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 چکیده

 یهاي اقتصادي در تمامبخش نیتراز مهم یکیامروزه بخش اقتصاد و صنعت ورزش به عنوان هدف: 

از  یکیهمواره  یورزش يباشد. واردات کاالهایکشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه م

بخش  نیا تیلذا با توجه به اهم .اقتصاد ورزش است نهیاقتصادي در زم رانیگمیموضوعات مورد بحث تصم

 5045 -5025هاي ی سالوارداتیی گروه کاالهاي همگرا یبررس پژوهش با هدف نیا از اقتصاد ورزش،

 صنعت ورزش در ایران انجام شد. 

ا و سیگما به منظور هاي همگرایی بتروش تحقیق به صورت جفت قیمتی با استفاده از روششناسی: روش

بندي کاالها باشد. گروههاي تابلویی میبندي از روش اقتصادسنجی دادهانجام بررسی همگرایی این گروه

 شامل؛ پوشاک، کفش، توپ و تجهیزات ورزشی بود.

هاي وارداتی ورزشی وجود دارد و سرعت دهد که همگرایی بتا در گروه کاالنتایج مطالعه نشان می :هایافته

بوده و این ضریب به لحاظ آماري معنادار است. همچنین نتایج آزمون همگرایی سیگما  1531911/3مگرایی ه

باشد. این ضریب نیز به لحاظ آماري ها طی زمان میتاییدکننده وجود همگرایی و کاهنده بودن انحرافات گروه

 معنادار است. 
 هاي تابلوئی و جفت قیمتی.زش، روش دادههاي وارداتی، صنعت ورهمگرایی، کاال :های کلیدیواژه
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 قدمهم

هاي توسعه کشوربا پایان جنگ جهانی دوم، 

کسب توسعه اقتصادي، به دنبال  براينیافته 

هاي رشد اقتصادي باالتري بودند. مطابق نرخ

( کشورهاي فقیر 5415) 5سوان -نظریه سولو

داراي نرخ رشد اقتصادي باالتر در مقایسه با 

کشورهاي توسعه یافته هستند. این بدان مفهوم 

عه هاي فقیر و توساست که رشد اقتصادي کشور

شوند یافته در بلندمدت به یک سمت همگرا می

شروع  موضوعاین  .(5041، هواردو  اسنودن)

هاي ها به حوزهمبحث همگرایی بود که بعد

ها، شاخص دیگري همچون همگرایی در قیمت

نرخ رشد  ها گسترش یافت.ها و نرخ رشدقیمت

کند؛ از جمله این ها نمود پیدا میدر انواع بازار

 توان به بازارکاالهاي مختلف ورزشیمی هابازار

 اشاره کرد. 

اي در به نحو گسترده المللنیتجارت بامروزه 

دستور کار تمام کشورها قرار گرفته است. 

و خدمات  کاال تجارت ادیز اری، رشد بسنیچنهم

 نینقش ا ،یخارج هايگذاريهیسرما زیو ن

العاده کشورها فوق عوامل را در رشد اقتصادي

(. 5033طیبی و آذربایجانی، ) داده است شیاافز

توان به بازار ورزش از جمله مصادیق تجارت می

دهنده اشاره نمود. بازار کاالي ورزشی نشان

بخش فیزیکی اقتصاد و صنعت ورزش است. این 

ها، مثل ها نسبت به رخداد سایر بازاربازار

هاي ارزي، حساسیت دارند و هر رویداد شوک

تحت تاثیر  ها راهاي این بازاریمتقابل توجهی ق

تغییرات سود و  سببرات دهد. این اثقرار می

گردد. با توجه به تنوع می هدفهاي بازار در زیان

هاي ورزشی، با داشتن مزیت نسبی گروه کاال

                                                  
1.Solo and Swan 

رود با ها، انتظار میبنديکشور در برخی گروه

و آزادي ورود و خروج به این  وجود قانون رقابتی

ها باال گذاري در این گروهها، روند سرمایهبازار

گذاري در این بازار رفته و به دنبال هجوم سرمایه

مدت کاالي وارداتی، نرخ رشد این بازار در بلند

از  هاي وارداتی حرکت نماید.به سمت سایر کاال

توان تحت عنوان همگرایی نرخ این مسئله می

عنی که یاد کرد، به این م هاي مختلفرشد بازار

دهی باال هاي با سودمدت نرخ رشد بازاردر بلند

هاي کم بازده حرکت به سمت نرخ رشد بازار

هاي مختلف کند. بررسی همگرایی بین گروه کاال

وارداتی از آن حیث داراي اهمیت است که اگر 

همگرایی اتفاق نیفتد، یعنی به عنوان مثال 

مدت دبازار در بلن یکعلیرغم باال بودن نرخ رشد 

دهی سایر بازار به سمت سوداین  ، اگربازدهی

ها میل نکند؛ نشان دهنده آن خواهد بود که بازار

سري موانعی وجود براي ورود به آن بازار یک

دارد که که علیرغم باال بودن بازدهی آن بازار، 

ورود به آن بازار سخت است. لذا نرخ رشد این 

واگرا شده ها بازار به سمت نرخ رشدسایر بازار

در این راستا و درجهت توسعه تجارت،  است.

 اقتصادها در سراسر جهان در حال

زدایی جهت دستیابی به بازارهاي پیچیدگی

د )بینشن سازي تجاري هستنالمللی و نیزآزادبین

 (.1333، 1و والتون

در ادبیات اقتصادي حداقل سه مفهوم همگرایی 

و گروه وجود دارد؛ الف( همگرایی بتا که در د

. 5بندي است:بتاي مشروط و مطلق قابل بخش

ها با نرخ رشد مطلق که در آن اقتصاد ییهمگرا

 دایسوق پ ایحالت پا کیبه سمت  متفاوت

                                                  
2. Binshan & Walton  
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 هیاول طیحالت تفاوت آنها به شرا نیدر ا کندویم

مشروط که در آن  یی. همگرا1؛دارد یآنها بستگ

 جهیساختار اقتصاد کشورها متفاوت است و در نت

هر  یعن؛ یدارد یآنها سطوح متفاوت يایحالت پا

و  کندیم لیخود م يایاقتصاد به سمت حالت پا

باشد، نرخ رشد  شتریب ایهر چه فاصله از حالت پا

ب( همگرایی سیگما که به رفتار باالتر است.

