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Abstract 

Objective: Elite sports can play an important role in the economic growth and 

welfare of societies. On the other hand, welfare as one of the development 

programs provides the necessary conditions for the success of elite athletes. 

Therefore, this study aimed to interaction effect of social welfare and elite Sport 

development. 

Methodology: Simultaneous equations approach with the two-stage least 

squares method for panel data between 2004 and 2017 for Iranian provinces was 

used. Data were collected from the Statistics Center, the Ministry of Economy 

and Finance, the Ministry of Sports and Youth, and the National Olympic 

Committee of Iran. Model of this research consists of two endogenous variables 

(elite sport development and social welfare) and four exogenous variables for 

social welfare (misery, education and health and urbanization) and four 

exogenous variables for the development of elite sports (development and 

Current budget of sport, coaches and population) were formed. Data were 

analyzed using Eviews 10 software. 

Results: A significant and positive interaction effect exists between social 

welfare and elite sport development. Also, the Misery index and urbanization 

have a significant and negative effect on welfare and the effect of development 

budgets, coaches and population on the elite sport development is positive and 

significant. 
Conclusion: policymakers provide the necessary conditions for international 

success and the development of elite sports in the country by improving the 

level of social welfare and solving economic and sports problems, so that these 

successes lead to greater social welfare through its economic, social and cultural 

functions. 
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Expanded Abstract:  

Introduction and State of Problem  

On the one hand, all countries around the world emphasize sports activities to 

achieve development due to the role of Sport in social welfare as one of the 

central parts of social development (Ghaedi et al, 2015). Therefore, elite sports 
can play an important role in the economic growth and welfare of societies. 

Because elite sports specifically elite athletes have economical and social 

benefits that can help to improve the situation in each country. There are a lot of 

countries around the world that want to spend money to imrove elite sport and 
they want to get their government to send more and more athletes to Olympic 

game. On the other hand, Sports Economics experts believe that athletes' 

success in Olympic Games in each country is related to economic and human 
resources. Also, the number of medals in each country is related to GDP and 

Population (Zareian et al, 2017). So, Welfare as one of the development 

programs provides the necessary conditions for the success of elite athletes. 

Therefore, this study aimed to interaction effect of social welfare and elite 
Sports development. 

Methodology  

This study is interdisciplinary research in the field of sports economics and this 
is practical research. Research hypotheses were estimated with the 

Simultaneous equations approaches with the two-stage least squares method. 

The data that were used in this research was a data panel and these data were 
collected between 2004 and 2017 for Iranian provinces. Data were collected 

from the Statistics Center, the Ministry of Economy and Finance, the Ministry 

of Sports and Youth, and the National Olympic Committee of Iran. The model 

of this research consists of two endogenous variables (elite sport development 
(ESD) and social welfare (SW)) and four exogenous variables for social welfare 

(misery (MI), education (ED) and health (HE), and urbanization (URB)) and 

four exogenous variables for the development of elite sports (development (DB) 
and Current budget of sport (CB), coaches (CO) and population (PG)) were 

formed. Therefore, two equations were used in this research:  

 SWit = β0 + β1 ESDit + β2 MIit + β3 EDit + β4 HEit + β5  URBit + εit0   
 

 ESDit = δ0+ δ1 SWit + δ2 CBit + δ3 DBit + δ4 COit + δ5 PGit + εit1   

Therefore, equations were estimated by the two-stage least squares method in 

Eviews 10 software. If the ordinary least squares (OLS) method was used in this 
study, estimates would be inconsistent (Fakhari & RajabBigi 2015). So, the 

two-stage least squares method (2SLS) should be used.This method (2SLS) use 

OLS in two stages (Sadeghi & Rahimi, 2012)  
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Results  

There is a significant and positive interaction effect that exists between social 
welfare and elite sports development and they have a positive effect on each 

other. Therefore, if social welfare increases, elite sports development will 

increase too, and vice versa. In fact, a 1 unit increase in the development of the 
elite sport increases social welfare by 0.44, and with an increase of 1 unit of the 

social welfare variable, the variable of elite sports development increases by 

0.45. In the examination of other hypotheses, the misery index and the 

urbanization rate have a negative and significant effect on social welfare with 
the coefficients of -511.46 and -1062.27, respectively, that is, an increase in the 

urbanization rate and an increase in the misery index (inflation and 

unemployment rate) cause a decrease in social welfare. Also, the development 
budget of sports, the number of coaches, and population growth have a positive 

and significant effect on the development of elite sports with the coefficients of 

0.0005, 1.94, and 3184.59, respectively, which means that the increase in the 

development budget of sports, the number of coaches and the growth of the 
country's population lead to to the development of elite sports. The effects of 

the variables of health and education expenses on social welfare were not 

significant, and the effect of the current sports budget on the development of 
elite sports was also not significant. 

Discussion and Conclusion  

The main results of this study show that there is a significant and positive 
interaction effect exists between social welfare and elite sports development and 

they have a positive effect on each other. This result is in the same line with 

these researches: González Serrano et al, (2019); Silva et al, (2019); Hallmann 

et al, (2013). therefore, Elite sport development prepare the situation for the 
success of elite athletes in each country. This subject has a great effect on 

society. For example, elite sport development plays an important role in 

economic and social welfare development. The benefits and positive 
consequences of elite sports, such as income generation, national identity, 

national cohesion, economic growth, earning money, etc., provide the basis for 

the social welfare of all at the community levels. Also, elite sports development 
needs planning, economic situation, and social circumstances. The development 

of social welfare as one of the most important factors of the economic 

development of countries leads to the development of elite sports Therefore, as 

the results of the research showed, the development of elite sports and social 
welfare are complementary to each other, and conditions must be created in the 

society so that the promotion of one leads to the development of the other. 

Therefore, on the one hand, it is suggested that the conditions for the 
development of elite sports prepared with measures such as the development of 

sports infrastructure, the development of athletes and coaches, the correct 

guidance of the country's population growth for international success, the fair 

allocation of sports budgets. On the other hand, according to the research 
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results, social welfare also affects elite sports development. So in order to 

promote welfare, the following measures can be taken: the inflation rate and 
unemployment rate in the country should be controlled by appropriate measures 

by policymakers, the growth of the urbanization rate should be prevented, and 

the cost of living should be reduced, such as health and education. In summary, 
policymakers provide the necessary conditions for international success and the 

development of elite sports in the country by improving the level of social 

welfare and solving economic and sports problems, so that these successes lead 

to greater social welfare through its economic, social, and cultural functions. 
Keywords: Elite Sport Development, Social Welfare, Population, Budget, 

Coaches.  
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 مقاله پژوهشی    

با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و    ایران نخبه  ورزش توسعه  و اجتماعی رفاهاثر متقابل  بررسی

 ورزشی 
   4، جف دیکسون 3، شهرام فتاحی 2* ، شیرین زردشتیان  1سعید خانمرادی 

 
 01/09/1399: پذیرش تاریخ                                                      05/1399/ 05: دریافت تاریخ 

 : چکیده 

  طرفی  از.  باشد  داشته  موثر  نقش  جوامع  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی  رشد  در  تواندمی   نخبه  ورزش  : هدف 

 لذا  .نمایدمی  فراهم  را  نخبه  ورزشکاران   موفقیت  الزم  شرایط  توسعه  هایبرنامه  از  یکی  عنوان  به  رفاه

 بود. نخبه ورزش توسعه و اجتماعی رفاه متقابل اثر بررسیپژوهش،  هدف

  هایداده   برای   ( 2SLS)  ای  مرحله  دو  مربعات  حداقل  روش  با  همزمان  معادالت   رویکرد  از  : شناسی روش 
  وزارت  آمار،   مرکز   از   ها داده   .گردید  استفاده   ایران   های استان   همه  برای  1396  تا  1383  های سال   بین  نلاپ

مدل تحقیق از دو    . شدند   گردآوری  ایران  المپیک   ملی  کمیته  جوانان و   و  ورزش  وزارت  دارایی،  و   اقتصاد 

درون  )تمتغیر  اجتماعی(  زا  رفاه  و  نخبه  ورزش  برون وسعه  متغیر  چهار  رفاو  برای  و  )   هزا  آموزش  فالکت، 

و شهرنشینی برون بهداشت  متغیر  چهار  و  نخبه(  ورزش  توسعه  برای  ورزش،  )  زا  جاری  و  عمرانی  بودجه 

 . گرفت  انجام  10  نسخه ایویوز افزار نرم  از  استفاده  با هاداده   تحلیل( تشکیل گردید.  مربیان و رشد جمعیت

  اثر  همچنین.  دارد   وجود  معناداری   و  مثبت  متقابل،   اثر  نخبه  ورزش   توسعه  و  اجتماعی  رفاه   بین  : ها یافته 

  و  مربیان ورزش،  عمرانی بودجه اثر  و است   معنادار  و منفی اجتماعی  رفاه  بر شهروندی   نرخ و فالکت شاخص 

 . است   معنادار و  مثبت نخبه ورزش  توسعه  بر جمعیت  رشد

  شرایط الزم  و ورزشی  اقتصادی  مشکالت  حل  و  جامعه  رفاه  سطح  ارتقای  با  گذارانسیاست   :گیری نتیجه 

نمایندبین   موفقیتبرای   نخبه در کشور را فراهم  توسعه ورزش  به شکلی که  المللی و    به   ها موفقیت   این ، 

 . شود  بیشتر اجتماعی   رفاه  به منجر،  فرهنگی  و اجتماعی   اقتصادی، کارکردهای   واسطه

  ، بودجه، مربیان. جمعیت  اجتماعی،  رفاه  نخبه، ورزش  توسعه  های کلیدی: واژه 
 

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده   .2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 1

ایران   کرمانشاه،  رازی،  دانشگاه  ورزشی،    رازی،   دانشگاه  کارآفرینی،  و  اقتصاد  دانشکده   اقتصادسنجی،  دانشیار.  3علوم 
 ملبورن،  التروب،  دانشگاه  تجارت،  دانشکده  پژوهشی،  هایمشارکت   مدیر  و  ورزشی  مدیریت  دانشیار.  4  ایران  کرمانشاه،

 استرالیا 
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 مقدمه 

  توسط   فزاینده  طور  به  ورزش  جهان،  سراسر  در

غیردولتی و    هایسازمان  و  ایتوسعه  هایسازمان 

می   دولتی قرار  استفاده  عنوان  مورد  به  و  گیرد 

 اهداف  به  یابیدست  برای  استراتژیک  ایوسیله

  و   آموزشی  فیزیکی،  فرهنگی،  اجتماعی،  توسعه

می  اقتصادی  ,Hoekman et al)  رودبه شمار 

به سیاست  توسعه.  (2018 و  ورزش  فرایندها  ها، 

ها تالش شود که از ترکیب آناقداماتی گفته می 
فرصت می  ورزشی  شود  تجارب  و  همه  ها  برای 

چند  با  تعریف  این  آید.  وجود  به  جامعه  افراد 

همگانی، مفهو ورزش  مفهوم  مانند  دیگر    م 

حرفه   مشارکت و  قهرمانی  ورزش    از   ای،ورزشی، 

است پیوند خورده  نخبه  ورزش  از  جمله  منظور   .

ند افراد  ممشارکت ورزشی فعالیت مستمر و نظام

هدف   با  که  است  خاص  ورزشی  رشته  یک  در 

اهداف  و    ،قهرمانی  رسیدن  ورزشی  پیشرفت 

می  دنبال  اقتصادی  و  اجتماعی   شودمنافع 

(Ramzaninejad & Hozhabri, 2017  .)

