 ناایستا 84/7 ناایستا 14/6 ناایستا بریتانگ 

 22/1 ناایستا 74/3 ناایستا 69/0 ناایستا 01/2 ناایستا ایم پسران شین
ADF 99/33 ناایستا 17/14 ناایستا 47/24 ناایستا 04/13 ناایستا فیشر 

PP 63/33 ناایستا 41/5 ناایستا 79/35 ناایستا 17/4 ناایستا فیشر 

 

، بنابراین استمتر از مقدار بحرانی ک tي ریشۀ واحد براي همۀ متغیرها مقدار آمارة هاآزمون، در دهدیمنشان  1که جدول طورهمان     
. براي ستیناز متغیرها ایستا از درجۀ صفر  کدامچیهو  ندناایستا هست هادادهرو همۀ متغیرها در سطح رد کرد، ازاین توانینمفرضیۀ صفر را 

تبۀ اول متغیرها انجام ضل مري ریشۀ واحد پانلی را براي تفاهاآزمونبررسی و مشخص شدن درجۀ ایستایی متغیرها در مرحلۀ بعدي 
 . دهدیمي ریشۀ واحد پانلی را براي تفاضل مرتبۀ اول متغیرها نشان هاآزموننتایج  2. جدول میدهیم

 
 ي ریشۀ واحد براي تفاضل مرتبه اول متغیرهاهاآزمون. نتایج 2 جدول

 درجۀ باز بودن تجاري تولید ناخالص داخلی کنندهمصرفشاخص قیمت  نرخ ارز 
 tآمارة  وضعیت tآمارة  وضعیت tآمارة  وضعیت tآمارة  وضعیت 

 -74/6** ایستا -5/6** ایستا -88/6** ایستا -11/8** ایستا لوین لین چو
 16/2 ناایستا -43/4** ایستا -67/0 ناایستا -34/2** ایستا بریتانگ 

 -03/4** ایستا -16/6** ایستا -04/6** ایستا -63/6** ایستا ایم پسران شین
ADF 98/71** ایستا 29/75** ایستا 46/72** ایستا 62/67** ایستا فیشر 

PP 83/123** ایستا 57/81** ایستا 84/89** ایستا 79/115** ایستا فیشر 

نتیجه گرفت که همۀ متغیر با درجۀ  توانیمرو که همۀ متغیرها با تفاضل مرتبۀ اول ایستا هستند، ازاین دهدیمنشان  2نتایج جدول 
ت تخمین مدل معتبر نخواهد بود و رو در این صورناایستا هستند، ازاین هادادههمۀ متغیرها در سطح  نکهیا. با توجه به دیک ایستا هستن

رابطۀ بلندمدت را بین متغیرها  توانیمید باشند، ی مورد تأیانباشتگهمي هاآزمون. چنانچه مکنییمانباشتگی بین متغیرها را بررسی آزمون هم
 استخراج کرد. 

 انباشتگی پانلیي همهاآزمون
گفت که رابطۀ بلندمدت بین متغیرها  توانیممتغیرهاي مدل ناایستا باشند، چنانچه ترکیب خطی این متغیرها ایستا باشد،  کهیدرصورت 

). در این تحقیق براي 1383(ابریشمی،  رودیمکار بلندمدت بین متغیرها بهی براي بررسی وجود رابطۀ انباشتگهمي هاآزمونوجود دارد. 
و  هاییایپو. این آزمون وجود ناهمگنی در شودیم) استفاده 2001ي پدرونی (هاآزمونانباشتگی پانلی بین متغیرها از بررسی وجود هم

                                                 
1. Pesaran and shin 
2. Maddala , Wu 
3. Choi 
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ی و فرضیۀ مقابل بیانگر وجود انباشتگهممون بیانگر نبود رابطۀ . فرضیۀ صفر در این آزدهدیمواریانس جمالت خطاي پانل را مدنظر قرار 
 انباشتگی دو نوع آمارة آزمون را پیشنهاد داده است.ي همهاآزمون) براي بررسی 2001( 1. پدرونیستانباشتگی بین متغیرهاهم

ی انباشتگهمي سري زمانی هاآزمون بیانگر متوسط آماره آماره. این استی و شامل چهار آماره گروهدروننوع اول مبتنی بر رویکرد   
انباشتگی پانلی ج آزمون همنتای 3. جدول استگروهی و شامل سه آماره پانلی در طول مقاطع است. آزمون دوم پدرونی مبتنی بر روش بین

 .دهدیمبین متغیرها را نشان 
 

 ی پانلی پدرونیانباشتگهمي هاآزمون. نتایج 3 جدول
 نوع آزمون مقدار آمارة آزمون سطح احتمال نتیجۀ آزمون