دارد.  دیتأکانحراف معیار متغیرها در طول زمان 

 5این نوع همگرایی توسط آکوا و فریدمن

( براي اولین بار مطرح شد. 5440و 5441)

اما نه کافی براي کاهش  ،همگرایی بتا شرط الزم

پراکندگی متغیرها در طول زمان است. ج( 

مفهوم سوم به همگرایی تصادفی اشاره دارد؛ به 

مدت این صورت که همگرایی به صورت کوتاه

وجود داشته و بعد وضعیت متغیرها به حالت 

همگرایی نیز توسط  گردد. این نوعسابق برمی

 0( و اوانز و کاراس5445 -5441) 1دورالئوف

( براي اولین بار مطرح شد )لی و 5445)

در جهان امروز (. از طرفی 5442، 9همکاران

جامعه  ازهايین یکه بتواند تمام ستیکشوري ن

کشورها  ریسا خدماتو داتیخود را بدون تول

 توان در کشوري هم وجود نیبرآورده سازد. اگر ا

اقتصادي مقرون به صرفه  لحاظ داشته باشد به

مقوله مبادله کاالها و خدمات  جهی. در نتستین

و مطلق  یهاي نسبتیاساس مز بر کشورها انیم

 هیبن یابیدر ارز ارهایاز مع یکیگردد. یمطرح م

باشد که یکشور، تراز تجاري آن م هر اقتصادي

 تراز هستند نیا یصادرات و واردات دو رکن اصل

و صادرات واردات  .(5034)سپانلو و همکاران، 

هاي اقتصاد است که هر کشور از جمله شاخص

                                                  
1 . Quah and Fridman 

2 . Durlauf 

3  . Evans and Karras 

4  . Lee  et al. 

مقدار ارتباط یک کشور بااقتصاد جهانی را نشان 

. هر چند واردات و صادرات کاالهاي دهدمی

درصد از تولید  39/3تا  31/3ورزشی سهم ناچیز 

کشورها را به خود ( GDP1) ناخالص داخلی

د )ساندرسون و همکاران، دهاختصاص می

المللی با این حال میزان مبادالت بین ;(1351

ي ورزش و کاالهاي ورزشی هر کشور با توسعه

، 5صنعت آن کشور در ارتباط است )آندرف

صنعت  جهانیگزارش انجمن  هبتوجه  (. با5442

تبدیل شدن به  در حال چین کاالهاي ورزشی،

است  زشیوري کاالهاي کنندهترین تولیدبزرگ

را به  جهاني تولید پایهاز درصد  23 حدود که

در چین، کاالهاي  خود اختصاص داده است.

 33و تجهیزات ورزشی پوشاک ورزشی، از جمله 

-این کشور را تشکیل میصنعت ورزش  درصد

سرعت همگرایی موجود  (.1355، 2دهد )ران

ایجاد  بین کشورها، ایجاد بازار مشترک،

اي و رفع موانع غیرتعرفه هاي گمرکی،اتحادیه

مختلف همه  حرکت آزاد سرمایه بین کشورهاي

تحوالت تجاري . نشانه جهانی شدن اقتصاد است

که یک محصولِ خاص را صادر  هاییدرکشور

بیشتر مشخص است.  هاکنند در واردات آنمی

میالدي کشورهاي در  23تحوالت اقتصادي دهه 

طی  دهد که این کشورهامی حال توسعه نشان

هاي گوناگون به هاي مختلف و به شکلزمان

بنابراین  ؛اندسیاست جایگزینیواردات توجه داشته

در واردات این کشورها آثار اقتصاد جهانی 

براقتصاد ملی قابلمشاهده است.واردات، تجلی 

رفتار مصرفی کاالهاي خارجی توسط مردم یک 

(. واردات 5030)صامتی و همکاران، کشور است

                                                  
5. Groos Domestic Product 

6. Andreff 

7. Ron 
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مصرفی غیررقابتی، نقش مهمی در کاالهاي 

دستیابی اقتصاد به سطح رفاه باالتر از مرزهاي 

کند و واردات کاالهاي تولیدي جامعه ایفا می

سازي و افزایش اي به ظرفیتاي و سرمایهواسطه

(. 5025شود )فرجادي و لعلی، تولید منجر می

واردات ایران در نتیجه افزایش تقاضاي داخلی، 

ر اقتصادي و ناهماهنگی و از هم دگرگونی ساختا

هاي اقتصادي بین تولید و گسیختگی بین بخش

مصرف جامعه، اندک اندک افزایش پیدا کرده و 

درآمدهاي ارزي قابل توجهی را نیز به خود 

اختصاص داده است. تغییر در میزان واردات 

ایران، نه تنها از نظر وزن و ارزش قابل توجه 

وع در کاالهاي وارداتی باشد، بلکه از لحاظ تنمی

نیز قابل توجه است )فرح بخش و محرابیان، 

به طورکلی، (. در زمینه کاالي ورزشی نیز 5033

خالص مبادالت خارجی کاالهاي ورزشی کمترین 

ي سهم ممکن در بین اجزاي تشکیل دهنده

 20/1) داخلی ورزش کشور است تولید ناخالص

این در حالی است، که رشد واقعی  ،درصد(

واردات و صادرات کاالهاي ورزشی ایران در سال 

، به ترتیب حدود 5022نسبت به سال  5033

و  درصد بوده است )عسکریان 55/125و  00/01

در پژوهشی . (535-533صص 5035، جعفري

که دربارۀسهم ورزش در اقتصاد ملی انجام شد، 

 گذارياین سهم رابطة مستقیم با میزان سرمایه

دارد و در کشورهاي  شده در ورزش جامان

 انگلستان و آلمان، نسبت صنعتی مانند ایتالیا،

اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 

بیان شده درصد  9/5درصد و 21/5درصد،  1

 03است، در حالی که این نسبت در ایران 

در حال (. 5039رضوي، شود )هزارم اعالم میده

تجارت  درصد 1/1تا 1 نیب یورزش عیحاضر صنا

 یاند و بازار جهانرا به خود اختصاص داده یجهان

و  ییربنایز ساتیاز جمله تاس ؛یلوازم ورزش

 اردیلیم 13از  شیب یرقم ز،ین یورزش التیتسه

نامه دالر را به خود اختصاص داده است )هفته

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یبازرگان یالمللنیب

 تحقیقات در زمینه واردات و (.5043ي، اقتصاد

 14دهد %صادرات کاالي ورزشی نشان می

 ایران به ورزشی کاالي واردکننده کشورهاي

 و %15عربی متحده امارات، %05 چین شامل

 کاالهاي صادرات مقابل در.بودند %2ترکیه

 اساس بر صادرشده کشورهاي به ایران ورزشی

 %0 توپ انواع %23 عراق شامل ریالی ارزش

 نهایت در .بود %2افغانستان و %3ترکمنستان

 و واردات بین داد نشان تحقیق پایانی هايیافته

 در ریالی ارزش برحسب ورزشی کاالهاي صادرات

 ندارد وجود داريمعنی رابطه 5040 سال

(. همچنین عسکریان 5049)پهلوانی وهمکاران، 

 راتییتغ( در تحقیقی با هدف 5041و همکاران )