  دادن   رواج  برای  کوششی  واقع  در  همگانی  ورزش

از دیگر    یکی.  است  جامعه  اقشار  تمام  بین  ورزش

 برای  مناسبی  ایانگیزه  تواندمی   که  ورزش  ابعاد

 جوانان  ویژهبه    جامعه  افراد  در  کردن  ورزش

ورزش   ایجاد   صحیح   روند.  است  قهرمانی  کند، 

  قهرمانی   ورزش  سطح  ارتقای  راستای  در  حرکت

  آن   پیشرفت  برای  ارائۀ راهکارها  متضمن  تواندمی 

  و   مشکالت  شناسایی  همچنین  و  ورزش

 ,Abbasi et al)  باشد  آن  رویپیش  هایضعف

ها و  ورزش قهرمانی عبارت است از بازی   (.2017

سازمان ورزش  و  رقابتی  ماهر  های  افراد  که  یافته 

به اهداف در آن شرکت می برای رسیدن  کنند و 

می انجام  بهتر  رتبه  و  نتیجه  کسب  شود و 

(RezaeiSoufi & Shabani, 2017.)  ورزش  

حرفه و  قهرمانی  ورزش  از  بخشی  فقط  ای  نخبه 

که   موفقیت است  و  رکورد  کسب  هدف  های  با 

بین و  در  ملی  رقابتالمللی  سطح  های  باالترین 

شود. برخی از محققان ورزشکار  ورزشی دنبال می 

حرفه فردی  را  کردهنخبه  تعریف  در ای  که  اند 

مدال   دارای  المپیک  یا  جهانی  مسابقات  از  یکی 

 (. Ramzaninejad & Hozhabri, 2017باشد )

به  باال  و  باال  به  پایین  رویکرد  دو  کلی  طور  به 

دارد  وجود  نخبه  ورزش  توسعه  به  در  .  پایین 
رویکرد پایین به باال فرض بر این است که توسعه  

پایین  از  باید  ورزش  ورزش  هرم  ترین سطوح  در 

جلب   اصلی  هدف  و  شود  آغاز  ورزش  توسعه 

برای  محبوبیت  ایجاد  و  مردم  همۀ  مشارکت 

فعالیت و  به ورزش  باال  رویکرد  در  است.  بدنی 

المللی ورزشی است که  پایین، هدف موفقیت بین

رشتۀ   چند  یا  یک  اعتالی  و  رشد  بر  آن  در 

 & Sotiriadou)  شودگذاری می ورزشی سرمایه 

Shilbury, 2009.)  آن  بر  بسیاری  محققان 

  نخبه   ورزش  مفهوم  با  که  ورزش  توسعه  از  بخش

ه  جمل  از.  اندکرده  تأکید  است  خورده  پیوند

Funahashi et al, (2019)  کنند که می   تأکید

دولت میچگونه  را ها  نخبه  ورزش  توسعه  توانند 

ب  عموم  پذیرش  بر  تمرکز  با    ا همزمان 

در  سرمایه ارتقاگذاری  همچنین    دهند.  ءورزش 

DeBosscher et al, (2009)   بر تحقیقی  در 

سیستم بر نقش  نخبه  ورزش  سیاسی  های 

بین نخبه  الموفقیت  ورزشکاران   تأکیدمللی 

 نگرانی  Chen & Lin, (2020)  . همچنینکردند

 دولتی  هایآژانس  به  اعتماد  نخبه،   ورزش  از

  ورزشکاران،   به  کمک  سیستم  بر  تأکید  ورزشی،

 و  نخبه،  ورزش  با  ارتباط  در  ملی  غرور

جمله    و  مناسب  ریزیبودجه از  را  شفافیت 

شناسایی  سیاست نخبه  ورزش  توسعه  های 
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توسعه    کردند. بر  کشورها  از  بسیاری  همچنین 

اند به عنوان مثال قانون  داشته تأکید ورزش نخبه 

ژاپن   کشور  اصلی  اساسی  ورزش  مزایای  توسعه 

را   اینخبه  میدر  معرفی  بیانیه  من    وفقیت کند: 

در  بزرگ  ژاپنی  نخبه    مسابقات   ورزشکاران 

 هیجان  و  دید  ،طنشا  و  افتخار  باعث  المللیبین

  ورزش   به  هاآن  و عالقه  شودشهروندان می   برای

  استراتژی   ترتیب  همین  بهدهد.  می   افزایش  را

بر   انگلیس  دولت نخبه  ورزش  توسعه  برای 
حداکثر  به    ورزشی   موفقیت  رساندن  اهمیت 

نخبهبین ورزشکاران    تأثیر   دلیل  دو  به  المللی 

اجتماعی  سالمتی  بر   مثبت توسعه   نوعی  و  و 

ورزش    در  افراد  بیشتر  مشارکت  برای  بخشالهام

   (.Funahashi et al, 2019) دارد تأکید

ورزش    توسعه   احتماال  که  دارد  وجود  این دیدگاه

  به   منجر  کشوری  هر   در  به خصوص ورزش نخبه

 فراگیر.  شودمی   اجتماعی  و رفاه  اقتصادی  توسعه

 اهمیت  و  نخبه   ورزش  خصوص  به  ورزش  شدن

 فراوانی  توجه  المللی،بین  مناسبات  در  آن  جایگاه

. است  ساخته   آن   متوجه  هادولت  ناحیه  از  را

  رأس   در  و  جهانی  و  ایقاره   مختلف  مسابقات

 جوانان  رقابت  عرصه  به  المپیک  هایبازی  هاآن

  این   از  و  شده  تبدیل  هاملت   ورزشی  برگزیده 

  کار   به  ورزش  در  مختلفی  فنون  و  علوم  رهگذر

  میادین   در  کشورها  موفقیت.  است  شده  گرفته

  و   اجتماعی  تأثیرات  بر  عالوه  ورزشی  المللیبین

  همه   هایبندیطبقه   و   ثبات  از  نمادی  اقتصادی،

 از  یکی  و  شودمی   محسوب  کشورها  این   جانبه

  ورزش   در  کشورها  باالی  گذاریسرمایه   علل

  مورد   این  از  نخبه  ورزش  و  ایحرفه  و  قهرمانی

  (. Farahani et al, 2016)  گیردمی   نشأت

 سودهای آن جنبی امور و ورزش به  مثبت  نگرش

  در   غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  را  سرشاری

 سرمایه  بر  و  نمایدمی   کشورها  نصیب  آینده

  گذارد می  اثر  نیز  اجتماعی  و  انسانی

(Rostamzadeh et al, 2015.)   

 کارکرد  واسطۀ  به  ورزش  اقتصادی  پتانسیل

  در   مثال  عنوان  به.  شودمی   برجسته  آن  اقتصادی

  ورزشی   هایفعالیت  افزودۀ  ارزش  انگلستان  کشور

  را   ملی  ناخالص  تولید  از  درصد  7/1  حدود  در

  درآمدهای   از  سهم   این   که  دهدمی   تشکیل

  صنعت   از  حاصل  درآمدهای  با  ورزش  از  حاصل
  است   مقایسه  قابل  غذایی  صنایع  و  خودرو

(Mohammadi et al, 2019.)  در   ورزش  

  عامل   و  مهم  صنعت  یک  یافته  توسعه  کشورهای

 این.  است  کشورها  این  اقتصادی  رشد  در  اثرگذار

 توانسته  خود  اقتصادی  هایجنبه  همه  با  صنعت

  داخلی   ناخالص  تولید  از  ایعمده  سهم  است

  طی   گوناگون  تحوالت.  آورد   دست   به  را  کشورها

  و   صنعت  بخش  در  بخصوص   اخیر  دهه  چند

  تأثیر   ورزش  و  اقتصاد  بین  رابطه  بر  فناوری،

 در  گردش،  در  پول  حجم  امروز  چنانکه   گذاشته،

  در   و  عام  طور  به  فراغت  اوغات  صنعت  بخش

  از   یکی  به  را  ورزش  خاص،  طور  به  ورزش  بخش

  تبدیل   ایمنطقه   و  ملی  درآمد  کسب  هایشیوه

.  نیست  پذیرامکان   آن  از  پوشیچشم  که  کرده

 نشان  پیشرفته  جوامع  در  هابررسیهمچنین  

 عوامل  از  به ویژه ورزش نخبه  ورزش  که  اندداده 

رفاه   اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  تأثیرگذار و 

 بود  خواهد  آینده  در  کشورها،  اجتماعی

(Rostamzadeh et al, 2015.)  به  توجه  با 

 به  اجتماعی  رفاه  در  تواندمی   ورزش  که  نقشی

  اجتماعی   توسعه  اصلی  هایشاخه  از  یکی  عنوان

 تا  کوشندمی   کشورها  تمامی  باشد،  داشته

  فراسوی   از  را  خود  گسترش  و  توسعه  هایزمینه

 Ghaedi et)  بشناسند  بهتر  ورزشی  هایفعالیت
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al, 2015.)   توسعه نقش  بر  مختلف  تحقیقات 

بر رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی   ورزش نخبه 

کرده تأکید  جمله  کشورها  از    تحقیقی در  اند. 

González Serrano et al, (2019)   این به 

که  رسیدند  و  نتیجه  مثبت  اثر  ورزش  توسعه 

ناخالص داخلی   بر رشد سرانه تولید  معناداری را 

در   دارد.  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  در 

  Voros, (2017) دیگر در اروپای شرقی تحقیقی

  در   ورزش  که  به این نتیجه رسید که کشورهایی
 سطوح  از  کند،می   ایفا  مهمی  نقش  هاآن

اجتماعی  اقتصادی هستند.    برخوردار  بهتری  و 

  معتقدند   Hallmann et al, (2013)همچنین  

ورزش   مورد   ملی  هایدولت  توسط  نخبه  که 

 آن  طریق  از  و  اندگرفته  قرار  ایگسترده  توجه

  رفاه  طریق از را جامعه مزایای از بسیاری توانمی 

 ,Huangپژوهشی در. کرد پذیراجتماعی تحریک

  های بازی  که  رسید  نتیجه   این  به  (2011)

  داخلی   ناخالص  تولید  و  اقتصادی  رشد  بر  المپیک

 Skinner همچنین. است داشته مثبتی اثر چین

et al, (2008) رسیدند نتیجه این به تحقیقی  در 

  سرمایه   حوزه  در  مثبت  نتایج  از  بسیاری  که

  ورزش   وسیله  به  اجتماعی  رفاه  مانند  اجتماعی 

  Ghaedi et al (2015)  عالوه  به.  گرددمی   ایجاد

  به   توجه   با که   رسیدند  نتیجه  این  به  تحقیقی  در

  نقش   با  ارتباط  در  متخصصان  مثبت  نگرش

 برای  اجتماعی  رفاه  و  توسعه  بر  قهرمانی  ورزش

  ریزی برنامه  بایستی  راستا  این  در  آن  از  استفاده

  .گیرد انجام مناسب

  و   قهرمانیورزش    و  نخبه  ورزش  توسعهبنابراین  

  و   موقعیت   ورزشی  المللیبین  میادین  در   موفقیت

  از   هادولت   اغلب  که  است  ارزشمندی  جایگاه

 رسیدن  برای  آن  تبلیغاتی  و  سیاسی  هایظرفیت 

رفاه    غیرورزشی  اهداف  از  بسیاری  به مانند  خود 

 به  هاموفقیت   نوع  این.  کنندمی   استفاده  اجتماعی 

  و  اجتماعی پیوستگی ملی، غرور حس ایجاد علت

  اقتصادی   سوددهی  ظرفیت  المللی،بین  هوجه

برای  از  .  دهندمی   افزایش  را  کشور دیگر  طرف 

بایستی این هدف  به    در   عمومی  شرایط  رسیدن 

.  شود  فراهم  نخبه  ورزش  توسعه  برای  کشور

  قهرمانی،   ورزش  در  عمومی  شرایط  از  منظور

 که  هستند  هاییسازمان   و  اجتماعی  هایمحیط 

  سطوح   ورزشکاران  تا  کنندمی   فراهم  را  بستری
  نقطۀ   به  و  بگذارند  سر  پشت  را  ورزشی  مختلف

