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ارشد  . کارشناسی3تبريز، ايران  دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز،

 علوم اقتصادی، دانشکدة اقتصاد، مديريت و بازرگانی، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
 
 

 چکیده

الملل اساا ن نور رژیم ارزی قتصاااد ن و و اقتصاااد  ینا ةترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزانتخاب رژیم ارزی از مهم

شور تح  تأثیر قرار می      ةحوز صادی را در هر ن سیعی از متغیرهای اقت صادرات    وجود درآمدهای ارزی وا .دهدو سته  ه   

از عوامل مهم در افزایش و ناهش   ارز خنرن همچنین دهدهای ارزی را افزایش مینف ، اهمی  رژیم ارزی و سااایاسااا 

س ن    شورها سی رژیم این پژوهش  ا هدف  تجارت ن شورهای     رر شی در ن های ارزی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای ورز

ش  طی  ازة زمانی   ستفاده از روش داده  1993-2013دی ه صورت گرف ن منا ع و  ا ا  انک جهانی،  هاداده های تا لویی 

صندوق    س  ی المللنی ی پول و مرنز مطالعات اط عات المللنی سازماو تجارت جهانی،  افزار ها از نرمحلیل دادهی تن  راا

ستاتا   شدن     12ا ستفاده  ساف ، جمعی ،    نتایج ا شاو داد تجارت، م شترک     ن شتن مرز م ستعمره  ودو و دا ثب  و  ماثر  م

و همچنین   مؤثرو نرخ ارز  ننندهمصرف اخص قیم  و متغیر تلفیقی ش نامة تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی،   داشتن تفاهم 

شی داردن همچنین متغیرهای تجارت و   تولید ناخالص داخلی سمی   ناثر منفی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای ورز رخ ارز ا

 ندندارامعننبوده و سایر متغیرها در سطح اطمیناو ده درصد  ه لحاظ آماری  دارامعن ه لحاظ آماری 

 

 یدیکل یهاواژه

 ی ارزی، نشورهای دی هش ن هامیرژی تا لویی، هادادهتجارت ناالهای ورزشی، 

                                                           
: 44926229091 نويسندة مسئول : تلفن                                        m.khodadadi@tabrizu.ac.ir :mailE  
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 مقدمه

 ننووا ورزشی ناالهای ن تولیداس صنع  ورزش و تجارت ناالهای ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی 

 ترگسترده ر روزه آو دامنة و دهدمی تشکیل را گوناگوو هایشاخه  ا صنعتی مهم هایحوزه از یکی

 هایهمایش  رگزاری ورزشی، مرانز و هاشرن  ورزشی، جهانگردی چوو اقتصادی های خشن شودمی

 اقتصادی هایحوزه نیترمهم از ورزش خود سرانجام و ها اشگاه تبلیغات، فراغ ، اوقات ورزشی،  زرگ

 (ن 1اند )ورزش  ا مرتبط

ی هامیرژتواو  ه نرخ ارز و یماین متغیرها  نیترمهمندن از اثرگذارهای تجاری عوامل متعددی  ر جریاو

اثر  آو انتخاب و شودیم محسوب هادول  سیاستی ا زارهای نیترمهم از ارزی ارزی اشاره نردن رژیم

 اقتصادی یرهایسایر متغ و هاپرداخ  تراز تعادل تورم، سرمایه، جریاو خدمات، و ناال تجارت  ر چشمگیری

 (ن 2)اس   ثبات و رشد جه  حفظ اقتصادی اساسی ایمؤلفه ارزی، رژیم انتخاب دلیل این داردن  ه

نند نه هیچ رژیم ارزی واحدی نه  هترین رژیم شناخته شود، وجود ندارد ( اظهار می1999فرانکل )

 هایویژگی(ن 3ها  رای یک نشور مناسب  اشد نیز وجود ندارد )و حتی یک نور رژیم ارزی نه در تمام سال

 ارزی رژیم انتخاب  ر تواندمی سیاستگذاراو و اعتبار مؤسسات سیاستگذاراو، ترجیحات نشورها، خاص

 رتبة مالی، هایجریاو و تجارت  رای نشورها  ودو  از درجة و اقتصادی، اندازه تصمیمات  گذاردن تأثیر

 اند،مواجه آو  ا نشورها نه هاییشوک نور و شدهثب  تورم تجارت، و تولید اقتصادی، ساختار و مالی توسعة

 (ن 4هستند ) ارزی رژیم انتخاب  ر تأثیرگذار عوامل تریناز مهم

های ، نظام ارزی ثا   مبتنی  ر دارایی1صورت ترتیبات نام ً ثا  های ارزی  ه ندی جدید رژیمطبقه

، میخکوب 5، میخکوب قا ل تعدیل4طور نامل، اتحادیة پولیو حذف پول ملی  ه 3، دالریزه نردو2خارجی

و شناور  9و در نهای  نام ً شناور 8، منطقه یا دامنة هدف7ارزها شده  ه سبدی از، میخکوب6خزنده

نور رژیم ارزی  ین استاندارد ط  و پول  15(ن در این زمینه، رینهارت و راگوف 5اس  ) 10شدهمدیری 

