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 کننده در های شرکتثر بر عملکرد تیمؤاقتصادی معوامل 

 برزیل 2014جام جهانی فوتبال 
 2، زهرا شیرعلیزاده1فریبا عسکریان

 چکیده: 

 تردید بی اگون ورزشی،گون هایفعالیت بین درو ت ساشده شناخته دنیا سطح در برتر صنعت چند از یکی به عنوان ورزش حاضر، قرن در 

 برده نام فوتبال صنعت نعنوا بهاز آن  پیشرفته هایکشور بیشتر در که تا جایی شودمحسوب می ورزشی پرطرفدارترین فعالیت فوتبال
 تحقیق حاضر تأثیرکه در  است تصادیقا-اجتماعی متأثر از عوامل های ملی فوتبال به طور قابل توجهیالمللی تیم، اما موفقیت بینشودمی

توصیفی  ،روش پژوهش است. برزیل مورد بررسی قرار گرفته 2014 فوتبال جهانی جام در کنندهشرکت هایتیم عوامل اقتصادی بر عملکرد
 ی. جامعه و نمونهسنادی استاای و به شکل با استفاده از روش کتابخانهها داده گردآوریتحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع،  –

کلموگروف  هایآزمون فاده ازبا است هادادهتجزیه و تحلیل  .است ی جام جهانیستمین دورهیتیم حاضر در ب 32آماری این تحقیق، شامل 
ی معنادار و های فوتبال رابطهیمداخلی و عملکرد تها نشان داد که بین تولید ناخالص یافته .انجام شدمتغیره ف و رگرسیون تکاسمیرن –

 و =872/0p)و تورم (،=358/0tو =723/0p) . اما میزان بیکاری(=p335/0-t, =049/0) مثبتی وجود دارد
162/0-t=) تولید ناخالص داخلی و ثروت  ،تایج حاصلهبا توجه به ن .های فوتبال نداردهای ورزشی تیمتأثیر معناداری بر عملکرد یا موفقیت

 د.وشمیفوتبال  یدر زمینهخصوص به بیشتر های ورزشیموفقیت یک کشور باعث بهبود عملکرد و
 

 .عوامل اقتصادیفوتبال، عملکرد ورزشی، جام جهانی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 رشد در اثرگذار عامل و مهم صنعت یک عنوان به یافتهتوسعه هایکشور در سالم تفریحات و ورزش ،حاضر حال در

 به ورزش صنعت. رودمی شمار به بیست و یک قرن در صنایع زاتریندرآمد از یکی و است توجه مورد ملی اقتصاد
 مندبهره آن از انسان هامیلیارد تا دوانیدهاست ریشه دنیا سراسر در و کرده تسخیر را جا همهگشته،  جهانی سرعت

 از گیریبهره امکان ورزشی، بزرگ مسابقات همچون محرکی عامل داشتن اختیار در با 1ورزش صنعت. شوند
 مابین تعامل برای الزم بستر ایجاد موجب خود موضوع این که استنموده فراهم را هارسانه و تبلیغاتی هایفرصت
 (.1) استگردیده ورزش و تجارت صنعت،

نقش آن در تحکیم روابط  ،(. از یک سو2) رودار میبرای جامعه به شم یمطالعاتی مهم یامروزه ورزش نمونه     
باعث شده تا ر ها با یکدیگنقش ابزاری این پدیده در جهت سنجش و مقایسه کشور ،ها و از سویی دیگرکشور

ای جدا نشدنی از تمامی ارتباطات و مبادالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پژوهشگران، ورزش را مؤلفه
 در ورزش نقش گیرچشم افزایش بامعتقدند که  (1380) 2جکسون و پالمر های مختلف جهان در نظر بگیرند.کشور

 هایاولویت از یکی به ورزش یزمینه در پیشرفت ها،کشور سیاسی حتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یتوسعه

 ریزانبرنامه توجهمورد و مهم موارد از یکی و است شده تبدیل دنیا مختلف هایکشور در ریزانبرنامه راهبردی