  دست   ورزشی  رشتۀ  یک   سطح  باالترین  یا  اوج

 شوند  تبدیل  نخبه  ورزشکار  یک  به   و  یابند

(RamzaniNejhad et al, 2018  .)بنابراین 

  توسعۀ   که  است  موضوعاتی  جمله  از  هم  ورزش

 فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعۀ   از  متأثر  آن

  عنوان   به  و  است  جامعه  یک  در  سیاسی  و

 اخیر  هایسال   در  فرهنگی،  و  اجتماعی  ایپدیده

  پیدا   خاصی  نمود  و  وجهه  توسعه،  مباحث  در

  عوامل   مهمترین  از  اقتصادی  توسعۀ.  است  کرده

 نه  شاخص  این  زیرا  است،  ورزش  در  موفقیت

  در   گذاریسرمایه  برای  را  مناطق  ظرفیت  فقط

 شرایط  دهندۀنشان  بلکه  دهد،می  افزایش  ورزش

  آن   در  ساکن  جمعیتاجتماعی    رفاه  و  زندگی

  رفاه   (.Mallaei et al, 2018)  است  نیز  منطقه

 کسب  توانایی  و  خرید  قدرت  از  است  عبارت

 و  کمی  منظور  به  اما  زندگی  امکانات  و  تسهیالت

  مندی بهره  با  مترادف  را  رفاه  شدن،  پذیرمحاسبه

  سرانه   ملی  درآمد.  گیرندمی   نظر  در   مطلوبیت  یا

  اجتماعی   رفاه  معرفی  برای  منفرد  شاخص  یک

  از   بعضی  با  رفاه  ارتباط  به  توجه  با.  است

 توزیع  چگونگی  جمله  از  اقتصادی  متغیرهای

  به   خاصی  وابستگی  افراد  رفاهی  تغییرات  درآمد،

  به   اجتماعی  رفاه.  دارد  افراد  درآمدی  سطوح
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 جوامع  در  توسعه  هایبرنامه  بنیادین  هدف

  آن   بدون  که  هدفی  است،  شده   بدل  مختلف

  اجتماعی،   انسانی،  گوناگون  ابعاد  در  توسعه

  شکست   با  اقتصادی  و  سیاسی  ورزشی،  فرهنگی،

و ورزش نخبه نیز از این قائده    شد  خواهد  مواجه

نیست   ,Shahabadi & Arghand)  مستثنی 

 بر  عقیده  ورزشی  اقتصاددانان  بین  در. ( 2019

نخبه  المپیکی  موفقیت  که  است  این  ورزشکاران 

  و   انسانی   و  اقتصادی  منابع  به  وابسته  کشور  یک
 تأیید  تجربی  طوربه.  باشدمی  منابع  این   توسعۀ

  در   کشور  یک  هایمدال   تعداد  که  است  شده

  توجهی  قابل میزان به تابستانی المپیک هایبازی 

  آن   داخلی  ناخالص  تولید  و  جمعیت  به  تواندمی 

  تمام   در  این،   بر   عالوه.  باشد  داشته  بستگی  کشور

  که   بود  شاهد  توانمی  المپیک  هایدوره 

 رقابتی  عرصۀ  این  برندگان  اقتصادی،  هایقدرت 

 و  روسیه  آلمان،  متحده،ایاالت  چین،.  هستند

 همواره  جهان،  اقتصادی  هایقطب  عنوان  به  ژاپن

 آن  از  را  المللیبین  رقابت  این   هایرده  باالترین

 اندتوانسته   که  کشورهایی  سایر.  اندکرده  خود

  این   با  مقایسه  قابل  کنند،  کسب  هاییمدال 

(.  Zareian et al, 2017)   نیستند  کشورها

توسعه   موثر  نقش  بر  نیز  مختلف  تحقیقات 

بین موفقیت  بر  اجتماعی  رفاه  و  المللی  اقتصادی 

در اند.  ورزشی و توسعه ورزش نخبه تأکید کرده

  که   داشتند  تأکید  Riot et al, (2019) تحقیقی

  توسعه   حال  در   کشورهای  نخبه  ورزشکاران  برای

 اولویت  از  باال  عملکرد  خدمات  به  دسترسی

 که  دیگری  نیازهای  زیرا  است  برخوردار  کمتری

  نیازهای   مانند  شوندمی   اجتماعی  رفاه  به  منجر

  اولویت   در  کشورها  این  در  اجتماعی  و  بهداشتی

 ,Noland & Stahlerهمچنین    .هستند

نتیجه    (2015) این  به  تحقیقی  که در     رسیدند 

اقتصادیمجموعه  متغیرهای  از  اجتماعی  -ای 

با  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه  و  جمعیت  مانند 

بازی در  نخبه  ورزشکاران  المپیک  موفقیت  های 

تحقیقی در  دارد.  تنگاتنگی   ,Andreff ارتباط 

را  رابطه  (2001)   توسعه   سطح  بین  تنگاتنگی 

در   سطح  و  کشور  یک  اقتصادی ورزش    توسعه 

دیگر   .است   داده  نشان  آن، پژوهشی  در 

Miryousefi et al, (2017)  که  معتقدند 

  همبستگی   تعهد،  متقابل،  اعتماد  آگاهی،
 شادابی،  و  نشاط  امنیت،  احساس  رفاه،  اجتماعی،

  هر   توسعه  هایمؤلفه  از  غیره  و  روانی  سالمت

  اجتماعی   فرهنگ   توسعه  عنوان  تحت  جامعه

 فرهنگی  توسعه  موجب  تواندمی   خود  که  هستند

همچنین    .شود  قهرمانی  ورزش  در

KhodadadKashi & Karimnia, (2016)   در  

  شاخص   که  رسیدند  نتیجه   این  به  تحقیقی

  موفقیت   احتمال  سرانه  درآمد  و  انسانی  توسعه

  افزایش   را  المپیک  هایبازی   در  کشورها  ورزشی

 .  دهدمی 

  در  ایرانی   نخبه  ورزشکارانوضعیت    بررسی  با

ارزشمند    المللیبین رویدادهای  عین  نتایج  در  و 

  عنوان   به  ،توان مشاهده کردرا می  پرنوسانیحال  

  ادوار   در  ایران  کاروان  وضعیت  بررسی  مثال

  رویداد   بزرگترین   عنوان  به  المپیک  مختلف

 تا  ایران   نتایج  که  دهدمی   نشان  جهان  ورزشی

  و   مسکو  1980  شده  تحریم  المپیک  دو  از  قبل

  المپیک   هایدوره  از  بهتر   انجلس  لس  1984

  1992  المپیک  در.  است  بوده   بعد   به  1988

 نتوانست  ایران  نیز  تالنتاآ  1996  و  بارسلون

  2000 المپیک در اما کند، حفظ را خود موقعیت

 تقریبا  و   است  کرده  پیدا  خوبی  جهش   سیدنی،

  حفظ   آتن  2004  المپیک  در  را  وضعیت  همان

  2000  المپیک  در  که  شکلی  به.  است  کرده
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  در   برنز  مدال  1  و  طال  3  کسب  با  ایران  سیدنی

  در   تکواندو  و  برداریوزنه  کشتی،  هایرشته

  المپیک   در  و  گرفت  قرار   ششم  و  بیست  جایگاه

  و   تکواندو   در  طال  مدال  2  کسب  با  آتن  2004

  در   برنزمدال    2  و  کشتی  در  نقره  2  برداری،وزنه

.  گیرد  قرار  29  رتبه  در  توانست  تکواندو  و  کشتی

  بدترین   ایران  کاروان  پکن،  2008  المپیک  در  اما

  مختلف   هایدوره   طول  در  رتبه  لحاظ  از  نتیجه

  المپیک   در.  است   آورده  دست  به  را  المپیک
  و   شد  مواجه  زیادی  افت  یک  با  ایران  پکن  2008

 در برنز مدال 1 و تکواندو در طال  1 کسب با فقط

  در   اما.  داد  پایان  خود  کار  به  51  رتبه  با  کشتی

  توانست   ایران  دیگر  بار  لندن  2012  المپیک

  نمایش   به  انفرادی  رشته  چند  در  را  خود  اقتدار

  تا   کند  کسب  را  خوبی  بسیار  رتبه  و  گذاشته

  در   .شود   فراموش  پکن  2008  المپیک  خاطره

  در   مدال  13  کسب  با  ایران  2012  المپیک

 بهترین  کشتی  و  تکواندو  دوومیدانی،  هایرشته

  تمام   در  هامدال   تعداد  لحاظ  از   را  خود  نتیجه

 بندیرتبه   لحاظ  از  وآورد    بدست  المپیک  ادوار

 سرانجام  .گرفت  قرار  دوازدهم  جایگاه  در  هامدال 

 افت دیگر بار ایران ریودوژانیرو 2018 المپیک در

 1  طال،  3  کسب  با  و  کرد  تجربه  را  محسوسی

  همانطور .  گرفت  قرار  25  رتبه  در  برنز   4  و   نقره

 نخبه  ورزشکاران  نتایج  شودمی  مشاهده  که

  نوسانی   دارای  المپیک  مختلف  ادوار  در  ایرانی

(.  Eydi et al, 2014)  است  بوده  زیادی

  فقط   ایران  کندمی  مشخص  نتایج  این  همچنین

  مانند   انفرادی  ورزشی  هایرشته   برخی  در

  و   است  مدال  دارای  کشتی  و تکواندو  ،برداریوزنه

  المپیک  در را موفقیت  ورزشی  هایرشته   سایر  در

  زمینه   در  ریزیبرنامه  بنابراین.  است  نکرده  کسب

 به  رسیدن  منظور  به  ایران  نخبه  ورزش  توسعه

 دستیابی  و  نوسان  از  دوری  و  صعودی  روند  یک

  سایر   در  یالمللبین  هایموفقیت   و   رکوردها  به

  رقمی   تک  هایرتبه   کسب  و  ورزشی  هایرشته

 المپیک  مانند  بزرگی  المللیبین  رویدادهای  در

  گرفته   صورت  هایتالش.  رسدمی  نظر  به  ضروری

 هایبرنامه  به  ایران  نخبه  ورزش  توسعه  زمینه  در

 ساله  20  انداز  چشم  سند  و  توسعه   پنجم  تا  اول

  در   که  شودمی  مربوط  ایران،  اسالمی  جمهوری

  فرهنگی   توسعه  قالب  در  بیشتر  ورزش   توسعه  آن
  گرفتن   نادیده  و  است  گرفته  قرار  تأکید  مورد

  که   شده  سبب  گرانخبه  و  اقتصادی  رویکرد

 و  خاص  هایگذاری سرمایه  و  سازیخصوصی

 Ramzaninejad) رود پیش کندی به بلندمدت

& Hozhabri, 2017  .)سوم   برنامه  خالل  در  

 شده  توجه  کشور  ورزش  جامع  طرح  به  توسعه

  ورزش   توسعه  سند  اولین  طرح  این  در  و  است

(  2005)  همکاران  و  مول  مدل  براساس  نخبه

 مدل  یک  اشتباه   به  که  است   شده  تنظیم

 و  پشتیبانی  مولفه  11  البته.  شد  نامیده  اکتشافی

  سطوح   از  یک  هر  برای  پیشنهادی   حمایتی

  طراحان،   نظری  مبنای  که  داد  نشان  ورزش

ه  بود  ورزش  سطوح  متوازن   و  جانبه  همه  توسعه

  های استراتژی   و  هاسیاست  اولویت  ضمنا.  است

  و   بریزد  هم  به  را  مبنا  این  توانستمی   مدیران

 تغییر  چند  فقط  شد،  تجربه  که  همانطور

  سازمان   قهرمانی  ورزش  حوزه  در  ساختاری

  جامع   طرح  سند   در.  داد  روی  سابق  بدنیتربیت

  برای   مختلفی  محورهای  کشور،  ورزش  توسعه

 که  است  شده  گرفته  نظر  در  ورزش  توسعه

 همگانی؛  تربیتی؛  ورزش)  ورزش  هایمولفه

  نیروی   مالی،  منابع  ،(ایحرفه  ورزش  و  قهرمانی

  و   ورزش   علم  حقوقی،  محیط  فرهنگ،  انسانی،

 دگیرمی  بر  در  را  تجهیزات  و  تأسیسات
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(Ramezaninejad et al, 2014.)  نخبه  ورزش 