صادرات کاالهاي  یساختاري و مل ،یرقابت

در صادرات  رانیابیان کردند که  رانیدر ا یشورز

و  ینسب تیاز مز یاز کاالهاي ورزش چکدامیه

روند  ی. بررسباشدینم برخوداری قدرت رقابت

 زانیکه م دهدینشان م یصادرات کاالهاي ورزش

 یورزش زاتیتجه ریصادرات کفش، پوشاک و سا

صادرات توپ،  زانیم یاست، ول افتهی شیافزا

 بیاست. ترک افتهیکاهش  لیو تردم قیقا

 نیا یو ساختار کشور در ط یصادرات هايتیفعال

 ریو سا لیکاالهاي کفش، تردم گروه دهه، در

ها بخش نیمطلوب و مناسب صادرات ا زاتیتجه

 بوده است. اما ساختار مربوط به کاالهاي توپ،

 ها بوده است.بخش نیبه ضرر ا قیو قا پوشاک

که  دارندان می( بی5045صادقی و همکاران )

در زمینه تولید  اجباري نبودن رعایت استاندارد

کاالي ورزشی در ایران
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 داخلی ورزشی تولیدات موجب گردیده تا اوالً

 خوب محصول یک هايویژگی عدم با همراه

 تقلیل بخش این در گذاري سرمایه ثانیا باشند،

 تولید از خارجی پوشاک واردات نهایت در یابد

 نتیجه در شود، تمام ترارزان داخل در پوشاک

 گذاران سرمایه و دیده ضرر داخلی کننده تولید

 را صنعتی چنین در گذاري سرمایه به رغبت نیز

داشت و واردات کاالي ورزشی مقرون  نخواهند

طور که قبال نیز گفته  همان. به صرفه خواهد بود

باال به  یدهبا سود يهاحرکت نرخ رشد بازار شد

مدت کم بازده در بلند يهاازارسمت نرخ رشد ب

مختلف  يهانرخ رشد بازار ییتحت عنوان همگرا

در  يامطالعه مشابه نکهیبا توجه به ا. کرد ادی

 یصنعت ورزش وجود نداشته، اما طبق مبان

موضوعات  ریو مطالعات انجام گرفته در سا ينظر

ها در گروه کاال ییانتظار بر آن است که همگرا

ها در گذر و نرخ رشد گروه وجود داشته باشد

از جمله این  .ندیسمت حرکت نما کیزمان به 

تحقیقات می توان به تحقیق کازرونی و همکاران 

( اشاره کرد که به بررسی همگرایی 5040)

هاي ایران طی ها در استانشاخص قیمت

هاي به روش آزمون 5035:5-5045:5هاي سال

ن داد که ریشه واحد پرداختند. نتایج مطالعه نشا

ها با استفاده همگرایی شاخص قیمت بین استان

در سطح پایین و  ADF- GLSو  ADFاز روش 

در سطح متوسط قرار دارد. برنه  KPSSدر روش 

ي ترازنامه( به بررسی ساختار 1331) 5و دیویس

فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا پرداختند و نتایج 

ي هیتجز. ي مالی بودابزارهاحاکی از همگرایی 

ي اروپایی مربوط به کشورهاي مالی این هاییدارا

است. مایره و  بوده 5441-1335ي زمانی دوره

                                                  
1. Byrne and Davis 

ي قبلی مبنی بر عدم هاافته( ی1332) 1الکندري

همسویی شاخص قیمت نفت و سهام را رد 

ي پیشین در هاافتهبیان کردند که ی هاآنکردند. 

تنها  اهآنپیدا کردن رابطه خطا داشتند زیرا 

دو  نیا. گرفتندیمخطی را در نظر  رابطه

ي آن لهیوسبهي دیگر را امتحان کردند که نهیگز

ی بین شاخص قیمت رخطیغي همگرایی رابطه

 دییتأمورد 0GCCنفت و سهام در کشورهاي 

( به بررسی 1334) 9است. راپاکی و همکاران

کشور منتخب طی  12همگرایی اقتصادي در 

به روش همگرایی  5443-1331ي هاسال

سیگما و بتا پرداختند. نتایج نشان داد که بسته 

نتایج  ترکوتاهي هادورهي زمانی به بندبخشبه 

 1همگرایی متفاوت است. برونو و همکاران

ي مالی در هاییدارا( به بررسی همگرایی 1351)