                                                           
1.  Truly fixed 

2. Currency Board 

3. Dollarization 

4. Currency Union 

5. Adjustable Peg 

6. Crawling Peg 

7. Basket Peg 

8.Target Zone or Bands 

9. Floating 

1 0. Managed Floating 
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اند، اما انتخاب  ین رژیم ارزی ثا   و شناور همچناو در نانوو توجه مقامات پولی قرار اعتباری ارائه نرده

های ارزی در دو دامنة استاندارد ط  و رژیم ارزی ثا   و های گذشته  ا توجه  ه اینکه رژیمردن در سالدا

های ارزی  سیار ساده  وده اس  ی  ودند،  نا راین انتخاب رژیم ررسپول اعتباری و رژیم ارزی شناور قا ل 

های پولی (ن  ه  اور عمومی داشتن رژیم ارزی ثا   و نظام استاندارد ط ، پیروی از سیاس 6)

های مختلف، یکپارچگی مالی ة مبادلة پولنیهزها، از  ین رفتن پذیر و دقیق، حفظ ثبات قیم  ینیپیش

های ثباتیاما گذر از این سیستم  ه پول اعتباری و شناور  ه  ین (7در پی خواهد داش  ) و  ودجة متوازو را

 ازی  ا فقر و های ناشی از سفتهثباتیة سیستم شناور،  یتجر رو پولی و مالی منجر خواهد شدن ازاین

نوعی سیستم  وجود آمد نه ه 1(ن در پی این تأثیرات سیستم  رتن وودز8ناهش ارزش پول همراه اس  )

 (ن9میخکوب قا ل تعدیل  ود )

ها ارجحی  ژیمری ارزی، رژیم ارزی ثا    ا داشتن  رخی مزایا نسب   ه سایر هامیرژدر میاو انوار 

ها وجود مدت و  لندمدت سایر رژیمناپذیر نرخ ارز در نوتاه ینیپیشداردن در این نور رژیم ارزی نوسانات 

یا د گذاری ناهش میایهة سرمزیانگا داشتن نااطمینانی از نرخ ارز جریاو تجارت و ها  نداردن در سایر رژیم

نندن های ناقص را تشدید میو مشک ت مردم در مواجهه  ا  یمه نردو سرمایه در  ازار مبتنی  ر دارایی

ل  از آنها  ینند و خواستار حمای  دونارگراو و واحدهای اقتصادی از نوسانات طوالنی نرخ ارز آسیب می

تر دارد،  ه مهار فشار تورم نمک در مقا ل واردات هستندن میخکوب شدو  ه پول نشوری نه تورم پایین

عنواو فرایند التزام دول  جه  مقاوم  در  را ر خواهد نردن سیاس  اع می میخکوب نردو  ه

 (ن 6های پولی انبساطی  وده اس  )سیاس 

ها تجر ه نردند نه این سیستم ثباتی قیم ة  یدورا پس از ناهش قیم  ر دوره رخی نشورها یک 

(ن اما  ا داشتن مزایای 10شود ) ینی میریزی مناسب ننترل تورمی پیش رای افزایش تجارت و  رنامه

(ن  ا 11ننند )ذنرشدة رژیم ارزی ثا  ،  یشتر نشورهای پیشرفته  ه سم  رژیم ارزی شناور حرن  می

توسعه نه هنوز  ه لحاظ مالی  ه میزاو نافی توسعه نداشتند  حال رای نشورهای در  توجه  ه موارد مذنور

و آمادگی الزم  رای انتخاب رژیم ارزی شناور ندارند، ترتیبات ارزی میانه  هترین گزینه خواهد  ود نه 

شده اس ن این ن این رژیم توسط موریس گلد استین ارائه اس شده یکی از آنها رژیم ارزی شناور مدیری 

دهی دهد؛ یک سیستم گزارشهای موق  را میسازی شوکخنثی منظور هارائه اجازة مداخله در  ازار ارز 

                                                           
1. Bretton Woods 
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ة اتخاذ استراتژی نیزمهای خارجی، فراهم آوردو میزاو ارز در دسترس و مخاطرات مر وط  ه  دهی

شود های خارجی را منجر میگذارینردو  ازار مالی داخلی  ه روی سرمایه مراتبی در جه   ازسلسله

اند و اقتصاد نوچک و  از دارند، رژیم ارزی شناور اقتصادی یکپارچه -(ن نشورهایی نه  ه لحاظ سیاسی12)

  (ن6ة مناسبی خواهد  ود )نیگزشده مدیری 

ذنر اس  نه انتخاب رژیم ارزی مناسب  های ارزی مطرح شد، شایاو ا توجه  ه آنچه در خصوص رژیم

گذاری و افزایش درآمدهای های نشورها مانند توسعة تجارت، افزایش سرمایهتواند در  سیاری از فعالی می

ی  رای المللنی  یگردشگر اویجر در ارز نرخ یهامیرژ ریثأتویتا  ه  ررسی (ن دی13خارجی ننن مؤثر  اشد )

 -2011ة دور ی را OECD ریغ ینشورها و( OECD) توسعه و یاقتصاد یهمکار نشور عضو سازماو 27

  یحما وی ارزی هانظامپرداخ ن نتایج حانی از شناسایی تأثیرات متعدد  1 ا استفاده از جی ام ام 1980