 توانندمی ملی هایتیم روی گذاریسرمایه راه از است که ورزش در آفرینیافتخار و المللیبین سکوهای فتح ورزشی،

-توانمندی گاهتجلی توانمی را ، مسابقات جام جهانی فوتبالهای ورزشی بزرگدر میان رویداد .(3)شوند  نایل آن به

 ریزی،برنامه با ند تاادر تالش کشورها از بسیاری رواز این .(4،5) دانست یکدیگر با جهان مختلف هایکشور های

جایی از آن. (6)دتضمین نمای بزرگ رویدادهای در را هاآن موفقیت که کنند مسابقات یروانه و آماده را ورزشکارانی
تیم ملی  های ملی است،های ورزشی در هر کشور متمرکز بر تیمهای وزارت ورزش و فدراسیونتالش یکه همه

 (.5،4) های ورزشی در آن کشور دانستها و کوششگاه تالشتوان جلوههر رشته ورزشی را می

دی و تجاری، از این اقتصا یدر زمینه افزون فوتبال خصوصاًهای پیشرفته به دلیل رشد روزدر بیشتر کشور     
 تغییرات ورزشی یهرشت این به نسبت تمایالت افزایش با همگام شود.ورزش به عنوان صنعت فوتبال نام برده می

 صنعتی به کشورها یبسیار در ایحرفه فوتبال که جایی تا آمده وجودهب آن به مربوط امور و فوتبال در زیادی
 یعرصه در ورزش ترینبمحبو و ترینموجود پرطرفدار شواهد گواه به فوتبال، ورزش(. 7) استشده تبدیل عیارتمام
 ردیف را در آن قاره نجپ هایکشور از بسیاری کهطوریبه است های اجتماعیترین پدیدهو یکی از قوی المللیبین

 میلیونی، چند صد نبینندگا از هارقابت برخورداری و هاورزشگاه بودن لبریز. دارندمی محسوب خود ملی ورزش
ی به ورزش و مخصوصاً ادانان اخیراً توجه ویژهاقتصاد (.8) استکرده معرفی جهان ورزش ترینمردمی را فوتبال

ال در طول چند سال گذشته است که فوتب ایناولین دلیل  دلیل مهم برای این کار وجود دارد؛اند که دو فوتبال کرده
ها و ، باشگاهاست و درآمد فراوانی برای اشخاص خصوصیند میلیارد دالری تبدیل شدهبه یک صنعت جهانی چ

هاست، به یاسی ورزشس-دوم هم مالحظات اقتصادیدلیل و  ندکالمللی ایجاد میهای ملی و بینچنین سازمانهم
عیت ضها و ودرت ملتقگرایی و ارتقای فوتبال به عنوان ابزاری برای بیان ملی هاکه در بسیاری از کشورطوری

 (9،10گیرد )المللی مورد استفاده قرار میبین

 

1.Sports Industries  2.Jackson & palmer 
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فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی متعددی  های ورزشی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی،امروزه عملکرد تیم     
گیر ها بسیار چشمقرار دارد و تأثیر این عوامل بر عملکرد بازیکنان، کادر فنی و مدیران و در نتیجه کسب موفقیت تیم

المللی های بینویژه رویدادطوری که بدون در نظر گرفتن تأثیر این عوامل در مسابقات ورزشی بهبه باشدو اساسی می
های های ملی در رویدادالعاده به موفقیتی فوقعالقه ،(. بنابراین1) وان به پیروزی و موفقیت دست یافتتنمی

های اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی موفقیت، است که به بررسی مبانی اجتماعیآن داشتهمختلف، محققان را بر
بر  گذارند وکه بر عملکرد ورزش تأثیر می رویدادهای مختلف بپردازند. این تحقیقات جهت شناخت عواملی است