به روش همگرایی بتا و 5OECDکشورهاي 

که  دهدیمسیگما پرداختند و نتایج نشان 

 دییتأي مالی مورد هاییداراهمگرایی بتا در 

( به بررسی همگرایی 1350) 2است. کومار داس

 OECDکشور منتخب  13اقتصادي مشروط در 

براي  افتهیمیتعمبا استفاده از روش گشتاور 

پرداخت. نتایج نشان  5425-1355ي هاسال

بوده و سرعت  دییتأکه همگرایی مورد  دهدیم

و برابر مطالعات تجربی قبلی همگرایی حدود د

( به بررسی 1351) 3. هورتا و کامانهوباشدیم

همگرایی غیر پارامتریک در چند نمونه از 

هاي ساخت و سازي پرتغالی در بازه شرکت

                                                  
2. Alessandro and Manera 

3. Gulf Cooperation Council 

4. Rapachi et al. 

5. Bruno et al. 

6. Organization of Economic Cooperation 

and Development 

7. Kumar Das 

8. Horta and Camanho 
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با استفاده از روش  1333-1353زمانی 

همگرایی بتا و سیگما پرداختند. نتایج نشان داد 

ي هاشبخکه همگرایی بتا و سیگما در تمام 

 تولید پایین محصوالتوجود دارد.  مطالعه مورد

 يهزینه تناسب عدم کاالها، کم واردات ورزشی،

 کمبود منابع مردم، درآمد با تجهیزات تأمین

 در نقص کاالها، و تجهیزات تأمین براي مالی

 برکیفیت نظارت فقدان ورزشی، کاالهاي مدیریت

 تنسب ورزشی کاالهاي نامناسب توزیع و کاالها

 و خرید يعمده مشکالت از ایران در نیازها به

 لزوم که ،هستند ورزشی محصوالت فروش

یادآور  را بیشتر يدهسازمان و ریزيبرنامه

-10، ص5034شوند )جمشیدیان و مظفري، می

 با توجه بهبا توجه به آنچه که اشاره شد و (. 11

واردات کشور، مناسب است که  یاصل اجزاي

 کیتفک اردات کاالها بهبر اساس و یبررس

 رایاي انجام شود، زهیهاي و سرماهواسط ،یمصرف

متفاوت بوده  توابعاز کیساختار واردات براي هر 

تابع تقاضاي واردات به صورت  لیتحل جهیو در نت

باشد یبرخوردار نم یچندانکاربرداز اعتبار و یکل

و  نوع کاالها کیتابع به تفک نیا یو بررس

تر در مورد گروه جزئی و ریز چنین به صورتهم

کاالهاي ورزشی به صورت پوشاک ورزشی، 

 دراتواند ما ریمکفش ورزشی، توپ و تجهیزات 

از عوامل و اتخاذ  کیعوامل هر تر یی دقیقشناسا

و  ییبا کارا یو بازرگان اقتصاديي هااستیس

هاي از گروه کیبراي هر  شتر،یب یاثربخش

که با توجه به  ییاز آنجا .رساند اريیی یکاال

 تیبا داشتن مز ،یورزش يهاتنوع گروه کاال

انتظار  ها،يبندگروه یکشور در برخ ینسب

ها باال گروه نیدر ا يگذارهیروند سرما رودیم

بازار  نیدر ا يگذارهیرفته و به دنبال هجوم سرما

مدت بازار در بلند نینرخ رشد ا ،یواردات يکاال

ید. نما حرکتی داتوار يهاکاال ریبه سمت سا

یی همگرا یمطالعه حاضر به دنبال بررسبنابراین 

به صورت جفت چهار گروه کاال  نیا واردات

 5045 -5025 یدوره زمان یط رانیدر اگروهی 

 .باشدیم

 

 شناسی پژوهشروش
، واردات کشور در چهار 5براي بررسی همگرایی

گرررروه پوشررراک، کفرررش، تررروپ و تجهیرررزات  

 ازیر موردنمرار و اطالعرات   انرد. آ بندي شدهبخش

تحقیررق از پایگرراه اطالعرراتی گمرررک برره روش   

. مقرادیر  دي شر آورجمرع ي اکتابخانره اسنادي و 

شرامل ارزش ریرالی گررروه    مورداسرتفاده آمراري  

 صرورت بره هاي ورزشی وارد شرده بره ایرران    کاال

ترا   5025هراي  ساالنه با لحاظ لگاریتم طی سال

اري است. عدم دسترسری بره مقرادیر آمر     5045

محردودیت اصرلی ایرن     5025هاي قبرل از  سال

تحقیررق برروده اسررت. ارزش ریررالی واردات گررروه 

سال مورد بررسی بره   15کاالیی پوشاک در طی 

ریال و کفش،  1925430392طور متوسط برابر 

، 3153241335توپ و تجهیزات به ترتیب برابر 

ریال بروده  541919333333و  1195324111

وه تجهیرزات بره طرور    است. سهم واردات از گرر 

باشد.در این ها میمتوسط باالتر از سایر گروه کاال

 تحقیق براي بررسری همگرایری گرروه کاالهراي    

 وارداتی در ایران،براساس رهیافت همگرایی جفت

 ( کررره برررا فرمرررول  1331) 1قیمتررری پسرررران

                                                  
به این مفهوم است که نرخ رشد  (convergence)همگرایی . 5

داتی در طی زمان به یک سمت دو به دویی گروه کاالهاي وار

یاست در طول ها میحرکت نمایند، به عبارتی پراکندگی جفت

 ها اذعان نمود.زمان کاهنده باشد تا نسبت به همگرایی آن
2. Pesaran 
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بندي در شش گرروه؛ پوشراک و کفرش،    بخش

ت، کفرش و  پوشاک و تروپ، پوشراک و تجهیرزا   

توپ، کفش و تجهیزات، توپ و تجهیرزات انجرام   

 Stataافرزار نرماست و براي این منظور از گرفته

 است.استفاده شده 12

هرراي نسرربی بررا اسررتفاده از ایررن روش، قیمررت

 شود:ها به صورت زیر قابل محاسبه میجفت

(5  ) 

 

هراي  برازار jو  iطول دوره زمرانی،  Tکه در آن،

لگرراریتم  و مررورد نظررر، مررالی 

 هاي وارداتی هست.بندي کاالگروه

شواهد تجربی همگرایی بتا براي اولرین برار در   

ي رشررد نئوکالسرریک بررراي هررامرردلچررارچوب 

است. همگرایی بتا و  شده مطرحهمگرایی درآمد 

 (، برارو 5435) 5ي برامول هرا پرژوهش سیگما در 

( و منکیرررو و 5441) (، سرررالی مرررارتین5441)

اسررت. شرردهه گرفترر( برره کررار 5441) 1همکرراران

اساس نظري همگرایی درآمدها از مردل تجربری   

( 5415) ( و سررررروان5415) رشرررررد سرررررولو

بسرته بره    0است.همگرایی بتاي مطلرق اتخاذشده

را  باثبرات یرک مسریر    کشورهااین دارد که تمام 

طی کنند. عدم تجانس کشورها شاید بره دالیرل   

و نرخ رشرد   اندازهاپسکی مختلف، نرخ تکنولوژی

است. لذا جمعیت منجر به بطالن این مفهوم شده

( بره  5452) 9ساالئی و مرارتین  ازجملهمحققین 

                                                  
1. Baumol 

2. Mankiv et al . 

3. Absolute beta convergence  

4. Sala- I- Martin 

معرفی همگرایی شرطی پرداختند که به مفهروم  

در کشرورها بروده و برا فرمرول      هرا تفراوت وجود 

اسررت. امررا یکرری از   محاسرربهقابررل 1ي شررماره

بررر همگرایرری رشررد  هواردشرردانتقررادات جرردي 

ت ناسازگار از ضرایب بتا است استنتاجاکشورها، 

 (. 5445)دورالئوف، 

(1               )Log   = a+ (1-β ) log 

(  ) + 

داللت بر وجرود   0<1در این مدل شرط 

باشرد،   ترر بزرگβهمگرایی دارد و هرچه ضریب 

 مگرایی باالتر خواهد بود.سرعت ه

نوع دیگرري از همگرایری بره پراکنردگی برین      

 1کره بره همگرایری سریگما     کندیمبخشی اشاره 

معروف است. ایرن نروع همگرایری زمرانی اتفراق      

افتد که پراکندگی جفت گروه در طول زمران  می

کرراهش یابررد. همگرایرری سرریگما بررا اسررتفاده از 

رشرد  انحراف استاندارد تفاضرل لگراریتمی نررخ    

 .شودیمها محاسبه جفت جفت گروه

تفاضل لگاریتمی انحراف معیرار جفرت    توانیم

ي زمان نیز رگرس نمرود کره در   بررورا  هامتیق

صررورت منفرری بررودن ضررریب زمرران، بررر وجررود 

 ها اذعان داشت.   همگرایی در گروه کاال

(0  ) 

زمانی به سطح  هامتیقانحراف معیار جفت 

باشد.  5و  3که همگرایی بتا بین  رسدیمپایدار 

توسط پژوهشگران نشان  کاررفتهبهمفهوم اولیه 

ي سرانهشدن درآمد  ترکینزدکه براي  دهدیم

کشورها در طول زمان بایست نرخ رشد کشور 

                                                  
5. Sigma Convergence 
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ي سرانهفقیر تندتر باشد و نرخ رشد و پراکندگی 

. به عبارتی هستبسته به انحراف معیار  درآمدها

بتا شرط ضروري اما نه کافی براي همگرایی 

، 5)بارو و سالی مارتینستهمگرایی سیگماا

(. با فرض اینکه پراکندگی اولیه کمتر از 5441

باشد، همگرایی بتا بدون همگرایی  باثباتحالت 

 است. دییتأسیگما مورد 

 

 یافته های پژوهش

در این قسمت براي بررسی همگرایی واردات 

 1هاي تابلوییوش دادههاي ورزشی از رگروه کاال

استفاده شده است. ابتدا باید آزمون هاي خود 

همبستگی و ناهمسانی را انجام داده و و از وجود 

ناهمسانی و نبود خود همبستگی در مدل مطمن 

 شویم.