 Panel v-statistic 63/1 05/0 انباشتگیعدم رد هم
 Panel rho-statistic -45/0 32/0 انباشتگیرد هم

 Panel PP-statistic -33/2 00/0 انباشتگیعدم رد هم
 Panel ADF-statistic -78/2 00/0 انباشتگیعدم رد هم

 Group rho-statistic 61/0 73/0 انباشتگیرد هم
 Group PP-statistic -56/2 00/0 انباشتگیعدم رد هم
 Group ADF-statistic -67/2 00/0 انباشتگیعدم رد هم

 
و  کندیمی پانلی بین متغیرها را رد انباشتگهمی بیانگر این است که از بین هفت آمارة آزمون دو آزمون وجود انباشتگهمنتایج آزمون  

ی بین متغیرها وجود انباشتگهمبطۀ نتیجه گرفت که را توانیمرد کرد، بنابراین  توانینمانباشتگی پانلی بین متغیرها را آزمون هم پنجدر 
 .شودیم. در مرحلۀ بعد رابطۀ بلندمدت بین متغیرها تخمین زده نددارد و متغیرها رابطۀ خطی بلندمدت دار

 مدل حداقل مربعات معمولی پویا

، براي تخمین رابطۀ بلندمدت از روش )T>N( ستي مورد بررسی بیشتر از تعداد کشورهاهاسالدر این تحقیق تعداد  نکهیاا توجه به ب    
) با تعدیل روش حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات 1993( 2و واتسون . استاكشودیمحداقل مربعات معمولی پویا استفاده 

معمولی پویا را براي برآورد رابطۀ بلندمدت متغیرهاي داراي روند تصادفی پیشنهاد کردند. در این روش الگوي زمانی واکنش یک متغیر 
ه کردن مقادیر پیشین و پسین تفاضل مرتبۀ اول متغیرهاي . اضافردیگیموابسته نسبت به تغییرات متغیرهاي مستقل مورد توجه قرار 

توضیحی در مدل، سبب از بین رفتن همبستگی بین جزء خطاي رگرسیون و متغیرهاي توضیحی و همچنین کاهش تورش مجانبی ناشی 
 ابدییمچشمگیري کاهش  صورتبهو در نهایت خطاي برآورد مدل حداقل مربعات معمولی پویا  شودیمیی متغیرهاي توضیحی زادروناز 

ي کوچک نیز کاربرد دارد و داراي توزیع مجانبی هانمونهگفت که این مدل براي  توانیمي این مدل هاتیمز). از 2000، 3(کائو و چیانگ
ی پویا را نتایج تخمین رابطۀ بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمول 4). جدول 1393(پایتختی اسکوئی و طبقچی،  استنرمال 
 . دهدیمنشان 

 
 . نتایج تخمین رابطۀ بلندمدت با روش حداقل مربعات معمولی پویا4 جدول

 ضریب متغیرها آمارة آزمون سطح احتمال متغیرهاي توضیحی
 064/0 59/5 00/0 داخلی ناخالص دیتول

 -014/0 -29/2 02/0 شاخص قیمت
 012/0 07/2 04/0 نرخ ارز

 R2   96/0آمارة 

                                                 
1.  Pedroni  
2. Stock & Watson 
3. Kao  
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. ضریب استدرصد  96بر با مدل برا 2Rدرصد معنادار  و مقدار  5که همۀ ضرایب در سطح  دهدیمنتایج تخمین رابطۀ بلندمدت نشان     
از بودن تجاري کاالهاي ورزشی که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجۀ ب دهدیمو نشان  استمتغیر تولید ناخالص داخلی مثبت 

واحد  014/0یمت کاالها، معنا که با افزایش یک واحد شاخص ق، بداناست. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی ابدییمواحد افزایش  064/0
ودن تجاري کاالهاي ورزشی بافزایش یک واحد نرخ ارز، درجۀ باز . همچنین با کندیمدرجۀ باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی کاهش پیدا 

 . ابدییمواحد افزایش  012/0
 

 يریگجهینتبحث و 
ي در سطح شماریبا عوامل ). ام1397(نیکوقدم و جزمی،  هـر نظـام اقتصـادي اسـت ةدستیابی به رشد اقتصادي باالتر، از اهداف عمد

یکی از صنایع نوین که در اقتصاد  عنوانبهرو صنعت ورزش قرار دهند، ازاین الشعاعتحتآن را  توانندیماقتصاد خرد و کالن وجود دارند که 
یش از پیش براي هر کشوري تأثیرگذار بي کالن اقتصادي هايگذارهیسرماي اخیر نقش مولدي ایفا کرده و براي هادههی طی المللنیب