 (ن 14) شدیمی المللنی  گردشگراو جلبنه موجب  ثبات  ا نسبتاً ارز نرخ حفظ از

 از وناوی یگردشگر درآمد در وروی  هتغییر  و ارز یواقع نرخ تأثیرات  ر تمرنز ا  تامپسوو و تامپسوو

 وناوی یگردشگر یدرآمدها یرو  ر یادیز مثب  ریثأت وروی یمعرف نه ، دریافتند2006 تا 1974 سال

دهد نه رژیم ارزی ثا    ر جریاو ( نشاو می2017و همکاراو ) 2(ن نتایج مطالعة چیانگ15داشته اس  )

 (ن 16مثب  دارد ) ریتأثگردشگری و رشد اقتصادی نشورهای مورد مطالعه 

های (  ه  ررسی اثر نوسانات نرخ ارز  ر تراز پرداخ  گردشگری ایراو طی سال1396پناهی و همکاراو )

 رداری پرداختندن نتایج نشاو داد نه منحنی جی در  ا استفاده از الگوی تصحیح خطای  1995 -2013

تغییرات نرخ ارز  وده و تراز  ریتأثاین تراز پرداخ  وجود داشته و همچنین تا ع صادرات و واردات تح  

انتخاب رژیم ارزی از  رونیازا(ن 17) اس تغییرات درآمد داخل نشور  ریتأثپرداخ  گردشگری نیز تح  

 ،نور رژیم ارزی چرانه ،اس الملل اقتصاد ن و و اقتصاد  ین ةین مباحث در حوزترین و تأثیرگذارترمهم

تح  تأثیر قرار  یرا در هر نشوراز جمله تجارت خارجی و اقسام آو وسیعی از متغیرهای اقتصادی  ةحوز

های ارزی  ر جریاو تجارت ناالهای ورزشی نشورهای دی رو این مطالعه  ه  ررسی اثر رژیمازاین ندهدمی

این گروه نشورها شامل پردازدن های تا لویی می ا استفاده از روش داده 1993 -2013های هش  طی سال

ک این نه وجه مشتر اس  نیجریهو  مصر، مالزی، اندونزی،  نگ دش، پانستاو، ترنیه، ایراو هش  نشور

 ن س نشورها اس می  ودو و در حال توسعه  ودو آنها

                                                           
1 . GMM 

2. Chiang  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 ی تحقیقشناسروش

(  ه  ررسی 21( و سانتانا و همکاراو )18گیری از مطالعات گالجا و همکاراو )در این مطالعه  ا  هره

های ارزی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی  رای نشورهای دی هش  )نشورهای اس می اثر رژیم

 جریه طی  ازة زمانیپانستاو و نیدر حال توسعه( شامل ترنیه،  نگ دش، مصر، ایراو، اندونزی، مالزی، 

در این پژوهش  ا لحاظ لگاریتم  استفاده موردهای تا لویی و مدل و  ا استفاده از روش داده 2013-1993

 اس :  شده حیتصر ه شکل زیر

𝑳𝐲𝒊𝒕 = 𝜹𝟎 + 𝜹𝟏𝑳𝒓𝒙𝒓𝒗𝒐𝒍𝒊𝒕 + 𝜹𝟐𝑳𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕 + 𝜹𝟑𝑳𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕

+ 𝜹𝟒𝑳𝒑𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝜹𝟓𝑳𝒆𝒑𝒊𝒕 + 𝜹𝟔𝑳𝒅𝒊𝒔𝒊𝒋

+ 𝜹𝟕𝒅𝒖𝒎𝒇𝒕𝒂𝒊 + 𝜹𝟖𝒅𝒖𝒎𝒄𝒐𝒍𝒊 + 𝜹𝟗𝒅𝒖𝒎𝒛𝒊𝒕

+ 𝜹𝟏𝟎𝒅𝒖𝒎𝒄𝒐𝒍𝒎𝒂𝒏𝒊 + 𝝐𝒊𝒕 

 

های جهاو، نشور ا نل نشورهای دی هش   لگاریتم جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی 𝐋𝐲𝒊𝒕نه 

𝑳𝒓𝒙𝒓𝒗𝒐𝒍𝒊𝒕  نشورهااسمی نرخ ارز لگاریتم ،𝑳𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕  ا، تراز پرداخ  نشورهلگاریتم𝑳𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕  لگاریتم

لگاریتم  𝑳𝒆𝒑𝒊𝒕،جمعی  نشورهالگاریتم  𝑳𝒑𝒐𝒑𝒊𝒕، 2010یة پاسال   راساس تولید ناخالص داخلی نشورها

متغیر  𝒅𝒖𝒎𝒇𝒕𝒂𝒊دی هش ، نشورهای دو شهر مهم مساف   ین لگاریتم  𝑳𝒅𝒊𝒔𝒊𝒋حقیقی، مؤثرنرخ ارز 

نامة تجاری مشترک و صفر در )یک در صورت داشتن تفاهم تجاری  ین نشورهای عضو یةتحادی امجاز

)یک در صورت عدم تجر ة استعماری  ی مستعمره  ودو نشورهامجازمتغیر  𝒅𝒖𝒎𝒄𝒐𝒍𝒊غیر این صورت(، 