                                                  
1.Barro &Salai- Martin 

ها است که اي از داده(مجموعهpanel dataهاي تابلوئی )داده1 .

تواند بیانگر افراد، شامل چند مقطع و دوره زمانی هست. مقطع می

تواند روز، هفته، ها و کشورها باشد. دوره زمانی نیز میها، بنگاهگروه

که این روش شامل مقطع و ماه، فصل و سال باشد. به دلیل این

تواند اطالعات بیشتري را منعکس نماید ي زمانی بوده میسر

 (.352و  351: 5040)سوري، 

ی )ارزش حاصل از آزمون خودهمبستگ جینتا

 ینشان م زیتا نب ییهمگرا يبرا( 331/3احتمال: 

بر وجود خود  یفر مبنص هیدهد که فرص

عدم وجود  یعنیمخالف  هیرد و فرض یهمبستگ

آزمون  جینتا. شود یم رفتهیپذ یخود همبستگ

با توجه  انسیوار یناهمسان یبررس يربوست برا

 ییهمگرا يبرا (33/3)ارزش احتمال:  به آماره

 انسیبر وار یکه فرض صفر مبن دهدیبتا نشان م

بر  یمخالف مبن هیهمسان رد شده و فرض

 جهیشود. نت یپذرفته م انسیوار یناهمسان

 یهمسان آزمون بروش پاگان هم در مورد نا

)ارزش  با توجه به اماره مقاطع نیب انسیوار

رفتن یصفر و پذ هیرد فرض (33/3احتمال: 

 .باشد یم مقاطع نیب یناهمسان

 بتا همگرایی واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی آزمون نتایج. 5 جدول

 (PVارزش احتمال ) نوع آزمون

 خود همبستگی

 (robustواریانس)ناهمسانی

331/3 

33/3 

 گروه اثرات داریمعنی آزمون نتایج. 2 جدول

 ی اثرات گروهداریمعننتایج آزمون 

 (PV)ارزش احتمال  Fآماره آزمون 

52/5 5955/3 
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در ادامه باید از همگنی یا ناهمگنی مقاطع مطلع 

ه آزمون اثرات مقطعی شویم. در این آزمون، که ب

صورت  Fمعروف است و به وسیله آماره 

گیرد، فرضیه صفر دال بر همگن بودن صنایع می

باشد. از این رو، عدم رد فرضیه مورد بررسی می

صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات 

و رد فرضیه صفر مبین  5معمولی تجمیع شده

. در باشدهاي تابلویی میاستفاده از روش داده

مرحله بعد در صورت رد فرضیه صفر، با استفاده 

از آزمون هاسمن باید به بررسی این مسأله 

هاي تابلویی از بپردازیم که براي تخمین داده

، 0و یا روش اثرات تصادفی 1روش اثرات ثابت

 استفاده شود.

                                                  
1.Pooled Least Squares 

2.Fixed Effects 

3.Random Effects 

بر اساس این آزمون، رد فرضیه صفر بیانگر 

استفاده از روش اثرات ثابت بوده و عدم رد آن 

 باشد.تصادفی می مبین استفاده از روش اثرات

آزمون  توان گفت که آمارهبا توجه به  نتایج می 

F  بیانگر استفاده از روش روش حداقل مربعات

هاي تابلویی معمولی تجمیع به جاي داده

استفاده شده است. به دلیل استفاده از روش 

حداقل مربعات معمولی تجمیع نیازي به آماره 

 باشد.آزمون هاسمن نمی

به روش حداقل  1یج تخمین مدل همچنین، نتا

نشان  1مربعات معمولی تجمیع شده در جدول 

 شده است:داده

 شده تجمیع معمولی مربعات حداقل روش به مدل تخمین نتایج.  0 جدول

Pr> z Z متغیر ضریب 

000/0 59/51 1531911/3 X 

012/0 15/1- 3534330/3- Cons 

Number of obs: 120 

Number of groups: 6 

chi2= 0.0000  Prob 
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هاي ورزشی نتایج همگرایی بتا واردات گروه کاال

به روش حداقل مربعات معمولی تجمیعی در 

( گزارش شده است. نتایج حاکی از 1جدول )

ها تایید وجود همگرایی در این گروه کاال

( Xها )همگرایی گروهباشد. ضریب می

است و داللت بر این دارد که نرخ  1531911/3

ها در بازه زمانی مورد مطالعه به رشد گروه کاال

اند. به عبارتی سرعت همگرایی هم نزدیک شده

هاي وارداتی برابر مقدار بندي بتاي کاالگروه

دار مذکور بوده و این ضریب به لحاظ آماري معنا

( در این Consمبدا )هست. همچنین عرض از 

بوده و این ضریب به  -3534330/3مدل برابر 

 باشد. لحاظ آماري معنادار می

در روش سیگما نیز همانند روش آزمون 

هاي خود همگرایی بتا، ابتدا باید آزمون

همبستگی و ناهمسانی را انجام داده و و از وجود 

ناهمسانی و نبود خود همبستگی در مدل مطمن 

حاصل از آزمون خود همبستگی  شویم. نتایج

دهد که ( نشان می331/3)ارزش احتمال: 

فرصیه صفر مبنی بر وجود خود همبستگی رد و 

فرضیه مخالف یعنی عدم وجود خود همبستگی 

شود. و همچنین نتایج آزمون ربوست پذیرفته می

براي بررسی ناهمسانی واریانس با توجه به آماره 

دهد که فرض ( نشان می33/3)ارزش احتمال: 

صفر مبنی بر واریانس همسان رد شده و فرضیه 

مخالف مبنی بر ناهمسانی واریانس پذیرفته 

 .شودمی

 

 

 
 

 نتایج آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس همگرایی سیگما . 4جدول

 نوع آزمون

 خود همبستگی

 (robustواریانس)ناهمسانی

 (PV)ارزش احتمال 

331/3 

             33/3 

 