  که   است  ایحرفه  و  قهرمانی  ورزش  از  بخشی

  المللی بین  هایموفقیت   و  رکورد  کسب  آن  هدف

  از .  است  ورزشی  هایرقابت  سطح  باالترین  در

  زندگی   امکانات  و  تسهیالت  که  ایجامعه   طرفی

  گفته   اصطالح  به  باشد  برقرار  آن  در  مناسبی

  و   است  برخوردار  اجتماعی  رفاه  از  که   شودمی 

  وضعیت   و  سرانه  ملی  درآمد  میزان  عموما

 برای  هاییشاخص  عنوان  به   را  درآمد  نابرابری
  این  حال. گیرند می نظر در اجتماعی رفاه معرفی

 و  اجتماعی  رفاه  که  شودمی  گرفته   نظر   در  فرض

  بر   متقابلی  اثرات  دارای  نخبه  ورزش  توسعه

 چین  مانند  مختلفی  کشورهایی.  هستند  یکدیگر

 را  نخبه  ورزش  توسعه   هایسیاست  استرالیا  و

  اقتصادی   و  اجتماعی  اثرات  از  مندی  بهره  برای

  نتیجه   و  اندداده  قرار  استفاده  مورد  جامعه  در  آن

  در .  اندآورده   دست  به  زمینه  این  در  نیز  را   مثبتی

  اگر   کشور  وضعیت  به  توجه  با  نیز  ایران

 از  بیش  نخبه  ورزش  توسعه  برای  ریزیبرنامه

  نه   گیرد  صورت  اختصاصی  دید  یک  با  و  پیش

  جمله   از  ورزش  حوزه  در  مختلفی  ثیراتأت  تنها

 هایبرنامه  سازی،خصوصی  ورزشی،  اماکن  توسعه

در   نخبه  ورزشکاران  برای  تشویقی  و  حمایتی و 

  همراه   به  را  المللیهای بیننتیجه کسب موفقیت

  و   اقتصادی  کارکردهای  واسطه   به  بلکه  دارد،

  و   اقتصادی  توسعه  در  را  خود  ثیراتأ ت  اجتماعی

  طرفی   از.  ساخت  خواهد  آشکار  نیز  اجتماعی  رفاه

  اجتماعی   رفاه  و  اقتصادی  توسعه  با  کشورهایی

 و  اقتصادی  مالی،  توان  و  امکانات  به   توجه   با  باال،

  نخبه   ورزش  توسعه  در   همواره  مناسب   معیشتی

 نیز  ایران  در  بنابراین.  اندداشته  بهتری  عملکرد

 اهداف جز همگانی اجتماعی رفاه به دستیابی اگر

  به   پاسخگویی  به  منجر  گیرد،  قرار  توسعه  اساسی

  امکانات   و  تسهیالت  کسب  مردم،  اولیه  نیازهای

  و   آرامش  امنیت،  سالمت،  احساس  بهتر،  زندگی

  در   و  شد  خواهد  جامعه  افراد  بیشتر  اطمینان

  ورزش   توسعه   ساز  زمینه  موارد  این  همه   نتیجه

  از   توانندمی   ریزانبرنامه  و  شودمی  نخبه

  نخبه   ورزشکاران  برای  تریمناسب   هایسیاست

 شرایط  نیز  ورزشکاران  این  و  کنند  استفاده

و کسب   نخبگی  سطح  دستیابی  برای  تریمناسب

 .  دارند   را های ورزشیموفقیت 
 یواسطه  به   نخبه  ورزش  توسعه   بنابراین 

 و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  کارکردهای

  و   کشور   یک  توسعه  موجب  دارد  که  اجتماعی 

از  شودمی   جامعه  آن  در  اجتماعی  رفاه  افزایش  .

 یک  عنوان  به  نیز  اجتماعی  رفاه  خود  طرفی

 منجر  اقتصادی  توسعه  هایسیاست  مهم  ویژگی

  به   مقاله  این  لذا .  شودمی   نخبه  ورزش  توسعه  به

  توسعه   و  اجتماعی   رفاه  متقابل  اثر  بررسی  دنبال

 متغیرهای  بر  تأکید  با   ایران   نخبه  ورزش

 . است ورزشی و اقتصادی

 پژوهش   شناسی روش 

ای و با  در حوزه تحقیقات بین رشته  پژوهش  نیا

ورزش  اقتصاد  وانجام می  1محوریت  نظر    شود  از 

تحق نوع  از  برا  یکاربرد  قاتیهدف    ی است. 

با    یاز روش اقتصاد سنج  آزمون فرضیات تحقیق

همزمان  کردیرو حداقل    2معادالت  روش  و 

( ای  مرحله  دو  از    2SLS)3مربعات  استفاده  با 

م  10نسخه    4ایویوز  افزارنرم  شود.   یاستفاده 

نوع داده  از  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  های 

های مربوط به متغیرها  است. داده   5نلاهای پداده 

 
1. Sports Economics 
2. Simultaneous equation approach  
3. two-stage least squares method (2SLS) 

4. Eviews 
5. Panel Data 
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برای    هایاستان   تمامیبرای   در    14ایران  سال 

سال  زمانی    1396تا    1383های  دوره 

دادهتشکیل  داده  بودند  نلاهای پدهنده  این   هاو 

مرکز دارا  ،آمار  از  و  اقتصاد  وزارت    ،ییوزارت 

جوانان و   ایران  کیالمپ  یمل  تهیکم  ،ورزش 

که  .  اندشده  یگردآور است  توضیح  به  الزم 

ج   یهان ااست  یهاداده  هم  با  البرز  و  ع  متهران 

همچن  دیگرد خراسان   یهان ااست  یهاداده   نیو 

با    ز ین   یو خراسان رضو  یخراسان جنوب   ،یشمال
است.   کیهم   شده  گرفته  نظر  در    استان 

نحوه   متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش و 

ها به این شرح است: شاخص رفاه گیری آناندازه 

سن  بااجتماعی   آمارتیا  در    (1974)  1تابع  که 

نشان داده شده است محاسبه گردید. در   1رابطه 

  Gدرآمد سرانه    uرفاه اجتماعی،      SWاین تابع  

که با ضریب جینی محاسبه    است  نابرابری درآمد

 ,Shahabadi & Arghand)  شودمی 

2019 .) 

(1)                  SW= u(1-G)    

تحقیق شاخص فالکت دیگر  است.   (MI)  متغیر 

از   که  است  اقتصادی  نشانگر  یک  شاخص  این 

 آیدافزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می 

(Shahabadi & Arghand, 2019.)    مخارج

تایی در زمینه بهداشت  خانوارهای شهری و روس

کننده مت مصرفهمچنین شاخص قیو درمان و  

نیز   آموزش  بخش  متغیرهای در  برای  ترتیب  به 

آموزش    (HE)بهداشت   شد(  ED) و  .  گردآوری 

برای  نیز  جمعیت  کل  از  شهری  جمعیت  سهم 

گردید (  URB)  نرخ شهرنشینی  متغیر   .محاسبه 

( ESDبرای محاسبه متغیر توسعه ورزش نخبه )

( استفاده PCA)2های اصلی تحلیل مؤلفه از روش  

 
1. Amartya Sen 
2. Principle Components Analysis(CPA) 

برای    شود.می  این روش یک روش بهینه ریاضی 

اولیه به کاهش حجم داده  ها و تبدیل متغیرهای 

  چند   این  که  طوری  به  ،است  چند مؤلفه محدود

 توجیه  را  اولیه  متغیرهای  پراش  بیشترین  مؤلفه

در  (.  Asakareh & Bayat, 2013)  نماید

متغیرهای متغیر  سنجش   نخبه  ورزش  توسعه 

تواند موثر باشد. بنابراین استفاده از هر  زیادی می 

وجوه  از  یکی  تنها  انفرادی،  صورت  به  شاخص 

با فرض ثابت ماندن سایر   توسعه ورزش نخبه را 
میجنبه نظر  در  از  ها  همزمان  استفاده  و  گیرد 

شاخص زیاد  همه  خطی  هم  علت  به  نیز  ها 

ا بنابراین  غیرممکن  روش  ست.  از  استفاده  با 

PCA  ها کاهش و ساختار جدیدی تعداد شاخص

آن تشکیل  برای   این  در  بنابراین شود. می ها 

  های پروکسی  عنوان  به  هاشاخص  این  تحقیق

در نظر گرفته    نخبه  ورزش  توسعه  دهندهتشکیل 

  تعداد   و  ورزشی  اماکن  گنجایش   (الف:  شدند

 میدان،  زمین،  شامل  ورزشی  تأسیسات  و  اماکن

  ورزشکاران (  ب.  زروخانه  و  پیست  استخر،  سالن،

  حاضر   ورزشی  هایتیم  ورزشکاران  تعداد  :نخبه

 برون  مسابقات  به   اعزام  و  استانی  مسابقات  در

  نهایت   در  که  المللیبین  و  کشوری  و  استانی

  و   انفرادی  ورزشی  هایرشته   در  ایران  پوشانملی 

  تشکیل   ورزشکاران  این  را  مختلف  گروهی

  موفق   که  ورزشکارانی  تعداد:  هامدال (  ج  دهندمی 

  در   انفرادی  و  تیمی  هایورزش   در  مدال  کسب  به

 . اندشده المپیک و آسیایی هایبازی 

  تحقیق   این  در  استفاده  مورد  متغیرهای  دیگر  از

  عمرانی   بودجه  و(  CB)  ورزش  جاری  بودجه

  به   ها آن  سنجش   برای   که   است(  DB)  ورزش

  های دارایی   تملک  و  ایهزینه  اعتبارات  از  ترتیب

 جوانان  و  ورزش  ادارات  به  مربوط  ایسرمایه

  تعداد   همچنین  .گردید استفاده  ایران  هایاستان
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  های استان   ورزشی  مختلف  هایرشته  مربیان

  مربوطه   رشته  در   مربیگری  کارت  دارای که  کشور

 گردید  محاسبه( CO) مربیان متغیر برای هستند

 تابع  به   توجه   با(  PG)  جمعیت  رشد  نرخ  متغیر  و

 جمعیت  pt  فرمول  این  در  که   گردید  محاسبه  3

  فاصله   t  و  مبدأ  سال  جمعیت  po  مقصد،  سال

 .  دهدمی  نشان را مزبور سال دو زمانی

(3)                pt = po(1+r)n 

  رفاه   متقابل  اثر  بررسی  هدف  تحقیق  این  در
 چون  لذا  است،  نخبه  ورزش  توسعه  و  اجتماعی

  تکنیک   از  است  مدنظر  متغیرها  همزمانی

.  شودمی  استفاده  همزمان  معادالت  اقتصادسنجی

 در  همزمان  معادالت  براساس  معادله  دو  بنابراین 

  اجتماعی   رفاه  اول  معادله  در.  شودمی  گرفته  نظر

(SW  )نخبه  ورزش  توسعه  از  تابعی  (ESD)، 

 قیمت  شاخص  ،(MI)  فالکت  شاخص

 هایهزینه  ،(ED)  آموزش  برای  کنندهمصرف

.  است (  URB)  شهرنشینی  نرخ  و(  HE)  بهداشت

 نخبه  ورزش  توسعه  دوم  معادله  در  همچنین

 جاری  بودجه(  SW)  اجتماعی  رفاه  از  تابعی

  ، (DB)  ورزش  عمرانی  بودجه  ،(CB)  ورزش

  مدل .  است(  PG)  جمعیت  رشد  ،(CO)  مربیان

 شده  داده  نشان  1  شکل  در  تحقیق  این  مفهومی

  شده   داده  نشان  5  و  4  تابع  در  معادالت  و  است
 . اند

)4(   SWit = β0 + β1 ESDit + β2 MIit + β3 

EDit + β4 HEit + β5  URBit + εit0   

 