شترک و داشتن مرز مشترک )یک در صورت داشتن مرز م 𝒅𝒖𝒎𝒄𝒐𝒍𝒎𝒂𝒏𝒊و صفر در غیر این صورت(، 

)یک در صورت داشتن رژیم رژیم ارزی نشورها متغیر مجازی  𝒅𝒖𝒎𝒛𝒊𝒕صفر نداشتن مرز مشترک( و 

 ارزی ثا   و صفر در غیر این صورت( هستندن

ی پول و مرنز المللنی در این مطالعه از  انک جهانی، صندوق  استفاده موردهمچنین، اط عات آماری 

اس ن اط عات صادرات گروه ناالهای ورزشی نشورهای مورد  شده استخراجی المللنی مطالعات اط عات 

آوری شده اس ن گروه ناالهای جمع 1993 -2013ی هاسال ررسی از سای  سازماو تجارت جهانی طی 

ورزشی، دوچرخه، توپ ورزشی، نفش ورزشی و  –ی تفریحیهاقیقااز: پوشاک ورزشی،  اندعبارتورزشی 

 قهن سایر ناالهای متفر
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 ی تحقیقهاافتهی

های های ارزی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی از روش دادهدر این مقاله  رای  ررسی اثر رژیم

تا لویی استفاده شده اس ن  رای این منظور ا تدا  اید از همگنی یا ناهمگنی مقاطع مطلع شویمن در این 

، فرضیة صفر دال  ر ردیگیمصورت  Fة آمارة لیوس هآزموو، نه  ه آزموو اثرات مقطعی معروف اس  و 

عدم رد فرضیة صفر  یانگر استفاده از روش حداقل مر عات  رونیازان اس همگن  ودو صنایع مورد  ررسی 

ن در مرحلة  عد در اس ی تا لویی هادادهو رد فرضیة صفر مبین استفاده از روش  1شدهمعمولی تجمیع

 پردازیم نه  رای تخمین  مسئلهصورت رد فرضیة صفر،  ا استفاده از آزموو هاسمن  اید  ه  ررسی این 

 ، استفاده شودن 3یا روش اثرات تصادفی 2ی تا لویی از روش اثرات ثا  هاداده

استفاده از  و مبین راساس این آزموو، رد فرضیة صفر  یانگر استفاده از روش اثرات ثا   و عدم رد آ

ی هادادهه از روش  یانگر استفاد Fة آزموو آمارگف  نه  تواویمن  ا توجه  ه نتایج اس روش اثرات تصادفی 

شده اس ن در ادامه از آزموو هاسمن ی استفاده از روش حداقل مر عات معمولی تجمیعجا هتا لویی 

ب روش اثرات م رد فرضیة صفر و در نتیجه انتخااستفاده شده اس ن نتایج آمارة آزموو هاسمن  یانگر عد

 نشاو داده شده اس ن 1نه نتایج در جدول  اس تصادفی 

 

 داری اثرات گروه و آزمون هاسمن. نتايج آزمون معنا1جدول 

 نتايج آزمون معناداری اثرات گروه

 (PVارزش احتمال ) Fآمارة آزمون 

89/33 000/0 

 نتايج آزمون هاسمن

 (PVارزش احتمال ) 2مقدار آمارة آزمون 

014868/18 000/0 

 

 ی تحقیقنهاافتهمنبع: ی

 

                                                           
1. Pooled Least Squares 

2. Fixed Effects 

3. Random Effects 
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 نشاو داده شده اس ن 2همچنین، نتایج تخمین مدل  ه روش اثرات تصادفی در جدول 

 

 . نتايج تخمین مدل به روش اثرات تصادفی2جدول 

 (PV)ارزش احتمال  Zمقدار آمارة  ضريب متغیر

itLtrade 1244545/0 92/0 357/0 

 itLgdp 999903/7- 82/1 069/0 

itLpop 79794/37 98/7 000/0 

itLep 64824/16- 09/4- 000/0 

ijLdis 7805/153 44/5 000/0 

ijLrxvol 756256/2- 80/0- 426/0 

iDumfta 01097/39- 06/4- 000/0 

iDumcol 48116/60 11/6 000/0 

itDumcolman 040047/43 09/5 000/0 

itDumz 61595/43 99/4 000/0 

Cons 409/1182- 52/6- 000/0 

168  =Number of obs 

8  =Numver of Groups  

000/0  =Prob > chis 

 ی تحقیقنهاافتهمنبع: ی

 

ارزی تح  عنواو متغیر دامی توضیحی  ر جریاو  یهامیرژ نهتواو گف  می 2 ا توجه  ه نتایج جدول 

درصد در صورت داشتن  61595/43 ه مقدار  نهیطور هتجارت گروه ناالهای ورزشی اثر مثب  دارد، 

 چرانه ،ا دییمی افزایش المللنی ، جریاو تجارت مطالعه موردرژیم ارزی ثا   مشترک  ین نشورهای 

ة ارزی مبادلرا ندارد و  ستر امنی  ه لحاظ  هامیرژدم اطمیناو سایر ی و عامبادله ةنیهزرژیم ارزی ثا   

تجارت نخواهد داش ن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح اطمیناو  روند دری ریتأثاس  و نوسانات ارزی 