بایستی از همگنی یا ناهمگنی در ادامه می

مقاطع مطلع شویم. در این آزمون، که به آزمون 

 Fاثرات مقطعی معروف است و به وسیله آماره 

گیرد، فرضیه صفر دال بر همگن بودن صورت می

باشد. از این روي عدم رد صنایع مورد بررسی می

فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل 

و رد فرضیه صفر  5معمولی تجمیع شده مربعات

باشد. هاي تابلویی میمبین استفاده از روش داده

در مرحله بعد در صورت رد فرضیه صفر، با 

استفاده از آزمون هاسمن باید به بررسی این 

هاي تابلویی مسأله بپردازیم که براي تخمین داده

                                                  
1.Pooled Least Squares 

، 0و یا روش اثرات تصادفی 1از روش اثرات ثابت

شود. بر اساس این آزمون، رد فرضیه استفاده 

گر استفاده از روش اثرات ثابت بوده و صفر بیان

عدم رد آن مبین استفاده از روش اثرات تصادفی 

 باشد.می

                                                  
2. Fixed Effects  

3. Random Effects 
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توان گفت که ه به  نتایج به دست آمده میبا توج

هاي بیانگر استفاده از روش داده Fآزمون  آماره

تابلویی به جاي استفاده از روش حداقل مربعات 

معمولی تجمیع شده است. در ادامه از آزمون 

هاسمن استفاده شده است. نتایج آماره آزمون 

گر رد فرضیه صفر و در نتیجه هاسمن بیان

ج در باشد که نتایش اثرات ثابت میانتخاب رو

( 5جدول )در  ( نشان داده شده است.9جدول )

هاي انحراف معیار و پراکندگی در جفت گروه

هاي ورزشی در طول زمان مورد واردات کاال

آزمون قرار گرفته است. با توجه به کاهنده بودن 

ها )منفی بودن ضریب مقادیر پراکندگی در گروه

ه وجود همگرایی سیگما در توان بزمان(، می

هاي وارداتی اذعان داشت. ضریب زمان گروه کاال

بوده که دال بر  -333025/3در این رگرسیون 

هاي وارداتی کم شدن مقادیر پراکندگی در گروه

در طی زمان و محقق شدن فرضیه همگرایی 

این ضریب به لحاظ آماري نیز است. سیگما 

ا این مدل همچنین عرض از مبددار است. معنی

(Cons برابر مقدار عددي )بوده و  3515453/3

این ضریب به لحاظ آماري طبق ارزش احتمال 

با توجه به  نتایج . باشدبه دست آمده معنادار می

 Fآزمون  توان گفت که آمارهبه دست آمده می

هاي تابلویی به جاي بیانگر استفاده از روش داده

ولی تجمیع استفاده از روش حداقل مربعات معم

شده است. در ادامه از آزمون هاسمن استفاده 

گر رد شده است. نتایج آماره آزمون هاسمن بیان

فرضیه صفر و در نتیجه انتخاب روش اثرات ثابت 

( نشان داده شده 5باشد که نتایج در جدول )می

 .است

 

 

 هاسمن آزمون و گروه اثرات داري معنی آزمون. 5 جدول

 آزمون معنی داري اثرات گروه

pr  آمارهf 

3333/3 13/5 

 نآزمون هاسم

Pr Chi2 

33/3 19/0 

 ثابت اثرات روش به مدل تخمین نتایج. 6 جدول

pr Z متغیر ضریب 

333/3 95/9- 333025/3- Time 
333/3 03/55 3515453/3 Cons 

Number of obs: 126 

Number of groups: 6 
chi2= 0.0000  Prob 
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 گیریبحث و نتیجه
صنعت ورزش به دو زیر گروه مهم تقسیم 

ورزشی و خدمات ورزشی. شود: کاالهاي می

اي از ي گستردهکاالهاي ورزشی خود دامنه

ها، پوشاک ورزشی، کفش بازيقبیل؛ اسباب

ورزشی و سایر  -هاي تفریحیورزشی، قایق

، 5)غالمزاده فاسندوزشود کاالها را شامل می

در این مطالعه به بررسی همگرایی در  (.1335

ن به گروه کاالهاي وارداتی صنعت ورزش در ایرا

هاي پوشاک و کفش، پوشاک و صورت جفت

توپ، پوشاک و تجهیزات، کفش و توپ، کفش و 

هاي تجهیزات، توپ و تجهیزات طی سال

هاي آزمون با استفاده از روش 5045-5025

هاي تابلوئی همگرایی بتا و سیگما به صورت داده

است. نتایج مطالعه حاضر منطبق پرداخته شده

عات تجربی غیر مشابه بر مبانی نظري و مطال

اي در صنعت باشد. چرا که مطالعه مشابهمی

ورزش وجود نداشته، اما طبق مبانی نظري و 

مطالعات انجام گرفته در سایر موضوعات انتظار 

ها وجود بر آن است که همگرایی در گروه کاال

ها در گذر زمان به داشته باشد و نرخ رشد گروه

لعه در روش یک سمت حرکت نمایند.نتایج مطا

دهد که ضریب همگرایی به صورت بتا نشان می

بوده و  1531911/3حداقل مربعات تجمیعی 

باشد. به دار میاین ضریب به لحاظ آماري معنا

هاي عبارتی سرعت همگرایی در گروه کاال

باشد. وارداتی این صنعت برابر مقدار مذکور می

چرا که ضریب بتا برابر با سرعت همگرایی در 

وه کاالها می باشد. نتایج همگرایی سیگما نیز گر

با استفاده از روش اثرات ثابت حاکی از کاهنده 

ها بوده و بودن پراکندگی انحرافات جفت گروه

                                                  
1. Gholamzadeh Fasandoz 

دار است. به این ضریب نیز به لحاظ آماري معنا

ها وجود عبارتی همگرایی سیگما نیز در این گروه

هاي کاالدارد. لذا همگرایی بتا و سیگما در گروه 

وارداتی صنعت ورزش ایران طی دوره مورد 

بررسی مورد تایید است. چراکه ضریب همگرایی 

بتا تاییدکننده وجود همگرایی و همچنین در 

همگرایی سیگما نیز کاهنده بودن اختالفات نرخ 

ها طی زمان دال بر وجود همگرایی در رشد گروه

هاي آماري مورد مطالعه در پژوهش حاضر داده

باشد. با توجه به این امر که بررسی همگرایی می

هاي مختلف وارداتی از آن حیث بین گروه کاال

داراي اهمیت است که اگر همگرایی مزبور اتفاق 

نیفتد، و به عنوان مثال علیرغم باال بودن نرخ 

مدت بازدهی بازار مزبور به رشد بازار در بلند

امر ها میل نکند، این دهی سایر بازارسمت سود

نشان دهنده آن خواهد بود که براي ورود به آن 

سري موانعی وجود دارد که با وجود باال بازار یک

بودن بازدهی آن بازار، ورود به آن بازار سخت 

هاي ما حاکی از است. در حالی که یافته

وجودهمگرایی واردات چهار گروه کاال داشت. از 

اي المللی کاالهآنجایی که میزان مبادالت بین

ورزشی هر کشور با توسعه ورزش و صنعت آن 

هاي آماري کشور متناسب است و مشاهدات داده

ي اول)بین دهد که در دههگمرک نشان می

(، واردات فقط در 5035الی  5025هاي سال

گرفت، در برخی گروه کاالهاي ورزشی انجام می

واقع میزان باالیی از همگرایی در واردات گروه 

داشت ولی به مرور و در بلند مدت کاالها وجود ن

واردات هر چهار گروه کاال به سمت همگرایی 

تواند به دلیل سوق کرده است، این امر می

ي اخیر توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در دهه

در کشورمان باشد، که در کنار توسعه ورزش نیاز 

ي دیگري که در به پوشاک، کفش و هر وسیله
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ز است افزایش یافته فعالیت ورزشی مورد نیا