)5(  ESDit = δ0+ δ1 SWit + δ2 CBit + δ3 

DBit + δ4 COit + δ5 PGit + εit1  

 
 نخبه ورزش توسعه و اجتماعی رفاه رابطه مفهومی مدل  .1شکل 

 

ا همزمان(  مدل  نیدر  از    یکی  )معادالت 

  ی که به تصادف   یهای سنتمدل   ی اصل  هایهیفرض

بودنبرون  ای است،    یحیتوض  ریمتغ  زا  مربوط 

م   ی تابعزا  درون   ریمتغ  کی  واقع  در  .شودینقض 

متغ ن   شودی م  گرید  زای درون   ریاز  به   زیکه خود 

د  یمعرف به   بیترت  نیبد.  دارد   ازین   گرییمعادله 

معادالت(   ستمی)س  معادله چند معادله  کیجای  

نقض فروض    موجب  ت،یوضع  نیوجود دارد که ا

معمول مربعات   . شودی م  (OLS)  1یروش حداقل 

 
1. Ordinary Least Squares 

حداقل مربعات   از روش  استفاده  نکهیبا توجه به ا

( همزمان   ( OLSمعمولی  معادالت  الگوی  در 

به خواهد    منجر  ناسازگار  و  تورش  با  برآوردهای 

  ن یهم  به (Fakhari & RajabBigi 2015)  بود

حداقل مربعات دو   هایی مانند روشاز روش  لیدل

( ای  شود.2SLSمرحله  استفاده  باید    روش   ( 

(  2SLS)ای  رگرسیونی حداقل مربعات دو مرحله 

در دو    دهد،گونه که نام این روش نشان می همان 

 & Sadeghi)  گیردرا به کار می  OLS  مرحله

Rahimi, 2012.)  از قبل  پژوهش  این  در 
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فرضیه  روشتخمین  با  سری   2SLS  ها  یک 

از    تشخیصیهای  آزمون قبل  اجرا شود.  بایستی 

سری مدل،  در برآورد  شده  استفاده  زمانی  های 

بنابراییک تحقیق   باشند  برای بررسی   نباید مانا 

لین،   لوین،  آزمون  از  تحقیق  متغیرهای  مانایی 

گردید.  (LLC)  1چو بین  برای    استفاده  انتخاب 

  F  نام   به   یاز آزمون   3تا یپول دو    2تایپانل دمدل  

م  4لیمر انجام آزمون د. همچنین  شوی استفاده  با 

ثابت   میکنی م  نییتع  5هاسمن اثرات  از مدل  که 
 ,Arbab et al)  میاستفاده کن  یاثرات تصادف   ای

س(  2017 کاربرد  همزمان،    ستمیدر  معادالت 

که شامل شرط    صیتشخ  تیقابل  شرط  وجود دو

است.   باشدیم  7ای رتبه  و  6ایدرجه  ضروری 

 ایمعادله بدان معناست که آ کی ص یتشخ تیقابل

استفاده    بیضرا  امکان محاسبه با  فرم ساختاری 

ضرا دارد    خالصه  فرم  ب یاز  وجود  .  ریخ  ایشده، 

باشد، معادله   K-k< m-1 در مسأله تشخیص اگر

-K-k =mاگر    مشخص خواهد بود.  کمتر از حد

دق  باشد،  1 بود  مشخص  قاًیمعادله  اگر  .  خواهد 

K-k>m-1    ب باشد حد  شیمعادله  مشخص    از 

بود.     رهای یمتغتعداد کل    Kدر این روشخواهد 

  ی زا معرف درون   رهاییمتغ  تعداد  m،  زا مدلبرون

معادله در  زا  برون  رهاییمتغ  تعداد  k  و  شده 

شرط    نیهمچناست.    معادلهشده در هر    یمعرف

ن رتبه  صورت  زیای  ه  شودی م  نیمأت  یدر   چیکه 

از   خارج  رهاییمتغ  بیضرا  ن یب   یخط  بیترک

بد باشد.  نداشته  وجود  نظر  مورد   نیمعادله 

ماتر  منظور است که    رهای یمتغ  بیضرا  سیالزم 

 
1. Levin , Lin & Chui 
2. Panel date 
3. pool data 
4. F-Limer 
5. Hausman 

6. The Order Condition of Identifiability 
7. The Rank Condition of Identifiability 

 آن  نانیو دترم  لیاز معادله مورد نظر تشک  خارج

ای الزم است  شرط رتبه   نیمأشود. برای ت  یبررس

دترم  قدر  که مخالف    س یماتر  نیا  نانیمطلق 

باشد (.  Fakhari & RajabBigi 2015)  صفر 

زا به منظور ی درون زایی متغیرهادرون در نهایت  

قرار   آزمون  مورد  باید  همزمانی  اریب  تشخیص 

هاسمن تعدیل شده   کار از آزمون برای این گیرد.

می   ,Namazi & Shokrolahi) شوداستفاده 

2014 .) 
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 پژوهش   های یافته 

 ها،داده  اولیه  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  منظور  به

  از   یک  هر  توصیفی  هایآماره   به  مربوط  اطالعات

  با   . شود  می  ارائه 1  جدول   در  پژوهش،  متغیرهای

  اجتماعی   رفاه  میانیگن  1  جدول  نتایج  به  توجه

  1383  های  سال  طی و  است  59537/ 87  با  برابر

  بین   ایران  هایاستان  برای  آن  میزان  1396  تا

 میانگین.  است  نوسان  در  4167/ 52  تا   317526

  میزان  و است  19/83502  نخبه  ورزش  توسعه
  . است  نوسان  در 803553/ 6تا   9313/ 02  بین   آن

  25/43  میانگین دارای   ایران  در  فالکت  شاخص

  درمان   و  بهداشت  مخارج  میانگین  و  است  درصد

  میانگین  و است ریال میلیون 22624309 خانوار

  با   برابر  آموزش  برای  کنندهمصرف   قیمت  شاخص

  نرخ   میانگین  همچنین.  است  درصد  38/57

 با  برابر  مذکور  هایسال   طی  در   شهرنشینی

  عمرانی   بودجه میانگین.  است  درصد  29/68

 بودجه  میانگین  از  بیشتر(  2/285848)  ورزش

  مربیان   تعداد  . است(  34/43435)   ورزش  جاری

  های استان  برای  مذکور  هایسال   طی  کشور  در
.  است   نوسان  در  مربی  63887  تا  303  بین  ایران

  4/ 62  کشور  جمعیت  رشد  میانگین  همچنین

 . است درصد

 آمار توصیفی . 1جدول 

 حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانه  میانگین  نماد  نام متغیر 

 SW 87 /59537 88 /44152 43 /55805 52 /4167 317526 رفاه اجتماعی  

 ESD 19 /83502 33 /53586 35 /95732 02 /9313 6/803553 توسعه ورزش نخبه 
 MI 25 /43 16/41 17 /13 80 /80 56/108 شاخص فالکت 

HE 22624309 17142653 18265756 494192 29 /1 بهداشت   e+08 

 ED 38 /57 40 /51 86/27 50 /15 90 /113 آموزش 
 URB 29/68 91/66 26/12 44 /45 68/115 نرخ شهرنشینی 

 CB 34 /43435 24289 86/73794 140 960251 بودجه جاری ورزش 

 DB 2/285848 44716 2487295 274 43037320 بودجه عمرانی ورزش 

 CO 26/6483 50 /4669 48 /7455 303 63887 مربیان 

 PG 62/4 32 /1 16/50 59 /95- 67/747 رشد جمعیت 

  براساس   پژوهش  متغیرهای  تمامی   ادامه  در

  و   شدند  آزمون  چو  لین،  لوین،   واحد  ریشه  آزمون

  مقدار  که بود  آن از حاکی نتایج 2 جدول توجه با

  از   متغیرها  تمامی  مورد  در  معناداری  سطح

  پایا   متغیرها  همه  بنابراین  است،  کمتر  ،05/0

 . هستند
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 ( LLCنتایج آزمون لوین، لین، چو ).  2جدول 

 سطح معناداری  آماره آزمون  نماد   نام متغیرها 

 SW 51 /2- 005/0 رفاه اجتماعی  

 ESD 35/6- 0000/0 توسعه ورزش نخبه 

 MI 94 /3- 0000/0 شاخص فالکت 
 HE 65/2- 004/0 بهداشت  

 ED 36/13- 0000/0 آموزش
 URB 25 /2- 01 /0 نرخ شهرنشینی 

 CB 70 /13- 0000/0 بودجه جاری ورزش 

 DB 44 /2- 007/0 بودجه عمرانی ورزش 
 CO 06/4- 0000/0 مربیان 

 PG 38 /20- 0000/0 رشد جمعیت 

 متغیرهای  پذیریتشخیص   مسأله  ادامه  در

  شرط   مورد  در.  گرفت   قرار  بررسی  مورد  تحقیق

  معادالت   که  دهدمی   نشان  3  جدول  ایدرجه 

  مشخص   حد  از  بیش  نوع  از  حاضر  پژوهش

. هستند

  ایشرط درجهبررسی  نتایج   . 3جدول 

 معادله  m-1 K-k m k K تشخیص  

K-k>m-1   1 8 4 2 4 1 معادله بیش از حد مشخص 

K-k>m-1   2 8 4 2 4 1 معادله بیش از حد مشخص 

  دترمینان   ای،رتبه  شرط  تأمین  برای  همچنین

  شده   محاسبه  معادله  از   خارج  متغیرهای  ضرایب

 شامل  1  معادله  از  خارج  متغیرهای  که.  است

  عمرانی   بودجه  ،(CB)  ورزش  جاری  بودجه

  جمیعت   رشد  و(  CO)  مربیان  ،(DB)  ورزش

(PG  )از   خارج  متغیرهای  همچنین.  هستند  
 بهداشت  ،(MI)  فالکت   شاخص  شامل  2  معادله

(HE)،  آموزش  (ED)  شهرنشینی  نرخ  و 

(URB ) هستند. 

A = [  معادله1: 

A = [  معادله2:  

 متغیرهای  ضرایب  دترمینان  اینکه  به  توجه  با

  است،   صفر  مخالف  تماماً  2  و  1  معادله  از  خارج

 دستگاه  لذا.  است  برقرار  نیز  ایرتبه   شرط

.  باشدمی   مشخص  دقیقا  نوع  از  مذکور  معادالت

 با  ساختاری  فرم  ضرایب  محاسبه  امکان  لذا

.  دارد   وجود  شده،   خالصه  فرم  ضرایب  از  استفاده
  یکی   عنوان  به  نیز  زادرون   متغیرهای  زاییدرون 

 بررسی  بایستی  همزمان  معادالت  شرایط  از  دیگر

  رفاه   متغیر  زاییدرون   آزمون  منظور  به.  شود

  با (  1معادله)  اجتماعی  رفاه  معادله  ابتدا  اجتماعی

  مدل   زایبرون   متغیرهای  تمامی  از  استفاده

(  پسماندها)  باقیمانده  مقادیر  و  شودمی  برآورد

  جداگانه   متغیر  یک  صورت  به  تخمین  از  ناشی

(RES1  )رفاه  معادله  سپس.  شد  گرفته  نظر  در 

  یک   منزله  به)  RES1  متغیر  همراه  به  اجتماعی 

  اگر   حال  گردید،  برآورد  (جدید  توضیحی  متغیر
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  باشد،   معنادار(  RES1)  جدید  متغیر  ضریب