 1398 مستان، ز4، شمارة 11يت ورزشی، دورة مدير                                                                                     640

 

 

یک درصد  نهیطور هاس ن نرخ ارز مؤثر حقیقی اثر منفی  ر جریاو تجارت دارد؛  دارامعنیک درصد 

ن این متغیر  ه لحاظ آماری در شودیم منجر -64824/16ة انداز  هافزایش در نرخ ارز  ه ناهش تجارت 

اس ن نرخ ارز اسمی نیز اثر منفی  ر جریاو تجارت ناالهای ورزشی  دارامعنسطح اطمیناو یک درصد 

ت ناالهای ورزشی  ه مقدار  ا افزایش یک درصدی شاخص تلفیقی مذنور؛ جریاو تجار نهیطور هدارد، 

دار نبوده و جریاو تجارت تح  یا دن اما متغیر حاضر  ه لحاظ آماری معنادرصد افزایش می -756256/2

ن متغیر تجارت اثر مثب  س ین ننندهمصرفتغییرات متغیر تلفیقی نرخ ارز اسمی و شاخص قیم   ریتأث

ی و افزایش سفرهای ناری المللنی ل روا ط تجاری  ا تسهی چرانهدر جریاو تجارت ناالهای ورزشی دارد، 

 ا یک درصد افزایش در تجارت  نهیطور ه ؛ا دییمجریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی نیز افزایش 

ن اما این متغیر  ه لحاظ آماری ا دییمدرصد جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی افزایش  1244545/0

جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی در نشورهای مورد مطالعه تح  تأثیر عبارتی میزاو دار نیس ن  همعنا

تغییرات تجارت نل نبوده اس ن اثر مورد انتظار تولید ناخالص داخلی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای 

یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی  ه افزایشی معادل  نهیطور ه ،اس ورزشی مثب  

ن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح شودیم در جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی منجر -999903/7

دار  وده اس ن میزاو جمعی  نیز اثر مثب  در جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی دارد، ده درصد معنا

زایش در جمعی   ه افزایش در جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی  ه میزاو یک درصد اف نهیطور ه

دار  وده اس ن متغیر درصد معنا 1ن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح شودیم درصد منجر 79794/37

یک درصد افزایش در مساف   نهیطور ه مساف  اثر مثب   ر جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی دارد،

ن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح اطمیناو شودیم درصد منجر 7805/153 اندازه  هتجارت   ه افزایش

متغیر دامی دیگر، اثر منفی  ر جریاو تجارت گروه  عنواو هاس ن مستعمره  ودو  دارامعنیک درصد 

ه ی در این شاخص، جریاو تجارت گرودرصد ک ا افزایش ی نهیطور هناالهای ورزشی داشته اس ، 

ن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح یک ا دییمدرصد افزایش  48116/60ناالهای ورزشی  ه مقدار 

اثر  مطالعه موردة تجاری مشترک  ین نشورهای نامتفاهم وده اس ن متغیر مجازی داشتن  دارامعندرصد 

 وده اس ؛  ه  درصد -01097/39جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی دارد، ضریب این متغیر  درمنفی 

نامة تجاری مشترک،  ه میزاو مقدار مذنور این مفهوم نه  ه ازای یک واحد افزایش در داشتن تفاهم

دار یا دن این ضریب در سطح یک درصد  ه لحاظ آماری معناجریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی ناهش می

 اشد نه جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی مورد مطالعه  گونهنیاتواند اس ن تفسیر ضریب مذنور می
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 -409/1182مدل حاضر  مبدأن عرض از س ینی تجاری مشترک هانامهتفاهموجود یا نبود  ریتأثتح  

دار  وده اس ن متغیر مجازی داشتن  وده و این ضریب در سطح اطمیناو یک درصد  ه لحاظ آماری معنا

 ه ازای یک  نهیطور هریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی داشته اس ، مرز مشترک نیز اثر مثب  در ج

رود جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی  ه درصد افزایش در داشتن مرز مشترک  ین نشورها، انتظار می

 دارامعندرصد افزایش یا دن این متغیر  ه لحاظ آماری در سطح اطمیناو یک درصد  040047/43مقدار 

 اس ن 

 یریگجهینتبحث و 

ی ناالهای ورزشی در نشورهای دی المللنی ی ارزی  ر جریاو تجارت هامیرژاین مطالعه  ه  ررسی اثر 

پرداخته اس ن مطالعة حاضر  ه  های تا لوییداده  ا استفاده از روش 1993-2013ة زمانی  ازهش  طی 

ی ارزی و اهمی  حفظ ثبات نرخ ارز در جذب جریاو تجارت گروه هامیرژشناسایی تأثیرات مختلف 

در جریاو تجارت گروه ناالهای  مؤثرنه  سیاری از عوامل  اس  یحالداردن این در  دیتأنناالهای ورزشی 

ة جینتخارج اس ن انتخاب رژیم ارزی  رای نشورها  استگذاراویسورزشی همچوو شرایط جوی از ننترل 

مستعمره  ودو و داشتن مرز نشاو داد تجارت، مساف ، جمعی ،  نتایج تحقیق ناس تصمیمات سیاستی 

