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 چکیده

برآورد  ،یرانیا یخانوارها مصرفی در سبد یورزش یهانهیهز گاهیجا یبررس قیقتح نیهدف از ا :هدف

 ورزش و محاسبه کشش درآمدی است. یتقاضا

 یهانهیهز تی، ابتدا وضع8932رآمد خانوار سال د-نهیمنظور با استفاده از اطالعات هز نیا یبرا :شناسیروش

ورزش  یتقاضا ت،یه از مدل توبو سپس با استفاد یسخانوار برر یاجتماع یاقتصاد یهایژگیواساس بر یورزش

 .دیبرآورد گرد

 یخانوارها یهانهیهزاز کل  یورزش یهانهیهزدرصد  60/6و  81/6 زیناچ اریسهم بس انگریب جینتا :هایافته

 نیانگیمسرپرست خانوار و  یدرآمد، باسواد شیافزا دهدیمبرآورد مدل نشان  جیاست. نتا یو شهر ییروستا

سن سرپرست  شیافزاکه  یخواهد شد. در حال یورزش هایهزینه شیوار باعث افزافرزندان جوان خان یسن

اساس برآورد صورت گرفته کشش دارد. بر یورزش هایهزینهبر  یمنف تأثیرخانوار  یاعضا شیخانوار و افزا

 .وارهاستناخ نیلوکس بودن ورزش در ب یکه به معن باشدمی 8/8برابر  یورزش هایهزینه یدرآمد

ایجاد  لوکس بودن ورزش برای خانوارهای ایرانی، نقش نهادهای دولتی در با توجه به :گیرینتیجه

است. بر این اساس  کنندهنییتع ،ارتقاء سالمت جامعه به منظورافزایش مشارکت ورزشی و  هارساختیز

ورد توجه جدی م ستیبایمیان یا، بازنشستگان و روستسوادیب، خانوارهای با سرپرست درآمدکمخانوارهای 

  .قرار بگیرندبخش ورزش کشور  گذاراناستیسریزان و برنامه

  درآمد خانوار.-ش، کشش درآمدی، مدل توبیت، هزینهتقاضای ورز :ای کلیدیهواژه
 

کرمان،  رنهدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید با .6. استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران .8

 .ایران کرمان،

 Mhamjadi@gmail.commail: -E نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: .* 
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مهمقد
صنعت پردرآمد به طور  کیورزش به عنوان 

 یدر توسعه اقتصاد میمستقریو غ میمستق

 ,Rostamzadeh & et al) کشورها نقش دارد

مختلف  یکشورها اتیو تجرب هایبررس (.2015

 یاقتصاد میاثرات مستق کهت سامشخص کرده 

 ،یکاالها و خدمات ورزش دیشامل تول ،ورزش

اماکن  جادیهای خانوار، اصادرات و واردات، هزینه

مشارکت در بازار بورس،  غات،یتبل الت،یو تسه

اشتغال، جذب گردشگر و  ،یارسانهپوشش 

 ی. اثرات اقتصادشودمی یمال انیحام

 چون ییاهنهیزمدر  ،زیورزش ن میرمستقیغ

های درمان جامعه، کاهش هزینه یتسالم یارتقا

سالمت،  یمل هایبرنامهو به تبع آن توسعه 

کارکنان و  بتیکاهش غ ،هایبزهکارکاهش 

مدنظر قرار  هاآن یوربهرهعملکرد و  شیافزا

مذکور  یاقتصاد میاثرات مستق انی. در مگیردمی

 اترثا نیترمهمرا از  افزودهارزشو  اشتغالایجاد 

به عنوان مثال . دانندمیرزش صنعت و یقتصادا

، سهم صنعت ورزش از کل 6686در سال 

، %0/6، استرالیا %1/6 کنگهنگاشتغال در 

اعالم شده است  %9/8نیوزلند  و %3/8اسکاتلند 

(Ministry of Sport and Youth, 2015 .)