از پتانسیلی که  توانندیموها . کشاست. باز بودن تجاري به معناي ادغام یکپارچۀ اقتصاد دریپذیماست، از متغیرهاي کالن کشوري تأثیر 
از نیروي اقتصاد جهانی  نیهاي اقتصادي جدید براي مردم خود استفاده کنند. همچندر جهت خلق فرصت ،سازدباز بودن اقتصادي فراهم می

شوند: اول، با وري در اقتصاد ملی را افزایش دهند. منافع اقتصاد باز به دو طریق محقق میتا میزان کارایی، نوآوري و بهره ننداستفاده ک
شود. اهم میهاي جدید براي اقتصاد ملی فرالمللی، فرصتبازارهاي بین ها بههاي داخلی و دسترسی آنبازار براي بنگاه ةتر شدن اندازبزرگ

هاي دوم، وقتی نگاه ؛مشخص کنند »زنجیره ارزش جهانی«آید که نقش خود را در هاي داخلی پدید میفرصت براي بنگاه این از طرفی
د (پایتختی اسکوئی و طبقچی، آیوري و نوآوري پدید میالمللی قرار گیرند، ارتقاي سطح بهرهبین يتخصص و فناور داخلی در معرض رقابت،

ي تولید شوند و در نتیجه که کاالها در هر کشوري با مزیت بیشتر شودیمباز بودن تجاري اقتصاد موجب ). تخصصی شدن در نتیجۀ 1393
 .شودیمة کاالهاي صادراتی شدتمامموجب کاهش قیمت 

. داخلی، نرخ ارز و تورم بر درجۀ باز بودن تجاري ورزشی کشورهاي منا پرداخت ناخالص دیتولپژوهش حاضر به بررسی اثر متغیرهاي 
که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجۀ باز  دهدیمو نشان  استنتایج نشان داد که ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت 

که در اغلب کشورهاي در حال توسعه،  اندداده. تحقیقات تجربی پیشین نیز نشان ابدییمواحد افزایش  064/0بودن تجاري کاالهاي ورزشی 
. صنعت ورزش و صنعت کاالهاي ورزشی در کشور جزء صنایعی است که توان جاري علت تغییر رشد اقتصادي بوده استآزادسازي ت

با افزایش میزان تقاضاي مردم و افزایش میزان رشد اقتصادي کشورها شرایط براي استفاده از  چراکهدرآمدزایی براي کشور را دارد، 
ي براي بندبستهزمینۀ تولید کاالها براي تولیدکنندگان کاالهاي ورزشی و افزایش کیفیت و نحوة  و تجهیزات پیشرفته در روزبهي هايفناور

. این امر در یک رابطۀ علت و معلولی سبب افزایش دشویمصادرات و میزان رقابت کاالهاي ورزشی کشورها در بازارهاي جهانی فراهم 
د، باشن یی داشتهاالکشورهایی که کیفیت و تنوع صادراتی ب. همچنین در شودیمرشد اقتصادي کشور البته بر مبناي یافتۀ مدل در بلندمدت 

 کاالهاي صنعت در فناوري از کمتر ). همچنین استفادة2018و همکاران،  1(هوچت بوردو کندیم تري رشداالاقتصاد کشورها با سرعت ب
 يهانهیهز اتخاذ بنابراین ،کندیم فعالیت کوچک مقیاس در بیشتر ورزشی کاالهاي صنعت زیرا است، بخش این براي بزرگی نگرانی ورزشی
 آشناست، فناوري از استفاده با کمتر که است وابسته کار نیروي به اغلب بخش این. است دشوار کمی صنعت این براي فناوري باالي

 ییکارا بر فناوري نبود و است برخوردار امروز تجارت در زیادي اهمیت از فناوري زیرا است، بخش این مشکل مدرن روزهاي در بنابراین
باز بودن  ۀدرجاین مشکل را حل کند. از سوي دیگر  تواندیمدارد که باز بودن تجاري بخش ورزشی کشورهاي این منطقه  اثر بخش این

 و رشد اقتصادي بلندمدت را افزایش دهد کندمستقیم خارجی را ترغیب  يگذارهیسرما تواندیها، مکاهش تعرفه ۀعنوان نتیجتجاري به
 ). 1398(محمدپور و همکاران، 

                                                 
1. Bourdo-Huchet 
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 014/0مت کاالها، ص قیمعنا که با افزایش یک واحد شاخ، بداناستدیگر یافتۀ تحقیق نشان داد که ضریب متغیر شاخص قیمت منفی 
 ۀضریب متغیر درجن داد که ) نشا1397. نتایج تحقیق سرالب و همکاران (کندیمواحد درجۀ باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی کاهش پیدا 