  در   اجتماعی  رفاه  متغیر  که  است  آن  دهندهنشان

 نتایج  به  توجه  با  است  زادرون   تحقیق  اول  معادله

  تأیید   اجتماعی  رفاه  متغیر  زاییدرون   4  جدول

  2  معادله  در  نخبه  ورزش  متغیرتوسعه  برای.  شد

  جدید   توضیحی  متغیر  از  صورت  همین  به   نیز

RES2  متغیر  زاییدرون   و  گردید  استفاده 

  تأیید   تحقیق  دوم  معادله  در  نخبه  ورزش  توسعه

 . شد

 
   زادرون  متغیرهای بودن زادرون  بررسی نتایج .  4جدول 

انحراف   ضریب  متغیر  معادالت  خطای 

 استاندارد 

 سطح معناداری  tآماره 

 RES1 83 /0 02 /0 49 /28 0000/0 ( رفاه اجتماعی 1معادله)

 RES2 73 /0 03 /0 84 /19 0000/0 ( توسعه ورزش نخبه 2معادله)

  پژوهش   مدل  اینکه   بررسی  برای  ادامه  در

 استفاده  لیمر  F  آزمون  از  است  نلاپ  یا  پولینگ

 به توجه با که داد نشان 5 جدول نتایج و شودمی 

  است،   05/0  از  کمتر  معناداری  سطح  اینکه

  های داده  و  مدل  که   شودمی  گیرینتیجه  بنابراین 

  برای   همچنین.  هستند (  ترکیبی)  نلاپ  تحقیق

  از   تصادفی  یا  و  ثابت  اثرات  مدل  بین  تشخیص

 5  جدول  نتایج  و  شودمی  استفاده  هاسمن  آزمون

 معادله  دو  هر  در  معناداری  سطح  که  داد  نشان

  مدل   از  تحقیق  این  در  لذا  است،  05/0  کمتر

 .شودمی  استفاده ثابت اثرات

 لیمر و هاسمن  Fنتایج آزمون .  5جدول 

 نتیجه  سطح معناداری  درجات آزادی  آماره آزمون  معادالت  آزمون 

F  نل است امدل پ 0000/0 346/27 25/ 03 1معادله لیمر 
 نل است امدل پ 0000/0 345/27 17/ 33 2معادله

 مدل اثرات ثابت  0/ 01 5 13/ 48 1معادله هاسمن 

 مدل اثرات ثابت  0/ 03 5 8/ 48 2معادله

 OLS  تخمین   نتایج  ،6  جدول  در  نهایت،  در

 ارائه  2SLS  تخمین  نتایج  با  مقایسه  برای

  زن   تخمین  نتایج  تحلیل  معیار   اما  شودمی 

2SLS   هایزن   تخمین  زیرا  .است  OLS   در  

 . هستند اسازگارن  و نااریب همزمان معادالت

 2SLS  و   OLS  روش   با   معادالت   تخمین   نتایج .  6جدول 
SWit = β0 + β1 ESDit + β2 MIit + β3 EDit + β4 HEit + β5 URBit + εit 

متغیر  

 وابسته 

 سطح معناداری  tآماره  استاندارد خطای انحراف   ضریب  نماد  متغیر مستقل 

OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS 
SW  توسعه ورزش نخبه ESD 01/0 44/0 008/0 12/0 33/2 53/3 02/0 0005 /0 

 MI 06/178- 46/511- 05/205 31/245 86/0- 08/2- 38/0 03/0 شاخص فالکت 

 ED 61/53- 59/541 10/276 73/436 19/0- 24/1 84/0 21/0 آموزش 

 HE 0008 /0 0003 /0 0001 /0 00002/0 80/5 02/1 0000 /0 30/0 بهداشت 

 URB 17/1937- 27/1062- 11/372 64/469 20/5- 26/2- 0000 /0 02/0 شهرنشینی  نرخ

ESDit = δ0+ δ1 SWit + δ2 CBit + δ3 DBit + δ4 COit + δ5 PGit + εit 
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متغیر  

 وابسته 

 سطح معناداری  tآماره  خطای انحراف استاندارد  ضریب  نماد  متغیر مستقل 

ESD OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS OLS 2SLS 
 SW 14/0 45/0 04/0 21/0 25/3 13/2 001/0 03/0 رفاه اجتماعی 

 CB 04/0 02/0 02/0 02/0 08/2 78/0 03/0 43/0 بودجه جاری  

 DB 001/0 0005 /0 0002 /0 0002 /0 29/4 18/2 0000 /0 02/0 بودجه عمرانی  

 CO 38/2 94/1 27/0 32/0 74/8 89/5 0000 /0 0000 /0 مربیان 

 PG 12/81- 59/3184 64/10 65/1031 62/7- 08/3 0000 /0 002/0 رشد جمعیت 

نتایج جدول   به  توجه  بین    6با  گردید  مشخص 

اثر  ایران  نخبه  ورزش  توسعه  و  اجتماعی  رفاه 

 متقابل، مثبت و معناداری وجود دارد و این دو بر

گذارند. به این معنی که با  یکدیگر اثر مثبتی می

افزایش رفاه اجتماعی میزان توسعه ورزش نخبه  

یابد و همچنین افزایش توسعه ورزش  افزایش می

به افزایش رفا شود. در  ه اجتماعی می نخبه منجر 

نخبه   1واقع   ورزش  توسعه  در  افزایش  واحد 

میزان   به  اجتماعی  رفاه  افزایش    0/ 44باعث 

و  می  افزاشود  متغ  1  شیبا  از  رفاه   ر یواحد 

م  اجتماعی ورزش    ریمتغ  0/ 45  زانیبه  توسعه 

افزا فرضیهابدییم  ش ینخبه  سایر  بررسی  در  ها . 
به   شهرنشینی  نرخ  و  فالکت  با  شاخص  ترتیب 

و    -1062/ 27و    -511/ 46ضرایب   منفی  اثر 

افزایش   یعنی  دارند،  اجتماعی  رفاه  بر  معناداری 

)نرخ   فالکت  شاخص  افزایش  و  شهرنشینی  نرخ 

اجتماعی   رفاه  کاهش  باعث  بیکاری(  و  تورم 

تعداد  می  ورزش،  عمرانی  بودجه  همچنین  شود. 

مربیان و رشد جمعیت بر توسعه ورزش نخبه به  

اثر   59/3184و  1/ 94، 0/ 0005رایب ترتیب با ض

مثبت و معناداری دارند به این معنی که افزایش  

رشد   و  مربیان  تعداد  ورزش،  عمرانی  بودجه 

نخبه   ورزش  توسعه  به  منجر  کشور  جمعیت 

هزینهمی  متغیرهای  اثرات  و  شود.  بهداشت  های 

آموزش بر رفاه اجتماعی معنادار نبود و همچنین  

ب  ورزش  جاری  بودجه  نخبه  اثر  ورزش  توسعه  ر 
 نیز معنادار نبود. 
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 گیری بحث و نتیجه 

رفاه  متقابل  اثر  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 

نخبه   ورزش  توسعه  و  با  اجتماعی  ایران 

تأثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی و ورزشی بود. 

تخمین   یک  از  هدف  این  به  دستیابی  برای 

روش  و  همزمان  معادالت  رویکرد  با  اقتصادی 

مرحله دو  مربعات  )حداقل  استفاده 2SLSای   )
نشان  تحقیق  فرضیات  بررسی  دهنده گردید. 

تحقیق  اول  یافته  بود.  جدیدی  و  جالب  نتایج 

بین رفاه اجتماعی و توسعه ورزش   نشان داد که

داری وجود نخبه ایران اثر متقابل، مثبت و معنی

نخبه   ورزش  توسعه  طرف  یک  از  بنابراین  دارد. 

  یافته  این د.شومنجر به افزایش رفاه اجتماعی می 

 ,González Serrano et al  تحقیقات  با

(2019); Silva et al, (2019); Voros 

(2017); Hallmann et al, (2013); Huang, 

(2011); Skinner et al, (2008) , Kalashi 

et al, (2016) ; Ghaedi et al (2015) and 

Zamani et al, (2012)   با   و  است  خوانهم  

 Pawlowski et al, (2014) and  تحقیقات 

Sterken, (2006)   تحقیقات .  است  خوانناهم
González Serrano et al, (2019) and 

Huang, (2011)  که دادند   موفقیت  نشان 

 طور  به  و  المپیک  هایبازی   در  نخبه  ورزشکاران

  و   اقتصادی  رشد  بر  نخبه  ورزش  توسعه   خاص

داخلی  شاخص ناخالص    تولید   سرانه  و  تولید 

نتایج   .دارد   معناداری  و  مثبت  اثر  داخلی  ناخالص

 ,Voros (2017); Hallmann et al  تحقیقات

(2013); Skinner, et al, (2008) and 

Ghaedi et al, (2015)  و  ورزش  نشان دادندکه 
  توسعه  به  منجر نخبه ورزش توسعه خاص طور به

 ,Silva et al  . همچنینشودمی   اجتماعی  رفاه

 درک  که  دادند  نشان  تحقیقی  درنیز    (2019)

ذهنی  بر  نخبه  ورزش  ارزش  و  مثبت  اثر  رفاه 

ایندارد   معناداری بر  عالوه   .  Kalashi et al, 

که    (2016) بودند  معتقد  تحقیقی   و  ورزشدر 

 اقتصاد  بر  تواندمی   مختلف  طرق  از  بدنیفعالیت

 در  را  سزاییب   سهم  و  باشد  تأثیرگذار  جوامع

 بازی  کشورها  اقتصاد  توسعۀ  و  رشد  و  شکوفایی

 داخلی  ناخالص  تولید  برمثبتی را بر    اثرات  و  کند

باشد. آن  داشته  نتایج  که  بنابراین  داد  نشان  ها 

و  مثبت  اثر  خانوار  و  دولت  ورزشی  مخارج 
همچنین  معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

تحقیق   نیز   Zamani et al, (2016)نتایج 

تأییدکننده این مطلب بود و آنان نیز نشان دادند 

دولت ورزشی    تولید   بر  مدتکوتاه  در  که مخارج 

طرفیگذارد.  می  تأثیر  داخلی  ناخالص  از 

Pawlowski et al, (2014)   در تحقیقی به این

در  نخبه  ورزشکاران  موفقیت  که  رسیدند  نتیجه 

بین بهزیستی  رویدادهای  و  رفاه  بر  اثری  المللی 

و ندارد  تحقیقی    Sterken, (2006)  فرد  به در 

بر  تأثیری  فوتبال  جهانی  جام  رسید  نتیجه    این 

 . تحریک رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ندارد

 از  یکدیگرهستند؛  با  تعامل  در  اقتصاد  و  ورزش

  با   خصوصی  هایشرکت  و  هادولت  طرف،  یک
 بسیار  منابع  از  توانندمی   ورزش  در  گذاریسرمایه

 در  ورزش  دیگر،   طرف  از  و  شوند  مندبهره

  واند تمی  هاآن  اقتصادی  توسعۀ   مختلف  هایجنبه

 & ,Mehrara)  باشد  داشته  مؤثری  نقش

Mikaeeli, 2018) .   گذاریهیسرما  کیورزش 

درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم 

است. محرز  از جمله   گذاریه یسرما  و  ورزش  در 

است که دارای دوران باروری   ییهاگذاری هیسرما

. که با پرداخت به  باشدیدرازمدت م  مدت وکوتاه

و اقتصادی   یفرهنگ  ،یاجتماع  جینتا  توانیآن م

تأم  رای  توجه  انیشا در  و  آورد  دست   نیبه 

رفاه  ازهایین  و   دیکوش  اجتماعی  جامعه 

(Rostamzadeh et al, 2015.)  با توجه به  
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می یافته  این  تفسیر  در  کوتاه  توضیح  توان  این 