و متغیر تلفیقی شاخص قیم  نامة تجاری مشترک، نرخ ارز اسمی، اثر مثب  و داشتن تفاهم مشترک

اثر منفی  ر جریاو تجارت گروه ناالهای  تولید ناخالص داخلیو همچنین  مؤثرو نرخ ارز  ننندهمصرف

دار نیستند و متغیر تولید ورزشی داردن همچنین متغیرهای تجارت و نرخ ارز اسمی  ه لحاظ آماری معنا

حقیقی،  مؤثردار اس  و جمعی ، نرخ ارز ناخالص داخلی در سطح اطمیناو ده درصد  ه لحاظ آماری معنا

رک، داشتن مرز مشترک، مستعمره  ودو، داشتن رژیم ارزی ثا   ة تجاری مشتنامتفاهممساف ، داشتن 

 دارندن  ه لحاظ آماری در سطح اطمیناو یک درصد معنا

 ناهش لیدل هچرانه  ،دارد تجارت اویجر  ر یمنف اثر یقیحق مؤثر ارز نرخ  ا توجه  ه تئوری تحقیق،

 خواهد شیافزا هدف نشور یناالها داتیتول از هایخارج یتقاضا یالمللنی  سطح در نشور پول ارزش

  ا یطرف از و ا دییم شیافزا ناالها یتقاضا یهانهیهز نننده،مصرف م یق شاخص شیافزا  او  اف ی

 سطح در داخل پول ارزش ناهش لیدل ه یخود نشور در یخارج یناالها یتقاضا ارز نرخ شیافزا

 امان ا دییم شیافزا هایخارج ی را داخل  ه ناالها یتقاضا لیدل نیهم  ه نداش  خواهد ناهش المللنی 

 ینشورها یورزش یناالها گروه تجارت اویجر نه مفهوم نیا  ه س ؛ین دارامعن یآمار لحاظ  ه ریمتغ نیا

دلیل محدود  ودو  ه تواویمو این را  اس  نبوده یقیحق مؤثر ارز نرخ راتییتغ ریتأث تح  مطالعه مورد
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تجارت ناالهای ورزشی و همچنین مستقل  ودو آو  ه لحاظ ماهی  تفریحی و فراغتی  ودو و اغلب قرار 

نننده مصرف یینها میتصم ن، توجیه نردنششنمگرفتن ناالهای ورزشی در ردیف ناالها غیرضروری و 

 حاتیترج در رییتغن دارد ی ستگ او ةقیسل و حاتیترج  ه ،نندیم یداریخر نه یخدمات و ناالها مورد در

 درآمد ةمحدود در نهیطور ه نشودیم مشخصنام ً ی المللنی های ملی و  ازار در ،ننندهمصرف یمصرف

 موجب ورزش  ه مردم ةع ق شیافزان شودیم مشخص حاتیترج توسط تقاضا تا ع خاص شکل ها،م یق و

 وی، تفکر طرز ازنننده مصرف ترجیحات و سلیقهو  شودیم یورزشو ناالی  لباس ی را تقاضا شیافزا

 ناالی یک  یشتر مصرف جه  در ننندهمصرف ةسلیق اگرد و گیرمی شکل جامعه فرهنگ و رسوم و آداب

  ازاردر نهای  اینکه  .ا دییم افزایش ناال آو  رای تقاضا عوامل، سایر  ودو ثا   فرض  ا ،نند تغییر خاص

 یها یفعال در مشارن  ح،یتفر و ورزش فرهنگن دارد ی ستگ یمتعدد عوامل  ه یورزش یناالهاو تجارت 

 یناالها  ازار در رگذاریثأت عوامل جمله از تواویم را غاتیتبل و جامعه درآمد سطح ح،یتفر و یورزش

 ن دانس  یورزش

 درصد 80 تا 30 نی  ایدن در یورزش یها یفعال در مشارن  زاویم ،آمدهدس  ه اط عات  راساس

 یمتفاوت ریمقاد از مختلف ینشورها در یورزش یناالها  ازار نه گف  تواویم اساس نیا  رن اس  ریمتغ

 گروه تجارت اویجرهمچنین نتایج نشاو داد،  ندگیریم انجام یمختلف طرق از  ازار نیمأت و اس   رخوردار

و این مورد نیز  اس  نبوده نل تجارت راتییتغ ریتأث تح  مطالعه مورد ینشورها در یورزش یناالها

دلیل ماهی  جداگانه و مستقل ناالهای ورزشی در تجارت نشورها  اشدن افزایش درجة  از  ه تواندیم

، افزایش گرید عبارت هن س  ودو تجاری هر نشوری از عوامل مؤثر در افزایش جریاو تجارت  ین نشورها

ب افزایش واردات نشورهای مبدأ از این گروه جریاو ورود ناالهای خارجی ورزشی  ه داخل نشوری سب

ن  ه این مفهوم نه افزایش جریاو ورود اس شود و این جریاو در تراز تجاری نشورها مشهود ناالیی می

ناالهای ورزشی خارجی  ه نشور همانند افزایش صادرات ناال و خدمات نشور در سطح جهاو نمود پیدا 

ساز فرص   رای تجارت  ا سایر نشورها شودن را طة علی  ین مینهتواند زنند و جریاو تجارت هم میمی