عملکرد  عوامل متعددی. (11،12)د باشمیمتمرکز ها، جمعیت یک کشور و منابع فرهنگی و اجتماعی میزان دارایی
بدین منظور تحقیقاتی که  دهد.المللی تحت تأثیر قرار میهای فوتبال را چه در سطح داخلی و چه در سطح بینتیم

ی این عوامل می اند که از جملهاند، عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشی را شناسایی کردهلمللی انجام شدهادر سطح بین
حق (، 19،14ب و هوا )آ (،14،15،16،17،18ی جمعیت )اندازه، (14شرایط سیاسی ) ،(13)دی توان به عوامل اقتصا

نند در تواهم میطور جداگانه یا در تعامل باشاره کرد که به ا( 18بهداشتی) -( و وضعیت آموزشی16،17میزبانی )
باشند. تحقیقات داخلی هم  تأثیر تولید ناخالص داخلی و ارتقاء عملکرد ورزشی نقش داشتهالمللی کسب افتخارات بین

( و 20،23، نرخ باسوادی )(20،21مید به زندگی، ضریب جینی )ی جمعیت، ااندازه ،(20آب و هوا ) ،(20،21،22)
( را نشان دادند. البته، در مورد تأثیر عوامل مذکور بر عملکرد ورزشی نتایج ضد و نقیضی به چشم 20)میزبانی 

 3( و ماترس و نامورو2008) 2(، سوئن و لویی2004و 2000) 1؛ به عنوان مثال، جانسون و علی (18،11خورد )می
های المپیک سزایی در موفقیتتأثیر مثبت و بهی جمعیت در کنار تولید ناخالص داخلی ( معتقدند که اندازه2004)

تواند بر ی جمعیت نمیدهد که اندازه( نشان می2006) 5( و رابرتز2002) 4که نتایج هافمن و همکاراندارد. درحالی
که  قد است(، معت2013و2014. همچنین شریعتی فیض آبادی )های ورزشی تأثیر قابل توجهی داشته باشدموفقیت

(، عدم تأثیر تولید ناخالص داخلی بر 2013تولید ناخالص داخلی بر عملکرد ورزشی تأثیر دارد، اما نتایج دخت باقر )
 (.14،22،23،24،17،25،13،26،27) دهدهای ورزشی را نشان میعملکرد و موفقیت

گذاری برای بررسی و تشریح این ی شدید به موفقیت و تمایل محققان و سیاستعالقه ی غیر قابل انکار،نکته     
مطالعات فراوانی از پایان قرن  جهانی است.لذا های جامها، خصوصاً در رویدادهایی مانند المپیک و بازیموفقیت

که تشریح موفقیت است. با توجه به اینشدههای کشورهای مختلف در رابطه با ورزش انجام بیستم در مورد سیاست
های آتی است، اهمیت نگاه به این مسأله کامالً نیاز و زمینه ساز موفقیتقیت، خود پیشی و یافتن دالیل موفورزش

 -های ورزشی تحت تأثیر عوامل اقتصادیطور که عنوان شد امروزه عملکرد تیمهمان ،بنابراین(. 28ملموس است )
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی متعددی قرار دارد و تأثیر این عوامل بر عملکرد بازیکنان، کادر فنی و 

طوری که بدون در نظر گرفتن تأثیر این ؛ بهگیر و اساسی استها بسیار چشممدیران و در نتیجه کسب موفقیت تیم
 روتوان به پیروزی و موفقیت دست یافت. از ایننمی المللیهای بینویژه رویدادعوامل در مسابقات ورزشی به

-های ورزشی، تأمین تجهیزات، آموزش و پرداخت هزینهها، مکانصنعت فوتبال، مستلزم گسترش باشگاه یتوسعه

ی ورزشی به منابع ای شدن این رشتههای مربوط به دستمزد مربیان، بازیکنان و کارکنان است که با توجه به حرفه
بی به عملکرد ورزشی نسبتاٌ مطلوب ااهمیت عوامل اقتصادی، برخی معتقدند که دستی به  با توجه(. 1نیاز دارد )مالی 

 