که گفت    نمایش   حالت  از  ورزش  نقش  چنین 

 سرگرمی  و تفریح  جهت  گراناتماش  برای  همگانی

  یک   و  جهانی  صنعت  یک  به  و  است  شده  خارج

 اقتصادی  هایگذاریسرمایه  برای  موثر  حوزه

 نظر  از  که  کشورهایی.  است  شده  تبدیل  کشورها

  قهرمانی   و  نخبه   ورزش  ویژه  به  ورزش

  با   را  یافتگیتوسعه  این  و  هستند  یافتهتوسعه

 طراحی  ورزشی،  تأسیسات  و  امکانات  سازیفراهم

 و  مادی  حمایت  و  نخبه  ورزش  هایسیستم

 و  رکورد  کسب  نهایت  در  و  ورزشکاران  از  معنوی

  بر   عالوه  اند،آورده   دست  به  المللیبین  موفقیت

 موفقیت  به  ورزش  حوزه  در  اندتوانسته  اینکه

 توسعه  در  را  خود  دیگر  هدف  کنند،  پیدا  دست

 .اندکرده  جستجو  اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی

مانند  المپیک  در  موفق  کشورهای  اکثر  تجربه 

این  تأیید  موید   ... و  بریتانیا  استرالیا،  چین، 

نخبه  ورزش  توسعه  که  کشورهایی  است.  مسئله 

آن دنبال در  کلی  سیاست  یک  عنوان  به  ها 

مدا  .شودی م جز  در ل همواره  کشورها  آورترین 

بوده  جهانی  بزرگ  چنین  رویدادهای  این  و  اند 

نخبه گذاری سیاست ورزش  توسعه  بخش  در  ها 

رفاه،  مانند  ارزشمندی  نتایج  کشورها  این  برای 

به   و  اجتماعی  شادکامی  وجه،  کسب  بهزیستی، 

داشته  دنبال  به  را  اجتماعی  رفاه  خاص  طور 

از ورزش جمله    است.  توسعه  اقتصادی  مزایای 

 درآمدزایی بحث  به توانمی  نخبه برای یک کشور

رسانه  طریق  از ورزشی، پوشش  رویدادهای  ای 

 یرکوردها   کسب  تبلیغات،  طریق  از  درآمدزایی

 همچنین.  کرد  اشاره  وجهه و ...  کسب   المللی،بین

 دیپلماسی  وسیله  یک  عنوان  به  ورزش  از  استفاده

  نظر   از  یافتهتوسعه   کشورهای  با  ارتباط  برای

ه  ک  است  راهکارهایی  دیگر  از...    و  اقتصادی

 خود  افتصادی  منافع  جهت  در  آن  از  کشورها

 ورزش  توسعه  براین،  عالوه.  کنندمی   استفاده

  پذیرش   برای  را  زمینه  کشور  یک  در  نخبه

در  میزبانی ورزشی   فراهم  کشور  آن  رویدادهای 

 رویدادهای  میزبانی  مزایای  از  یکی  و  نمایدمی 

 کشور  آن  در  گردشگری  صنعت  توسعه  ورزشی

  به   تواندمی   را  بسیاری  زایی  درآمد  که  باشدمی 

 با  حتی  هامیزبانی   این  و  باشد  داشته  دنبال

 بیکاری  تورم،  مانند  اقتصادی  سو  آثار  از  بسیاری

 کشوریک    و   نماید  مقابله  تواندمی ....   و  فقر  نرخ  و

 دهد،  قرار  توسعه  مسیر  در  را  توسعه  حال  در

 اقتصادی  رشد  باعث  موراد  این  همه  بنابراین

 ایجاد  اقتصادی  توسعه   و  رشد  این   و  شوند می 

 رفاه،  در  را  خود  اثرات  ورزش  طریق  از  شده

 اقتصادی معیشت کلی  طور  به  و  سالمت  آسایش،

 موارد  این.  گذارد می   مردم  اجتماعی  رفاه  و

 ورزش  توسعه  نقش  مزایای  از  محدودی  هایمثال 

 اجتماعی  رفاه  و  اقتصادی   توسعه  در  نخبه

سیاست باشند.  می   کشورها یک  خأل  ایران  در 

قابل  وضوح  به  نخبه  ورزش  توسعه  برای  کلی 

سیاست اگر  بنابراین  است.  در مشاهده  گذاران 

حوزه  این  در  موفق  کشورهای  تجربه  از  ایران 

می نمایند،  یک  الگوبرداری  طراحی  به  توانند 

برای توسعه ورزش نخبه ایران اقدام   سیستم کلی

  ویژه   و  بلندمدت  راهبردی  ریزیبرنامه  نمایند و با

  نمایند   فراهم  را  شرایطی  نخبه  ورزش  بخش  برای

 شکلی  به  کشور  در  معنوی  و  مادی  امکانات  که

 یک  سمت   به  روز  به  روز  ایران  که  شود  فراهم

 و  ،حرکت کند  ورزشی  نظر  از  یافتهتوسعه   کشور

 در  المللیبین  ورزشی  هایموفقیت   کسب  شرایط

 میزبانی  کسب  انفرادی،  و  تیمی  هایرشته  اکثر

 تا.  نماید   مهیا  را  ....  و  بزرگ   جهانی  رویدادهای

 در  ریاگذسرمایه  اقتصادی  مزایای  از  شکل  بدین
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 رفاه  در  آن  نتیجه  و  شود  برده  کافی  سود  ورزش

  .باشد مشاهده قابل مردم همگانی اجتماعی

طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که افزایش از  

نخبه  ورزش  توسعه  به  منجر  اجتماعی  رفاه 

 Riot et al تحقیقات  با  نیز   یافته  اینشود.  می 

(2019); Noland & Stahler,(2015); 

Andreff (2007); Forrest & Sanz, 
(2010); Miryousefi et al (2017); 

KhodadadKashi & Karimnia, (2016) 

and Zareian et al, (2017)   است  خوانهم .

 درآمد  جینی،  ضریب  اجتماعی،  رفاه  محققان   این

  به   را  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  سایر   و   سرانه

  نخبه   ورزشکاران  توسعه  و  موفقیت  عوامل  عنوان

  معرفی   نخبه  ورزش  توسعه  خاص  طور  به  و

با  همچنین    .کردند یافته  -MÜller  تحقیقاین 

fraczek, (2020)    ثروت که اثر  بررسی  در 

نتیجه   این  به  لهستان  ورزش  توسعه  بر  جامعه 

هیچ که  جامعه  رسید  ثروت  بین  ارتباطی  گونه 

توسعه  )اندازه  و  سرانه(  درآمد  با  شده  گیری 

  خوان است.ورزش وجود ندارد، ناهم
سرانه    ناخالص  تولید   داشت  توجه  باید و  داخلی 

 رونق  از  بازنمایی  عنوان  به  داخلی  ناخالصتولید  

این  شود.  می   تصور  کشورها  اجتماعی  رفاه  و

تولید ناخالص کشورهای با    دیدگاه وجود دارد که

از   را   شترییب   تیحما  ،باال  و درآمد سرانه  داخلی 

برای توسعآورند  خود به عمل می ورزشکاران     ۀ و 

حرفه  طرورزش  از  ز  قیای  های رساخت یبهبود 

م   ی ورزش همچنندینمای تالش  کشورها   نیا  ن،ی. 

و مناسب   رزشکارانبرای  امکانات  را خود  تری 

م ب یفراهم  ورزشکاران  و  به    شترییآورند  را 

 Zareian et)  کنندیاعزام م  کیهای المپبازی 

al, 2017) .   تفسیر در  توضیح  این  به  توجه  با 

توان چنین بیان کرد که یک کشور می این یافته  
باال در خیلی توسعه یافته و دارای رشد اقتصادی 

ها عملکرد باالیی دارد، یکی ها و شاخصاز زمینه 

شاخص  این  رفاه از  و  است  اجتماعی  رفاه  ها 

زمینه   در  نخبه  ورزش  توسعه  امکان  بیشتر 

وحمایت  مالی  تأسیسات   های  و  اماکن  توسعه 

ورزشکاران نخبه بیشتر را فراهم   و اعزام  ورزشی 

کسب   به  منجر  موارد  این  همه  و  کرد  خواهد 

بین  مدال رکوردهای  رویدادهای و  در  المللی 

از طرفی دیگر شود.  مختلف از جمله المپیک می 
می  باعث  اجتماعی  رفاه  از توسعه  بسیاری  شود 

از  دغدغه  جامعه  افراد  نتیجه های  در  و  رود  بین 

شادی،  احساس  با  جوانان  خاص  طور  به  افراد 

شادکامی و نداشتن مشکالت معیشتی، اقتصادی 

آن   نتیجه  و  آورند  روی  ورزش  به  اجتماعی  و 

کشور  در  نخبه  و  استعداد  با  ورزشکاران  معرفی 

به توسعه    باشد. نیز منجر  بنابراین رفاه اجتماعی 

نخبه می  توشود.  ورزش  به  توجه  داده با  ضیحات 

دارد که  شده دیدگاه وجود  زیاد  این  احتمال   به 

مکمل  نخبه  ورزش  توسعه  و  اجتماعی  رفاه 

بایستی در کشور ارتقا یگدکی ر هستند و هر یک 

 د. تا زمینه ساز ارتقا دیگری شو شودداده 

داددیگر   نشان  تحقیق  بودجه   نتایج  اثر  که 
به   ایران  نخبه  ورزش  توسعه  بر  ورزش  عمرانی 

معنادار است و اثر بودجه   مثبت وشکل ضعیفی  

ایران مثبت  بر توسعه ورزش نخبه    جاری ورزش 

و عدم    فیاثر ضع  نیا  لی دلاما غیرمعنادار است.  

از عدم اختصاص بودجه مناسب    یناش  یمعنادار

کاف ب   یبرا  یو  تعادل  عدم  و  بودجه    نیورزش 

نتا  ،است  یو بودجه عمران   یجار   ج یهمانطور که 

 ورزش  یبودجه عمران   نیانگینشان داد م  قیتحق

ب 285848/ 2) م  شتری(  جار  نیانگیاز   یبودجه 

است.34/43435)  ورزش زیادی   (  محققان 

 Chen & Lin (2020); Funahashi etمانند

al, (2019); Hallmann et al, (2013); 

DeBosscher et al, (2009); and Green & 

Collins, (2008)    خود تحقیقات  نقش  در  بر 
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و  نخبه  ورزش  توسعه  در  بودجه  و  مالی  منابع 

طرفی برخی . از  کردند  تأکیدالمللی  موفقیت بین

مانند معتقد   Valenti et al, (2019)  محققان 

که از  بودند  یکی  عنوان  به  مالی  حمایت 

بینسیاست موفقیت  بر  نخبه  ورزش  المللی های 

ندارد.   توجهی  قابل  تأثیر  بودجه ورزشکاران 

  ا ی  افتهیتوسعه  کشورهای  و ورزش در  یبدن تیترب 

سرعت   یبعض  با  توسعه  حال  در  کشورهای  از 

گونه    ن ی. چرا که ااست  افتهی  شیافزا  ایسابقهیب 

تأثیر به  لحاظ   اتکشورها  از  ورزش  درازمدت 

مل اقتصاد  توسعه  و    ند اهگشت  واقف  یرشد 

(Rostamzadeh et al, 2015 ).   نیز ایران    در 

منابع  و  بودجه  نقش  اهمیت  بر  سیاستگذارن 

ورزش   توسعه  در  گشتهمالی  واقف  اما  نخبه  اند، 

ریزی مناسب برای  ای که بر سر راه بودجهمسئله 

نحوه   از  ناشی  دارد  وجود  نخبه  ورزش 

النه بین  دریزی و تخصیص آن به صورت عابودجه

است.استان کشور  ا  های  وجود    لیدل  به  رانیدر 

 یدولت  یدر ورزش، منابع مال  یدولت  یساختارها

مال  نیمهمتر و   یمنبع  سطوح  را تمام  رزش 

اعتبارات   نیا.  دهندی م  لی تشک درقالب  بودجه 

هز  یعمران  و   اریاخت  در  ،یانه یو  ورزش  ادارات 

قرار  استان  جوانان نفوذ    ن، یبنابرا  رد؛یگیمها 

کشور   یاقتصاد-یاسیس  یها در ساختارهااستان

دولت  یاسالمی  شورا  مجلس) توانا  ( و   ییو 

امت  یبرا  هااستان  ندگانینما   شتر یب   ازاتیگرفتن 

عوامل   یهااستان  یبرا از  خدمت،  محل 

استان  اعتبارات  صیتخص   ۀکنندنییتع ها به 

لذا RamzaniNejhad et al,2018)  هستند  .)