بودن  احد تغییر در درجۀ بازوازاي یک  عبارتی، بهبهبر شاخص قیمت واردات کاالهاي ورزشی دارد. معنادار و مثبت اثري باز بودن تجاري 
باز  ۀتأثیرگذاري درج وصخص. در )1398(سرالب و همکاران،  ابدییدرصد افزایش م 36/2اي وارداتی ورزشی ایران االهتجاري، قیمت ک

از بودن اقتصاد بر شاخص ب ۀکه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص قیمت واردات دارد. در تأثیر مستقیم درج گفتبودن اقتصاد باید 
تی و مصرفی انتقال یابد؛ هاي وارداالانتظار بر این است که با افزایش حجم تجارت، نوسانات شدید نرخ ارز به قیمت کاقیمت واردات 

 مستقیمی برقرار باشد ۀت رابطانتظار داشت که بین درجۀ باز بودن اقتصاد و شاخص قیمت واردا توانیبنابراین در تأثیرگذاري مستقیم م
معنا که با افزایش یک واحد نرخ ارز، درجۀ ؛ بداناست. همچنین نتایج نشان داد که ضریب متغیر نرخ ارز مثبت )1395(اصغرپور و همکاران، 

نرخ  یثباتیودن تجارت بر بباز ب ۀاثر درج) 1388. کازرونی و همکاران (ابدییمواحد افزایش  012/0باز بودن تجاري کاالهاي ورزشی 
سبت مخارج دولتی به تولید نباز بودن تجارت،  ۀمتغیرهاي درجنطقۀ منا را بررسی کردند. نتخب مکشورهاي م )موردي ۀطالع(م واقعی ارز

. همچنین اندنرخ واقعی ارز داشته یثباتیبر ب دارتأثیر مثبت و معنا نیـروي کـار تـأثیر منفـی و نـرخ تـورم يورناخالص داخلی و رشد بهره
ي شورهاچنانچه سهم ک ).1388(کازرونی و همکاران،  شودیسانات نرخ واقعی ارز منجر مباز بودن تجارت به کاهش نو ۀافزایش درج
جهانی  يهامتیق ةتجارت، پذیرند ۀعنوان کشورهاي کوچک در عرصپایین باشد، به ی کاالهاي ورزشیالمللنیاز تجارت ب منتخب منا
 الهايبا توجه به اینکه کاین رو اگر قیمت جهانی باال برود، قیمت داخلی این کشورها نیز افزایش خواهد داشت. همچن، ازاینخواهند بود

بیشتر خانوارها  الهايکا و تندرستی نیز دارد و همچنین در سبد المیعموم جامعه است و اهداف بزرگی همچون س ةاستفاد ورزشی، مورد
 د. دهن را در این مواقع انجام الزم يهایبررس النمسئو شودیرخ ارز توصیه مصورت افزایش شدید ن سهیم است، در

را کاهش داده و همزمان با  واردات ۀبا اعمال سیاست آزادسازي تجاري، موانع موجود در زمینباید کالن این کشورها  استگذارانیس     
قیمت  هايدر معرض شوك ند. از طرف دیگر، بیشتر این کشورهاافزایش صادرات سهم بیشتري از بازارهاي جهانی را به خود اختصاص ده

 که براي رشداره باید زمانیهمو کشورها اقتصادي استگذارانیسشود. تقویت صادرات تأکید بر  شودیپیشنهاد م روازایننفت قرار دارند، 
. همچنین دي قرار دهندج مورد توجه در حوزة صنعت کاالهاي ورزشی تجارت خارجی را ۀ، مسئلکنندیم يزیراقتصادي کشورشان برنامه

تولید محصوالت و  ژهیوهبدر حوزة صنعت ورزش و  خارجی يهاهیجذب سرما منظوربهتشویقی دولت  يهااستیو س هاتیافزایش حما
ر راه تولید، بخشودگی خی موانع بر سکاالهاي ورزشی در کشور و همچنین دادن تسهیالت به تولیدکنندگان داخل کشور و برداشتن بر

. از سوي دیگر اضافه کردن به توسعۀ تجارت این صنعت نوپا کمک شایانی کند تواندیمي است که مواردمالیاتی براي این صنف از سایر 
مذکور براي  ردامودف از اهم ی بازارهاي هي، تبلیغ، بهبود کیفیت و ..) و شناسایبندبستهي تحقیقاتی در زمینۀ بازاریابی و صادرات (هابخش

 .استافزایش سهم تجارت جهانی 
 

 تقدیر و تشکر
 .شودیم يسپاسگزار یو علم يساختار ياز داوران محترم به خاطر ارائه نظرها
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