1. Johanson & Ali 
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( در تأیید مطالعه2011ا و اسکوریچ )کنتایج کاستون. (29،11صنعتی است) -های اقتصادییافتگی مؤلفهمدیون توسعه
( به GNP) 3( یا ملیGDP) 2تولید ناخالص داخلی یکه بهبود سرانه دهد( نشان می1956) 1ی جوکل و همکاران

. هرچند که برخی (30،19)های المپیک تأثیر بسزایی داردعنوان یک شاخص اقتصادی در کسب موفقیت و مدال
 ذا توجه به عواملل. (18،31)کشورها با عدم برخورداری از وضعیت نسبتاً خوب، ممکن است چند مدالی را کسب کنند

های تواند گام مؤثری در جهت کسب موفقیتکشورهای مختلف می ذکر شده توسط مدیران و مسئوالن مربوطه
 یرده در که است فوتبال ایحرفه مسابقات فوتبال، جهانی جام باشد. از جمله جام جهانی المللی ورزشی بیشتربین

 و مرتب طور هب 1930 سال از مسابقات این. شودمی برگزار( فیفا)فوتبال  المللیبین فدراسیون اعضای بین و مردان
. شدن برگزار دوم جهانی جنگ علت به  1946 و 1942 هایسال در تنها و شودمی برگزار بار یک سالچهار  هر

 کشور 8 تنها و استشده برگزار جهانی جام 20 است. تاکنون آلمان کشور ،2014 جام جهانی مسابقات قهرمان
 هابرزیلی چنینهم. هاسترقابت این تیم پرافتخارترین قهرمانی، 5 با برزیل کشور و شدند مسابقات این فتح به موفق

 دومین قهرمانی، چهار با آلمان و ایتالیا. اندداشته حضور هارقابت یدوره 20 تمام در که هستند دنیا در تیم تنها
 کشورهای اسپانیا و فرانسه انگلستان، کشورهای و قهرمانی 2 با آرژانتین و اوروگوئه هستند. دنیا پرافتخار هایتیم

 .اندداشته را قهرمانی عنوان کسب یتجربه که هستند دیگری
 که رودمیانتظار  و استدهدرنوردی را هاکشور مرزهای صنعت یک از فراتر که  امروزه فوتبال،با توجه به این      
 رویدادو اهمیت ن آ جهانی توسعه و محبوبیت چنینو هم برسد زاییمدآدر لحاظ از جهان ورزش ترینرقیببی به

در این تحقیق د، لذا آوراثرات اقتصادی شایانی که برای کشورها به ارمغان میجام جهانی و مسابقات  بزرگی چون
تیم  32 عملکردبر  ،(یکاریتولید ناخالص داخلی، تورم و میزان ب) عوامل اقتصادی تأثیر بررسی اتا ب استآن برسعی 
عوامل مؤثر بر اخت و شنگام مؤثری در تبیین  ،برزیل 2014جام جهانی مسابقات ی ستمین دورهیبدر  کنندهتشرک

 ته شود.ی فوتبال برداشویژه در زمینهالمللی بهکننده در رویدادهای بینهای شرکتموفقیت تیم

 تحقیقشناسی روش
ا استفاده از روش بآوری اطالعات با توجه به ماهیت موضوع جمعتحلیلی بوده و  –تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

د ناخالص داخلی، مؤثر شامل تولی های مربوط به عوامل اقتصادیداده که استو به شکل اسنادی ای کتابخانه
ی بین عملکرد ابطهربرزیل جمع آوری شد و  2014کننده در جام جهانی شرکت تیم 32 بر عملکرد بیکاری و تورم

 گردید.محاسبه  هامتغیراین ها و تیم

 ی آماری تحقیقجامعه و نمونه
وجه به نوع تحقیق، تباشد که با ی جام جهانی میستمین دورهیتیم حاضر در ب 32جامعه آماری این تحقیق، شامل 