باعث تخصیص ناعادالنه بودجه   یاین مسئله گاه 

می  کشور  هزینه در  و  عمرانی  اعتبارات  و  شود 

ها استانهای  توانند کفاف هزینهورزش ایران نمی

نمی بودجه  این  و  در باشند  موثری  نقش  تواند 

کند.   ایفا  نخبه  ورزش   شنهادیپ  بنابراینتوسعه 

دری م بودجه    ،یآت  یهایزیربرنامه  شود  رقم 

توسعه ورزش نخبه به صورت    رایورزش کشور ب 

و  جداگانه شود  مناسب    تعیین   صیتخص تعادل 

نخبه  منابع ورزش  توسعه  برای    ین ب   مالی 

های غنی و با استان   یرامون یو پ  یمرز   یهااستان

 توسعه یافته برقرار شود. 

بر   مربیان  که  داد  نشان  تحقیق  بعدی  یافته 

دارند،  معناداری  و  مثبت  اثر  نخبه  ورزش  توسعه 

تحقیق   با  یافته   ,DeBosscher et alاین 

ورزش   (2009) توسعه  در  مربیان  نقش  بر  که 

همکرده  تأکیدنخبه   است.  اند،  اخوان   رانیدر 

 لیتحص   انیورزشکار مستعد، مرب   جوانان  عالوه بر

ف و  ورزش  علم  به  آگاه  و   و  یژولویزیکرده 

فعال  تبدنسازی  کنار  در  و  ورزش میاند   یهای 

آماده از ی م  تیفعال  سازیجهت  استفاده  کنند. 

کارآزموده(  لیپتانس  نیا موفق  )مربیان   تی جهت 

م بو  یورزش  نیادیدر  و   کیالمپ  ژهیو  الزم 

است    & KhodadadKashi)ضرروی 

Karimnia, 2016).   تحقیق نتایج  درنهایت 

رشد جمعیت بر توسعه ورزش نخبه   نشان داد که

دارد. معناداری  و  مثبت  تحقیق  اثر  با  یافته    این 

Noland & Stahler,(2015)  به  تحقیقی  که در 

جمعیت  رسیدند  نتیجه  این و   که  مثبت  اثر 

بر  در  نخبه  ورزشکاران  موفقیت  معنادرای 

دارد  هایبازی  همواره   است.خوان  هم   ،المپیک 

عملکرد  تیجمع بر  آن   کشورها  در   هاورزشی 

جهان  است  یسطح  بوده  اندازۀ .  موثر  و  تنوع 

برای  ت،یجمع را   داشتن  اریاخت  در  شانس 

  به ی اب یدست جه، ینت و در یشتر و بهترورزشکاران ب 

ب  م  شتریمدال  بدکندیفراهم  است   یهی. 

پرجمع چ  تیکشورهای  مانند    ن، یجهان 

واالتیا از    ۀمنزل  به  رهیغ  متحده  استخری 
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رشته  ورزشاستعدادهای  مختلف  هستند   یهای 

هم به    توانندیم  بالقوه  استعدادهای  نیکه 

المپ تبد  نیا  یکیقهرمانان   شوند  لیکشورها 

(Zareian et al, 2015.)   البته جمعیت از نظر

بر توسعه ورزش نخبه  تعداد می  تواند نقش موثر 

باشد مسائل   ،داشته  که  وقتی  دیگر  طرف  از  اما 

می  مطرح  رفاه   ،شوداقتصادی  و  معیشت  اگر 
می  نشود  مهیا  کشور  در  زیان آثتواند  جمعیت  ار 

بخش در  جمله  باری  از  جامعه  مختلف  های 

بنابراین بایستی در کشور ورزش به جای بگذارد.  

به منظور توسعه ورزش نخبه تعادل مناسب بین  

و   منابع  و  بدین جمعیت  تا  شود  برقرار  امکانات 

ورزشکاران مستعد و نخبه    ظهور  سازشکل زمینه 

 در کشور شود. 

 کسب  و  نخبه  ورزشکاران  هایتالش  بنابراین 

  جهانی   بزرگ   رویدادهای  در  ورزشی  موفقیت

 در  را  ارزشمندی  آثار  و  پیامدها  هاالمپیک  مانند

 جمله  از.  گذارد می  جای  به   خود  از  جامعه  سطح

 و  هویت  ملی،  غرور  در  آن  نقش  به  توانمی 

. کرد  اشاره  الملیبین  وجهه  تقویت  و  ملی  انسجام
 و  روحی  بالندگی  در  زیادی  آثار  هاموفقیت   این

 ارتقای  و  رشد  و  طبیعی  تمایالت  و  نیازها  ارضای

  گیری شکل   و  اجتماعی  و  ورزشی  استعدادهای

 آحاد  تمامی.  دارد   جوانان  ویژه  به  مردم  هویت

 و  مذهبی  سیاسی،  گرایش  نوع  هر  با  جامعه

 مسابقات  برگزاری  هنگام  در  دیگر،  هایوابستگی 

  نام   به   مشترک   نقطه  یک  ورزشی  المللیبین

  نخبه   ورزشکاران  موفقیت.  دارند  ملی  موفقیت

 اقشار  بین  شادی  و  شعف  و  شور  ایجاد  باعث

  گیری شکل  به  منجر  و  شودمی   جامعه  مختلف

 غرور  این  خود  و  شودمی   جامعه  آن  در   ملی  غرور

 فراهم  را  کشور  آن  در  ملی  انسجام  زمینه  ملی

 در  نخبه  ورزشکاران  هایموفقیت   کسب.  سازدمی 

  کسب   به  منجر  تریافته توسعه  کشورهای  برابر

 المللیبین  مجامع  در  شدن  شناخته  و  وجهه

 هاموفقیت   این  پیامدهای  دیگر  از.  شودمی 

 در  سیاسی  فشارهای  شکستن  هم  در  به  توانمی 

 و  اقتصادی  هایتحریم   و  فشارها  با  مواجهه  زمان

 ورزشکاران  حضور  همچینن.  کرد  اشاره  سیاسی

  و   ساز  ورزشی   المللیبین  رویدادهای  در  نخبه
 غنی  فرهنگ  دادن  نشان  برای  مؤثر  و  مفید  کاری

  عالوه .  است  مختلف  جوامع  و  ملل  سایر   به  کشور

 نخبه  ورزشکاران  موفقیت  اجتماعی،  اثرات  این  بر

 منافع کشور یک  برای  نیز مالی و اقتصادی بعد از

 کسب  مثال  عنوان  به  دارد،  دنبال   به  را  بسیاری

  اسپانسر   تبلیغات،  رسانه،   پوشش  طریق  از  درآمد

. باشدمی  هاموفقیت   این  مزایای  جمله  از...    و

 حتی  و  ورزشی  رویدادهای  میزبانی  همچنین

 اقتصادی  رشد  بر  رویدادهایی  چنین  در  حضور

 بر  موارد  این  همه.  است  بوده  اثرگذار  کشورها

 و درست  ریزیبرنامه  و  نخبه  ورزش  به  توجه  لزوم

 .  دارد داللت  زمینه این در دقیق

 کشور  یک  در  نخبه  ورزش  توسعه   خالصه  طور  به
 ورزشکاران  موفقیت  برای  را  الزم  شرایط  و  زمینه

  این   و  نمایدمی   فراهم  المللیبین  میادین  در

 به  جامعه  سطح  در   را  زیادی  منافع  و   آثار  مسئله

 نقش  به  توانمی   آن  جمله  از  که  گذاردمی   جای

 کارکردهای  واسطه   به  نخبه  ورزش  توسعه

  توسعه   در  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،

. کرد   اشاره  جامعه  اجتماعی   رفاه  و  اقتصادی 

 مانند  نخبه  ورزش  مثبت  پیامدهای  و  منافع

 رشد  ملی،  انسجام  ملی،  هویت  درآمدزایی،

 رفاه  برای  را  زمینه...    و  وجه  کسب  اقتصادی،

 فراهم  جامعه  سطح  در  همگانی  اجتماعی

 در  نخبه  ورزش  توسعه  برای  طرفی  از.  نمایندمی 

  نظر   از  الزم  زمینه  و  شرایط  بایستی  کشور  یک
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  بدون   و   شود  مهیا  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،

 امکان  درست  اجتماعی  و  اقتصادی  ریزیبرنامه

 لذا.  ندارد  وجود  نخبه  ورزش  توسعه  مدل  طراحی

 مهمترین  از  یکی  عنوان  به  اجتماعی  رفاه  توسعه

 جمله  از  کشورها  اقتصادی  توسعه  فاکتورهای

 را  زمینه  آن  ءارتقا  که  باشدمی  نیازهاییپیش

 نخبه  ورزش  توسعه  به  که  شرایطی  ایجاد  برای

  همانطور   بنابراین   نماید،می  فراهم  شود،می  منجر

  و   نخبه  ورزش  توسعه  داد  نشان  تحقیق  نتایج  که

بایستی   و  هستند  یکدیگر  مکمل   اجتماعی   رفاه

 منجر  یکی  ارتقا  شرایطی در جامعه مهیا شود که 

  با   زمینه  این  در  لذا .  شود  دیگری  پیشرفت  به

 که  شودمی   پیشنهاد  حاضر  تحقیق  نتایج  به  توجه

 از  استفاده  برای  نخبه  ورزش  توسعه  شرایط

 در  آن  ورزشی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مزایای

 هایزیرساخت  توسعه  مانند  اقداماتی  با  جامعه

  هدایت   مربیان،  و  ورزشکاران  توسعه  ورزشی،

 موفقیت  برای  کشور  جمعیت  رشد  درست

 ورزش  بودجه  عادالنه  تخصیص  المللی،بین

  به   رسیدن  برای.  یابد  ارتقا  کشور  جاری  و  عمرانی

 جاری  و  عمرانی  بودجه  تخصیص  در  هدف  این

 ربطذی  مسئولین  توسط  توزیعی  عدالت  ورزشی

 و  افزاریسخت  امکانات.  گیرد  قرار  توجه  مورد

 ساخت  حتی  و  تجهیز  جهت  مناسب  افزارینرم

 شود  فراهم  ایگونه  به  ورزشی  سیساتتأ  و  ناکام

 بزرگ   رویدادهای  از   میزبانی  برای  الزم  شرایط  که

 رشد  همچنین.  نماید   مهیا  را  کشور   در  ورزشی 

  کشور   منابع  با   متناسب  بایست  کشور  جمعیت

 فرصت  یک  به  جمعیت   رشد  که  شکلی  به  باشد

 در  ورزشکاران  بیشتر  تعداد  حضور  جهت

های حمایت   .شود   تبدیل  المللیبین  رویدادهای

جمله  از  نخبه  ورزشکاران  از  معنوی  و  مادی 

می دیگر   طراحی  همچنین  باشد.راهکارهای 

  با   تجربه  با  و  کارآزموده  مربیان  توسعه  مکانیزم

 ورزش  توسعه  جهت  قشر  این  از  مالی  حمایت

  نتایج   به باتوجه ،طرفی از. است ضروریات از نخبه

  توسعه  بر نیز  اجتماعی رفاه خود که  چون تحقیق

 رفاه  ارتقای  منظور  به   است  اثرگذار  نخبه  ورزش

 با  کشور   در   بیکاری  نرخ  و   تورم  نرخ  بایستی

  کنترل   گذارانسیاست  توسط  مناسب  اقدامات

  به   توجه   بدون  شهرنشینی  نرخ  رشد  از  و  شود

  کاهش   با  و  شود  جلوگیری  شهرها  ظرفیت

  زمینه  آموزش و بهداشت  مانند زندگی هایهزینه

  به   منجر  نهایت  در  که  اجتماعی  رفاه  ارتقا  برای

 د.شو مهیا شودمی  نخبه ورزش توسعه
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