جریاو تجارت ناالهای ورزشی و تجارت  ا سفرهای تجاری و ناری  رای شرور مبادالت ناال و خدمات 

شود،  ه این مفهوم نه افزایش واردات ناالی مورد نیاز در صنع  ورزش  ر جریاو تجارت نل آغاز می

 یورزش یناالها گروه( 7) تجارت اویجر  ر یداخل ناخالص دیتول انتظار مورد اثرن گذاردتأثیر مثب  می

 شیافزا  اچرانه  ،دارد یورزش یناالها گروه تجارت اویجر در مثب  اثر زین  یجمع زاویمن اس  مثب 

ورزشی  مختلف و ناالهای خدمات ةعرض در نشور تواو نشور، دری تولیدی هانارگاه و نیروی نار  یجمع
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 گروه یتقاضا، همچنین  ا افزایش جمعی  جواو نشور و توسعة فرهنگ ورزش نیاز و ا دییم شیافزا

 ن ا دییمی افزایش ورزش یناالها

 دو نی  مساف  ریمتغ اثر نه داش  اذعاو تواویم یانتخا  ةنمون  ه توجه  ا نتایج تحقیق نشاو داد

 اس ن  نا راین  وده مثب  یورزش یناالها گروه تجارت اویجر  ر مطالعه مورد ینشورها  زرگ شهر

 ی ررس مورد ینشورها  ه یورزش یناالها گروه تجارت اویجر ناهش مانع نشورها نی  مساف  شیافزا

 یورزش یناالها گروه تجارت اویجر زاویم یعبارت هن س ین دارامعن یآمار لحاظ  ه ریمتغ نیان اس  نشده

 شکل ی ناالهایی ورزشیالمللنی  تجارت چرانه، اس  نبوده مساف  ریتأث تح  مطالعه مورد ینشورها در

  خشیسرع موجب  ی اط عاتیهایفناورتکنولوژی و  شرف یپ اس ن گرفته خود  ه را مدرو و شرفتهیپ

فاصله و مساف   نهیطور هشده اس ،  یجهان ی ازارها سطح در ناال یتقاضا و عرضه قسم  در اثرات

 مفهوم ساخته اس ن  ین نشورها را  ی

 داشته یورزش یناالها گروه تجارت اویجر  ر مثب  اثر گر،ید یدام ریمتغ عنواو ه  ودو مستعمره

  وده، گرید نشور استعمار تح  ینشور یزمان اگر ن(11)  ود دارامعن یآمار لحاظ  ه نیز ریمتغ نیان اس 

 رخنه مقا ل نشور در استعمار طرف ینشورها رسوم و آداب ریسا و فرهنگ نه داش  انتظار تواویم

 اویجر در نفیم اثر مطالعه مورد ینشورها نی  مشترک یتجار ةنامتفاهم داشتن یمجاز ریمتغن دنن

توجیه شود نه تجارت گروه ناالهای ورزشی  گونهنیا، شاید این ضریب دارد یورزش یناالها گروه تجارت

و  استگذاراویس،  ه آمدهدس  ه ا توجه  ه نتایج س ن ی تجاری موجود  ین نشورهاهانامهتفاهمجدای از 

 نه: شودیممسئوالو پیشنهاد 

یکی  عنواو هجریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی توسعه، از  استگذاراویسو  زاویر رنامه سیاری از 

 هافرص اصولی و مناسب و شناسایی  یزیر رنامه ا  تواندیمنه  ننندیمپایدار یاد  ةو اصلی توسعارناز ا

 یهانهیهزگردشگری از این منبع درآمدی استفاده شودن  ا توجه  ه اینکه رژیم ارزی ثا    یها یمحدودو 

این  توسعه حال درشود نه نشورهای ی و عدم اطمیناو از فضای  ازار ارز را ندارد، پیشنهاد میامبادله

ی اثر مثب   ر جریاو تجارت المللنی  ا توجه  ه اینکه جریاو تجارت  پیش گیرندنسیستم ارزی را در 

شود  سترهای ارتباط تجاری فراهم و روا ط تجاری تسهیل شود، گروه ناالهای ورزشی دارد، پیشنهاد می

 رای نشور ایراو نه از تاریخ و تمدو  سیار غنی  رخوردار اس ن داشتن روا ط تجاری خوب  خصوص ه

ة خدمات ارائن داشتن جمعی  فعال در آوردیم ستر جذب جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی را فراهم 
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اد اس  و این صنع  در ایج مؤثرگروه ناالیی ورزشی اعم از تولید، پخش و سایر خدمات این صنع  

  اشتغال  رای جواناو نیز نارساز خواهد  ودن

رو مساف   ا توجه  ه اینکه متغیر مساف  اثر مثب   ر روند تجارت گروه ناالهای ورزشی دارد، ازاین

، در این زمینه  ه مدیراو شودینمی این جریاو در نشورهای مورد مطالعه ریگشکلطوالنی دلیل  ر عدم 

را از طریق ایجاد  سترهای امن ارتباطی تسهیل  خشندن داشتن  آمدورف جریاو  شودیمپیشنهاد 

شود روا ط تجاری  ین گردشگری اثر مثب  داشته اس ن پیشنهاد می روند درة مشترک نیز نامتفاهم