 .شدظر گرفتهی آماری در نحجم نمونه برابر با جامعه

 ها ابزار جمع آوری داده
های بانک با استفاده از دادهناخالص داخلی، تورم به تولید های مربوط در این تحقیق، با استفاده از اسناد موجود، داده

های ها و متغیری بین عملکرد تیمآوری و سپس رابطهاقتصاد بازرگانی جمع هایبا استفاده از دادهو بیکاری  4جهانی
توزیع بودن  طبیعی برای سنجش، 5اسمیرنف –از آزمون کلموگروف  در این تحقیق محاسبه شدند.دیگر تحقیق 

 

1 . Joukle et al 

2. Gross Domestic Product  

3. Gross National Product  

4. World Bank 

5. Kolmogorov-Smirnov test 
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 هایداده تحلیل و تجزیه چنینهم. گردیداستفاده  برای آزمون فرضیات رگرسیون تک متغیرهدر گام بعد از  وها داده
 نجام گرفت.ا 21نسخه   SPSS افزارنرم از استفاده با پژوهش

 تحقیق هاییافته 

 بر اساس تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری توصیفی پژوهش هایداده (.1شماره ) جدول

 تورم بیکاری تولیدناخالص داخلی )میلیارد( مقام کشورها ردیف
 1/5 5/1 3,634,822,579,319000 1 آلمان 1

 10/9 6/4 609,888,971,018 2 آرژانتین 2

 2/5 8/5 800,173,475,310 3 هلند 3

 2 8/44 378,147,773,316 4 کلمبیا 4

 0/9 10/1 2,734,949,064,749000  5 فرانسه 5

 5/2 8/3  49,621,089,476 6 کاستاریکا 6

 6/2 4/3 2,245,673,032,354,000 7 برزیل 7

 1/1 8/4 508,115,693,500 8 بلژیک 8

 1/8 5/67 277,198,774,857 9 شیلی 9

 3/8 4/25 1,260,914,660,977,000 10 مکزیک 10

 2 7 16,800,000,000,000,000 11 آمریکا 11

 3/3 9/8 210,183,410,526 12 الجزایر 12

 8/5 21/1 521,803,314,654 13 نیجریه 13

 0/2- 3/5  650,376,882,028 14 سوئیس 14

 0/9- 27/3  241,720,741,048 15 یونان 15

 8/6 6/1  55,707,944,642 16 اروگوئه 16

 2/2 21/6  57,538,524,789 17 کرواسی 17

 1/4 25/73 1,358,262,668,313,000 18 اسپانیا 18

 0/3 15/3  220,022,146,704 19 پرتغال 19

 2/7 5 90,023,493,747 20 اکوادور 20

هرزوگوین و بوسنی 21  21  17,827,710,271  44/55 -0/1 

 39/3 11/2  368,904,351,627  22 ایران 22

 1/2 12/6 2,071,306,890,125,000 23 ایتالیا 23

 2/6 7/2 2,521,380,958,035,000 24 انگلیس 24

 11/6 3/6  47,928,717,949 25 غنا 25

 6/8 5/6 2,096,777,030,571,000 26 روسیه 26

عاج ساحل 27  27 30,905,260,389  4 2/6 
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 تورم بیکاری تولیدناخالص داخلی )میلیارد( مقام کشورها ردیف
 2/4 5/8 1,560,597,150,412,000 28 استرالیا 28

جنوبی کره 29  29 1,304,553,972,502,000 3/1 1/3 

 0/4 3/7 4,901,529,519,266,000 30 ژاپن 30

 1/9 3/8 29,274,957,493 31 کامرون 31

 5/2 4/5 18,550,011,298 32 هندوراس 32

 (.<05/0pباشند )می طبیعی دارای توزیعها داده ( نشان داد که تمامی1)جدولاسمیرنف  –نتایج آزمون کلموگروف 