 یاز اهداف یکیتوسعه ورزش، است. همچنین 

 ي جمعیهارسانهدر چند سال اخیر است که 

 .کنندیخود دنبال م يهاتیدر فعال یورزش

بهتر  یتیدرجهت وضع یمفهوم توسعه، حرکت

در هر رای، زردیپذینم انیپا گاهچیاست که ه

بهتر شدن وجود دارد.  يبرا یطینقطه شرا

ها نهیگرزمید هیزشبیورزش ن درتوسعه 

.در سند ردیگیمصورت  یمختلف يدرمحورها

 یمختلف يجامع توسعه ورزش کشور، محورها

توسعه ورزش در نظرگرفته شده است که  يبرا

 يروی، نیورزش، منابع مال يهاعبارتند از مولفه

، علم ورزش، یحقوق طی، فرهنگ محیانسان

ا گرایش از طرفی دیگر ب .زاتیو تجه ساتیتاس

گذاران کاالهاي ورزشی به سمت یه رده سرمایه

کاال مانند کفش ورزشی، در طی زمان بازار این 

بخش اشباع شده و واردکنندگان کاالي ورزشی 

هاي دیگر کاال گرایش به سمت واردات گروه

یابند که این عامل خود یکی از عوامل می

همگرایی واردات کاالهاي ورزشی است. چرا که 

ش ورود به هر بازار مانعی وجود نداشته و در بخ

کنندگان ایرانی از کاالهاي وارداتی مصرف

صنعت کاالهاي کنند و از طرفی استقبال می

وسیعی از محصوالت  يورزشی، متشکل از آرایه

کنندگان کاالهاي سخت، نام افزاري، تولیدنرم

باشد. هاي خدماتی میها و شرکتتجاري شرکت

فضاي باز شامل تجهیزات  هايبازار ورزش

-کمپینگ، لوازم شکار، تجهیزات اسکی و فعالیت

باشد. بسیاري از هاي ورزشی سبک می

کشورهاي توسعه یافته، در حال تجربه فرهنگ 

هاي جدید ورزش و جهش اقتصادي در فعالیت

فرهنگ جدید  يفیزیکی هستند. با توسعه

کنندگان کاالهاي مصرف ها،ورزش در بین ملت

یافت که این نیز به نوبه  شی افزایش خواهندورز

خود موجب استفاده چندگانه از تجهیزات و 

غالمزاده فاسندوز، ) کاالهاي ورزشی خواهد شد

به  یورود انواع کاالهاي خارج (؛ اما با1335

که عرصه بر  میشاهد و استقبال مردم کشور

تنگ شده است.  یکاالهاي داخل دیساخت و تول

زنگ  ،یاردات کاالهاي ورزشمتاسفانه مشکل و

از  تیخطري براي استقالل اقتصادي و حما

 یکاال هاي خارج انیاست. در م یداخل داتیتول

بخش عمده اي  یخارج یپوشاک ورزش ،یواردات

دهد. در واقع با وجود  یرا به خود اختصاص م

بزرگ به اقتصاد  یصدمات یانواع کاالهاي خارج

ارز از کشور،  شود از جمله: خروج یکشور وارد م

 دیشدن تول وسیاستقالل اقتصادي، ما به لطمه

چالش بزرگ  کی نیو.... و ا یکنندگان داخل

(، که 5033)وحدتی،  است یداخل داتیبراي تول

این نیز خود صادرات را تحت تاثی قرار خواهد 

چند صنعت ورزش داراي  هرداد. چرا که 

عطف  ينقطه هاي متعددي است؛ اما،بخش

محصول یکتاي "ها، تولید ن بخشي ایهمه

کنندگان، است، که در خدمت شرکت "ورزش

تماشاچیان، مؤسسات و سایر کاربران قرار 

گیرد. کیفیت و کمیت این صنعت در می

ي تولید کشورهاي مختلف به اندازه و دامنه

 محصوالت ورزشی در آن کشور بستگی دارد.

اطالعات، رویدادها، آموزش، کاالها و خدمات 

رزشی به عنوان چهار دسته مختلف محصوالت و

توانند بر تولید ناخالص داخلی و ورزشی می

ارزش افزوده هر کشور تأثیر به سزایی داشته 

.(5449، 5)پیتز و همکارانباشد 

                                                  
1 Pitts et al 



 01 یاپیپ ،9 ماره، ش0931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد             ...      زشیور کاالهای گروه واردات همگرایی بررسی    001 

 

المللی ممکن است محصوالت مشتریان بازار بین

به عنوان مشتریان  اي را در سطح یکسانیویژه

تجارت  طور کلی گسترشبه بازار محلی نپسندند.

جهانی براي رشد و توسعه کل اقتصاد جهان 

ازاهمیت زیادي برخوردار است. این مهم به 

کشورهایی که با کمبود منابع رو  خصوص براي

بیشتري برخوردار است.  به رو هستند از اهمیت

مبادالت تجاري )و  در عین حال در برخی موارد

ورها کش تواند در داخلمخصوصاً واردات( می

 امروزه در کشورها، نتایج منفی بر جاي بگذارد.