 یقهیسلی هدف در جه  تسخیر  ازارها و شناخ   ازارهاو  ها یظرفدلیل شناخ  نشورها  ه

هایی در جه   رقراری روا ط و مناسبات تجاری ش یا دن همچنین ت شنشور هدف گستر ننندگاومصرف

جریاو تجارت گروه ناالهای  درتولید ناخالص داخلی نیز اثر مثب    یشتر  ا نشورهای دورتر صورت گیردن

از این نانال هم در جه   استگذاراویس د و ای شیافزاورزشی دارد، پس  هتر اس  تولید ناخالص داخلی 

و نرخ ارز اثر منفی  ننندهمصرفافزایش روند تجارت گروه ناالهای ورزشی استفاده ننندن شاخص قیم  

شاخص قیم   شودیمپیشنهاد  استگذاراویسرو  ه ازاین ندر جریاو تجارت گروه ناالهای ورزشی دارد

  و نرخ ارز را از نوسانات زیاد حفظ ننندن ننندهمصرف

ی ارزی  ر تجارت ناالهای هامیرژنه تاننوو پژوهشی در ارة اثر ر پایاو  اید یادآور شد از آنجا د

نیس   ریپذامکاوورزشی صورت نگرفته اس ، مقایسة نتایج پژوهش حاضر  ا پژوهش دیگری در این زمینه 

ناالهای ورزشی تاننوو در خصوص محصوالت و  آنچهن رودیمشمار ی آو  هها یمحدودو این امر از 

انجام گرفته،  یشتر در زمینة ارائة آمار و ارقام و میزاو صادرات و واردات گروه ناالهای ورزشی،  ررسی 

 ازارهای این نور از گروه ناالهای ورزشی،  ازارهای هدف صادرات ناالهای ورزشی، مطالعة  رندهای 

وافر اقتصادی صنع  ورزش و سودآوری آو، دلیل اهمی  ورزشی ناالها و مبانی  ازاریا ی  وده اس ن  ه

ی ارزی، اهمی  حفظ ثبات نرخ ارز در جذب جریاو تجارت گروه ناالهای هامیرژشناسایی تأثیرات مختلف 

تواو  ه مقایسة نتایج مطالعات اس ن اما می دیتأنورزشی در ایراو و ننترل آو توسط سیاستگذاراو مورد 

گردشگری پرداخ ن در  همچووهای تجارت های ارزی و جریاو تجارت، زیر  خشرژیم همچوومشا ه 

 نشودیمادامه  ه  رخی از این مطالعات اشاره 

ة  ازدر  OECDنشور  24(  ه  ررسی اثر رژیم ارزی اروپا  ر جریاو تجارت  رای 2007گیل پارجا )

یة اتحادالملل ین یر مثب   ر تجارت تأثپرداخ  و نتایج نشاو داد نه رژیم ارزی  1960-2004زمانی 

ة تجاری، مستعمره نامتفاهمداخلی، تجارت خارجی،  خالصمتغیرهای جمعی ، تولید  نیهمچناروپا داردن 
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و حقیقی و مساف  اثر منفی  ر جریاو  مؤثر ودو، همز انی و مرز مشترک داشتن اثر مثب  و نرخ ارز 

نشور  27ی در المللنی ر  رخی متغیرها را  ر جذب گردشگری ( اث2014گردشگری داشته اس ن دی ویتا )

OECD  و غیرOECD  ا استفاده از روش 1980-2011ة زمانی  ازدر  SYS-GMM ی نرده اس ن  ررس 

 ر  مؤثررژیم ارزی ثا   از متغیرهای  خصوص هی ارزی هامیرژنتایج پژوهش نشاو داده اس  نه 

ة تجاری، نامتفاهمداخلی، تجارت خارجی،  خالصمتغیرهای جمعی ، تولید  نیهمچنن اس جریاو توریسم 

 و حقیقی و مساف  اثر منفی  ر جریاو گردشگری داشته اس ن مؤثرمستعمره  ودو اثر مثب  و نرخ ارز 

تواو گف  نه رژیم ارزی ثا    ا داشتن مزایای عدیده در قبال سایر  راساس نتایج نارهای مشا ه می

 های تجاری اثر مثب  و شایاو م حظه داردن ر جریاو تجارت خارجی و زیر خشها  رژیم
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Abstract 
One of the most important and most influential topics in macroeconomics and 

international economics is the choice of foreign exchange regime. The type of 

foreign exchange regime affects a wide range of economic variables in each 

country. Foreign exchange revenues on oil exports increase the importance of 

foreign exchange regime and foreign exchange policies. Also, the exchange 

rate is an important factor in the rise and fall of commerce in the countries. 

This study aimed at investigating the foreign exchange regimes on the flow of 

commerce of sporting goods group in 1993-2013 in D8 countries using a panel 

data approach. Data sources were World Bank, the WTO, the IMF and 

international information center. Stata 12 software was used for data analysis. 

The results showed that trade, distance, population, colonization and having a 

common border had a positive effect and a joint business agreement, nominal 

exchange rate, consolidated variable of consumer price index, effective 

exchange rate and GDP had a negative effect on the flow of sporting goods 

group commerce. Trade and nominal exchange rate were not statistically 

significant and other variables were statistically significant at a confidence 

level of 10%. 
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