 هااسمیرنف برای توزیع داده -. آزمون کلموگروف(2شماره ) جدول

 (pداری )معنی آماره متغیر

 079/0 93/1 تولید ناخالص داخلی

 081/0 6/1 بیکاری

 16/0 12/1 تورم

 072/0 47/2 عملکرد

 و(. F=112/0و  p=049/0دهد )ی خطی بین دو متغیر را نشان میرابطهوجود  رگرسیونچنین نتایج آزمون هم     
 ورزشی دار تولید ناخالص داخلی بر عملکرد(، تأثیر معنی=t-335/0و  p=049/0دست آمده )هبا توجه به نتایج ب

تولید ناخالص دار ، ستون ضرایب استاندارد شده، سهم اثر معنی2چنین در جدول شود. همتأیید می فوتبال هایتیم
اگر تولید ناخالص داخلی یک واحد )یک میلیون ، یعنی واحد است؛ 69/0دهد که رد نشان میدر عملک داخلی را

با توجه به مقادیر  ،شود. از طرفیایجاد می های فوتبالتیم تغییر در میزان عملکرد ورزشی 69/0ریال( تغییر کند، 
 درصد از واریانس متغیر عملکرد ورزشی 31تولید ناخالص داخلی شود که ( چنین استنباط می2Rضریب تعیین )

 کند.را تبیین می های مربوطهتیم

 تأثیر تولید ناخالص داخلی بر عملکرد ورزشی کشورهاجدول رگرسیونی  .(3شماره ) جدول

 شاخص

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
F 2R t P 

B  خطای
 معیار

Beta 

  83/1 745/16 ثابت

112/0 31/0 

12/9 001/0 

تولید ناخالص 
 داخلی

0000001/0- 001/0> 69/0 335/0- 049/0 

ی فوتبال تأیید هادار تورم بر عملکرد ورزشی تیم(، عدم تأثیر معنی=t-162/0و  =872/0pبا توجه به مقادیر )     
های فوتبال حاضر در بیستمین جام جهانی یمتداری بر عملکرد ورزشی ، تورم سهم اثر معنیشود. به عبارت دیگرمی

 .(3شته است )جدول ندافوتبال 
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 تأثیر تورم بر عملکرد ورزشیجدول رگرسیونی  .(4شماره ) جدول

 شاخص

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
2R t P 

B 
خطای 
 معیار

Beta 

  54/2 8/16 ثابت
01/0 

614/6 001/0> 

 872/0 -162/0 -03/0 189/0 -031/0 تورم

ی  ها دار بیکاری بر عملکرد ورزشیییی تیم (، عدم تأثیر معنی  =358/0tو  =723/0pبا توجه به مقادیر )    چنین هم     
 .(4)جدول  داری بر عملکرد ورزشی ندارد، بیکاری سهم اثر معنیشود. به عبارت دیگرفوتبال تأیید می

 

 تأثیر بیکاری بر عملکرد ورزشیجدول رگرسیونی  .(5شماره ) جدول

 شاخص

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
2R t P 

B  خطای
 معیار

Beta 

  98/1 12/16 ثابت
04/0 

14/8 001/0> 

 723/0 358/0 065/0 24/0 86/0 بیکاری

 گیریبحث و نتیجه
 اقتصادی سیستم در تجاری محصول یا کاال یک صورت به ورزش که کردمی تصور کسی کمتر اخیر، یدهه چند در

 یکی عنوان به توجهی قابل نقش ورزش، صنعت دهدمی نشان تحقیقات کهآن گونه .باشد داشته مؤثر نقش جوامع

 بازی  مهمی بسیار نقش امروزی جوامع در ،ورزش .نمایدمی ایفا دنیا بزرگ صنایع بین در صنایع سودآورترین از

 زده تخمین صنایع خدمات و سرویس و سرگرمی از توجهی قابل بخش ورزش اقتصادی، نظر نقطه از .کندمی

 جزء امروزهو  (32دهد )می نشان را اقتصادی عظیم یخی کوه این از ایینقطه تنها، فوتبال اقتصادی تأثیر. شودمی
 از بسیاری بر که است ایپدیده و (33) رودمی شماربه ورزشی هایرویداد ترینمحبوب و پرطرفدارترین و زیباترین