از ورود کاالهاي متنوع  شرفتهیکشور هاي پ یحت

 دیآ یبه عمل م ريیجلوگ یو مشابه خارج

 یصورت منطق نیآن ها خروج ارز را بد چراکه

صنعت به طوریکه  (.5041دادانه، ) دانند. ینم

اي را در کاالهاي ورزشی هند بازار گسترده

آمریکا براي خود  ه اروپا و ایاالت متحدهاتحادی

ایجاد کرده است. اما باید توجه داشت که قوانین 

و مقررات سختی وجود دارد و صادرکنندگان 

مند به این بازارها موظف به رعایت این عالقه

باشند )بانک صادرات و واردات قوانین می

. اما به طور کلی می (4، ص 1334هندوستان، 

المللی ایران نسبت ن مبادالت بینمیزاتوان گفت 

به کشورهاي پیشرفته به طور معناداري کمتر 

که مهم ترین دالیل آن را باید کوچک ؛ است

هاي ي بازار کاالهاي ورزشی و هزینهبودن اندازه

ورزشی خانوار، عدم مرغوبیت کاالهاي ورزشی، 

هاي فقدان تبلیغات و بازاریابی مناسب، تحریم

ي کاالها و قیمت تمام شده اقتصادي، افزایش

نابرابري ارز کشور نسبت به سایر کشورها دانست 

در شرایطی که  (.5035 )عسکریان و جعفري،

داخلی )به دالیل گوناگون( توان رقابت با  صنایع

خارجی را نداشته باشند،  محصوالت مشابه

واحدهاي تولیدي  واردات فشار مضاعفی روي

متعددي  ا عواملدر کشور م آورد.داخل وارد می

 باعث شده است تا بسیاري از صنایع نتوانند به

راحتی در مقابل محصوالت مشابه خارجی رقابت 

کنندگان داخلی ارزیابی در نتیجه مصرف کنند و

از آن  .بهتري را ازکاالهاي داخلی نداشته باشند

توان به قیمت،کیفیت، تنوع، وجهه جمله می

س از پ ظاهري، قابلیت دسترسی و خدمات

که هر یک از  فروش محصوالت ایرانی را نام برد

تواند توجیهی بر گرایش عوامل اشاره شده می

گذاران به سمت کاالهاي ورزشی وارداتی سرمایه

 باشد.

تواند به همگرایی موضوع حاضر مطالعات آتی می

هاي دیگر همگرایی مانند از روشبا استفاده 

به چنین همگرایی تصادفی انجام شود. هم

هاي ورزشی مانند مطالعه سایر مفاهیم و ارزش

رفاه حاصل از ورزش، شاخص قیمت گروه 

 .ورزشی و غیره پرداخته شود

 

 منابع

  (. 5041اسنودن، برایان.، وین، هوارد آر. )سیفی

اقتصاد کالن جدید، )منشا، سیر تحول و 

وضعیت قبلی(، سازمان مطالعه و تدوین کتب 

 سمت(، تهران. )ها علوم انسانی دانشگاه

 ی, آزاده؛ کرامت عوض پور؛ علیپهلوان زادهیعل 

 (.5049ی. )پهلوان زادهیعوض پور و حامد عل

 يواردات و صادرات کاالها سهیمقا یبررس

جهت اعمال  5040در سال  رانیا یورزش

 ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب ،یاقتصاد مقاومت

تهران، موسسه  ع،یصنا یاقتصاد و مهندس

 .رایو تختیپرداز پا دهیا رانیمد

 ( .اقتصاد سنجی پیشرفته 5040سوري، علی .)

 eviewsو  stata 12( همراه با کاربرد 1)جلد 

 ، نشر فرهنگ شناسی. تهران. 8
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  صادقی، رضا؛ کشکر، سارا و کارگر، غالمعلی

(، نقش عناصر آمیخته بازاریابی 5045)

در تولید پوشاک ورزشی ایرانی،  5pورزشی

رشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و پایان نامه کا

علوم ورزشی )گرایش مدیریت ورزشی(، تهران: 

 طباطبایی. دانشگاه عالمه

  ،صامتی، مجید؛جالیی، سید عبدالمجید؛ صادقی

(. آثار جهانی شدن بر 5030زین العابدین. )

(، 5003-5035الگوي تقاضاي واردات ایران )

، 51و  55فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  شماره 

 5-55ص: ص

 ( .5033فرحبخش، ندا؛ محرابیان، آزاده ،)

تحلیل هاي پویاي تابع تقاضاي واردات، پژوهش 

- 14صص:  1شماره :  - 5هاي اقتصادي، دوره 

91. 

  .فرجادي، غالمعلی؛ لعلی، محمد رضا

(،تاثیر واردات کاالهاي سرمایه اي و 5025)

واسطه اي بر رشد اقتصادي ایران، پژوهشنامه 

 5-13، صص: 9شماره بازرگانی، 

 (. 5035افشار. ) ،ي. جعفربایفر ان،یعسکر

 يکاالها یالملل نیمبادالت ب زانیم یبررس

. 5033و 5022 يدر سال ها رانیا یورزش

 9. سال پانزدهم، شماره کیفصلنامه المپ

 .42 -530(،. 93یاپی)پ

  ،حسین، رضائی، کازرونی، علیرضا، اصغرپور

سطح (. بررسی همگرایی 5040) خدیجه.

نامه هاي ایران، فصلها در استانعمومی قیمت

 . 91-10 ، صص23نامه بازرگانی، شماره وهشپژ

 ( .افزایش 5039رضوي، سیدمحمدحسین ،)

کارایی با سیاست خصوصیسازي درورزش، 

 .11، صص:10فصلنامه حرکت، ش 

 ( .5033طیبی، کمیل؛ آذربایجانی، کریم ،)

ن و بررسی پتانسیل تجاري موجود میانایرا

اوکراین:بکارگیري مدل جاذبه،پژوهشنامه 

 .55-31، صص:  15بازرگانی، شماره 

  .سپانلو، هاشم؛ قنبري، علی، قنبري

(،بررسی عوامل موثر بر تقاضاي واردات 5034)

اي و هاي، سرمایهایرانبه تفکیک کاالهاي واسطه

مصرفی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 

 .134-100،صص: 12

 المللی بازرگانی، اجتماعی، مه بینناهفته

(، صنعتی به نام 5043فرهنگی، اقتصادي. )

، ششم بهمن، ویژه ورزش، 94ورزش، شماره 
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Abstract 

 

Objective: Today, the economy and sports industry is concerned as one of the 

most important economic sectors in all countries, especially developing countries. 

Sporting goods imports has always been one of the topics discussed economic 

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

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

imported goods group during 1992- 2012 sports industry in Iran.  

Methodology: The research method for the price pair is econometric panel data by 

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

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

sports equipment. 

Results: The results showed that there is beta convergence in the sport of imported 

goods, and the rate of convergence in this factor 0.2602455 is statistically 

significant. Also, Sigma convergence test results approved the existence of 

convergence and reducing the deviations groups are through time. This factor is 

also statistically significant.  

Conclusion: Considering the results of the beta and sigma convergence can 

confirm the existence of convergence in importing sporting goods group 

acknowledged Iran during the period studied. 

 
Key words: Convergence, Imported goods, Sports industry, Panel data and price 

pair method. 
 

1. Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport 

Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

2. Ph.D. student of  Economics, Faculty of  Economics, Management and Commerce, University 

of Tabriz, Tabriz, Iran 

3. Ph.D. Sport Management, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran 

4. Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

*Email: m.khodadadi@tabrizu.ac.ir 