 یبه ورزش صرف رویداد از زمان گذر در فوتبال(. 34) گذاردمی اثر کشورها سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی، مسائل
 ابعاد در ویژه طور به و بعد چندین در رشد دلیلبه پیشرفته کشورهای در کهایبه گونه ،استشده تبدیل درآمدزا

های ها برای کسب مدال در رویدادرقابت کشور لذا (.1) شودمی یاد فوتبال صنعت عنوان با آن از اقتصادی و تجاری
ی علل موفقیت و عدم موفقیت شده که محققان درباره است و این امر موجبالمللی شدت باالیی به خود گرفتهبین

ها در فرهنگی، جغرافیایی مؤثر بر عملکرد ورزشی آناجتماعی،  -ها، به بررسی عوامل اقتصادیورزشی کشور
تأثیر عوامل اقتصادی  پژوهش این انجام از هدف  ،رواز اینهای مختلف از جمله جام جهانی فوتبال بپردازند. رقابت

 است.بوده 2014ر در جام جهانی فوتبال های بیشتویژه تولید ناخالص داخلی برای عملکرد بهتر و کسب موفقیتبه

های شرکت عملکرد ورزشی تیم بهبود در ص داخلیلتولید ناخا سزای به تأثیر یدمؤ تحقیق این از آمده دست به نتایج
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 تورم و بیکاری بر عملکرد ورزشی تأثیر بین که دهدمی نشان تحقیق این هاییافته به مربوط نتایج است، اماکننده

 . نگردید مشاهده داریمعنی تفاوت
ی های فوتبال تأثیر دارد. این یافتهبر عملکرد ورزشی تیمناخالص داخلی  که تولید داد نشان حاضر پژوهش نتایج     

ها، عملکرد های اقتصادی کشوردهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخصتحقیق نشان می
های (، شاخص2010. جیانگ و همکاران )یابدجام جهانی افزایش میهمچون المللی بین هایها در رویدادورزشی آن

ی یک جامعه و معتقدند که کنندی ورزشی معرفی میگذار بر توسعهترین عامل تأثیراقتصادی را به عنوان بنیادی
ها، تجهیزات )از جمله، استادیومهای ورزشی ی زیر ساختثروتمند قادر به تخصیص مبلغ بیشتری از منابع به توسعه

 ی استعداد ورزشی بیشتری را در کشور به همراه خواهد داشتای( است که ایجاد و توسعهرفهحو مربیگری 
تواند منجر به افزایش ورزش قهرمانی می یاند که افزایش بودجهنشان دادههم ها بسیاری از کشور( 29،11،8)

ها این اجازه را بدهد، تا در ورزش هادرآمد بیشتر، ممکن است به کشور .شودهای المپیک ها در بازیکسب مدال
نمایند و در نتیجه  های زیادی را به مسابقات اعزامتر شوند، ورزشکاران بهتری را آموزش دهند، گروهتخصصی
طور همان نیزتحقیق حاضر . در  (35)کسب کنند ها در رویدادهای جهانیهای بیشتری نسبت به سایر کشورموفقیت

باشد که با نتایج تحقیقات انجام شده در ها مؤثر میبر عملکرد ورزشی تیمناخالص داخلی  تولیدمیزان که اشاره شد 
 1هاگرمن و امپریال(، 2014شریعتی فیض آبادی و همکاران )رابطه با تأثیر تولید ناخالص داخلی بر عملکرد ورزشی، 

(، 2008(، راتک و ویتک ) 2004، )2و برنارد (، باس2004و  2000جانسون و علی )، (2010) فادال و ، لوئیز(2011)
( و 2012(، فخری )2014و2013شریعتی فیض آبادی )(، 2008) 3(، کریشنا و هاگلند2011کاستونکا و اسکوریچ )

( 1392، اما با نتایج دخت باقر )(14،15،18،19،20،21،22،24،27،30،36،37) باشد( همسو می2011محمدی )
ناخالص داخلی بر عملکرد ورزشی در پژوهش دخت باقر  گذار نبودن تولیددر توضیح علت تأثیر .(23)استناهمسو 

دهد برتر ایران انجام گرفته و نتایج نشان میلیگ  های فوتبالکه این تحقیق بر روی عملکرد تیم توان گفتمی
 رغم تولید ناخالص داخلی بیشتر، عملکرد ضعیفی داشتند.علی های شهرستانی حاضرکه تیم

با توجه به  دارد.نأثیر های فوتبال تدهد که میزان تورم بر عملکرد ورزشی تیمی دیگر تحقیق نشان مییافته     
ی ی یک دورهطها و خدمات در تبیین این موضوع باید گفت که اگر در کشوری قیمت کاال (،=872/0pمقدار )

 های ورزشی آن کشورتافزایش قیمت بر عملکرد و موفقی توان انتظار داشت که اینزمانی معین افزایش یابد، نمی
این دوره، جزء سه کشور  تیم حاضر در 32مثالً کشور آرژانتین که در میان المللی مؤثر باشد. های بیندر رویداد

که ژاپن صاص دهد، در حالیها مقام دوم را به خود اختتوانست در این دوره از بازی ،نخست در میزان تورم باال است
میزان تغییر در ، باعث ورمتتغییر در میزان  ،پس ام این تورنمت قرار گرفت.سیی ، در رتبه4/0با میزان تورم تنها 

عملکرد یر تورم بر تأثعدم ، مبنی بر (2011)  هاگرمن و با تحقیق امپریال این نتیجه شود.عملکرد ورزشی نمی
 .(36) ورزشی همسو است

 .معناداری ندارد تأثیر فوتبال هایتیم ورزشی عملکرد بر بیکاری میزان دهد کهنتیجه دیگر تحقیق نشان می     
 درآمدی منبع یا شغل اما باشد کار جویای و( سال 65 تا 15) کار سن در که شودمی گفته فردی به اقتصاد در بیکار
فرانسه، نیجریه و یونان توان گفت که کشورهایی همچون ، در توضیح می(=723/0pبا توجه به مقدار ) .نکند پیدا

با درصد بیکاری باال نسبت به کشورهایی چون ژاپن، کره و کامرون که درصد بیکاری در کشورشان پایین است، 
 

1. Imperiale & Hagerman 

2. Bernard & Busse 

3. Krishna & Haglund 
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دیگر، با تغییر میزان بیکاری، تغییر و نوسانی در عملکرد و اند. به عبارت هعملکرد بهتر و رتبه باالتری کسب کرد
پریال و پژوهش با تحقیق ام آید. این نتیجهالمللی همچون جام جهانی به وجود نمیموفقیت در رویدادهای بین

 .(36) مبنی بر عدم تأثیر بیکاری بر عملکرد ورزشی و رتبه کشورها در مسابقات جام جهانی همسو استهاگرمن 

خلی، به عنوان عامل اصلی افزایش تولید ناخالص دا توان اذعان داشت کهدر پایان با توجه به نتایج پژوهش می     
شود المللی داشته باشد. لذا پیشنهاد میهای بیندر رقابتها تواند بیشترین تأثیر را بر عملکرد ورزشی تیممی اقتصادی

شان بیشتر است روی درصد تولید ناخالص داخلی تأثیر چشمگیر تولید ناخالص داخلی، کشورهایی که که با توجه به
به دست  فوتبال المللیهای بینکنند تا بتوانند نتایج بهتری در رقابتگذاری و توجه بیشتری های ملی سرمایهتیم

افزایش تولید  شته باشند کهایستی توجه داکشورهایی که میزان تولید ناخالص داخلی کمتری دارند، ب نیز آورند و
 ی بهتری بگیرند.نتیجههای جهانی رقابت شان درهای ملیشود که تیمباعث میناخالص داخلی 
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