از آن است که  یحاک ریمطالعات اخ نیهمچن

ی ناخالص داخل دیلسهم صنعت ورزش از تو

(GDP) 6 یال 1/6مختلف حدود  یکشورها 

 ,Ministry of Sport and Youth) درصد است

 New Zealand Value ofگزارش در  (.2015

Sport and Recreation Series (2015)  حجم

اقتصاد ورزش از تولید ناخالص داخلی نیوزلند 

 نتایج تحقیق درصد برآورد شده است. 8.1

Kaghzyan & et al (2015)  دهدمیشان ننیز 

کشور  66امکانات ورزشی بر رشد اقتصادی  ریتأث

، مثبت و 8پردرآمدمنتخب گروه کشورهای 

کشور منتخب گروه کشورهای  66معنادار و در 

با این  .، منفی و معنادار است6با درآمد متوسط

 Kalashi & et al قیتحق جیاساس نتابرحال 

 یسهم اندک نرایاحجم اقتصاد ورزش در  2019

کشور را به خود  یناخالص داخل دیز تولا

داشته  یکاهش یاختصاص داده است و روند

 868/6برابر  8930در سال  زانیم نیاست. ا

شده در انجام یدرصد بوده است که با برآوردها

  دارد. اریبس فاصلهجهان  یکشورها ریسا

 ریو خانوارها سهم چشمگ یمخارج بخش خصوص

 تولید( از یترج بخش دولمخااز  شیب ی)و حت

 ی. سبک زندگدهدیمرا به خود اختصاص  یمل

صورت  هایهزینهاز سبد  متأثر یهر خانوار

است.  نیمدت مع کیگرفته آن خانوار در 

معموالً  شودمی میترس هاهزینه نیکه از ا ییالگو

 یبازشناس یو برا داشته یکم بیفراز و نش

دد متع هایمصرفروزمره و  یسبک زندگ

در است.  نانیمورد مطالعه قابل اطم یخانوارها

 یمهم برا انیصنعت ورزش، خانوارها از متقاض

سبد . شوندیم یتلق یمحصوالت و خدمات ورزش

از کل  یجزئ زیخانوار ن یورزش یالهاامصرف ک

خانوار است که بنا  کیصورت گرفته  هایهزینه

هر خانوار که متأثر از عوامل  هایاولویتبر 

از  یکیاست.  ریمتغ ،یو اجتماع یادتصقا

                                                      
. شامل استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه،  8

آلمان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، نیوزلند، 

 انگلستان  آمریکا و وئیس، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، س

وی، برزیل، کامرون، شیلی، مل آرژانتین، بولی. شا 6

کرواسی، مصر، هند، ایران، قزاقستان، مالزی، مراکش، 

نیجریه، پاراگوئه، پرو، آفریقای جنوبی، تایلند، اوکراین، 

 اروگوئه و ازبکستان
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 گاهیشناخت از وضع موجود و جا یمجراها

خانوارها نسبت به محصوالت و خدمات  یتقاضا

موضوع  نیاز ا یآمار لیو تحل هیتجز ،یورزش

مصرف شده در ورزش  یهانهیمخارج و هزاست. 

از طرف خانوارها  زیدولت و ن یاز سو توانندمی

 Mehrباشد ) ییهان ناکنندگمصرف نبه عنوا

Ara & Mikaeeli, 2018). اساس نتایج بر

مخارج  Zamani & et al (2013)مطالعه 

ناخالص  دیمدت بر تولدولت در کوتاه یورزش

 یشاما مخارج ورز گذاردیم تأثیر کشور یداخل

 .ندارد یریتأث یناخالص داخل دیوار بر تولانخ

دولت و  یورزش ارجمخ گرید یقیتحقاساس بر

ناخالص  دیبر تول دارمعنیخانوار اثری مثبت و 

اثری  نیو همچن یبه زندگ دیو شاخص ام یداخل

داشته  هاسرقتانواع  زانیبر م دارمعنیو  یمنف

  (.Kalashi, 2014است )

نوار با ورزشی خا یاههنهزیاز آنجا که میزان 

میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است 

، شودمییک خریدار محسوب  کنندهشرکتو هر 

ورزشی خانوار به طور مستقیم  هایهزینهمیزان 

با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد 

(Zamani & et al, 2013به طور .)که در  ی

 نورزش به عنوا یهانهیهز عاتاز مطال یبرخ

ورزش  یمشارکت و تقاضا یبرا نیجانش ریغمت

 ,Løyland & Ringstad)بکار گرفته شده است 

2009; Pawlowski & Breuer, 2012; 

Eakins, 2016; Thibaut & et al, 2016 .) 

 تحقیق نیهدف از ا ،موضوع نیبا توجه به ا

بر  مؤثر یو اقتصاد یاجتماععوامل  ییشناسا

رزش و یضاتقا ردآوربخانوار و  یورزش هایهزینه

 نیمنظور ابتدا ا نیا ی. براباشدمی رانیدر ا

بر حسب  یورزش هایهزینه یبه بررس تحقیق

 نوارهاخا یو اقتصاد یاجتماع اتیخصوص

 ییشناسا زیقسمت ن نی. هدف از اپردازدمی

که بتواند  یهدف است به طور هایگروه

 یرا در جهت اجرا گذاراناستیسو  زانیربرنامه

کند. در ادامه با  ییراهنما یتیحما ایههمابرن

اجتماعی و  عوامل 8تیمدل توب کیاستفاده از 

. گرددمیورزش برآورد  یبر تقاضا مؤثر دیااقتص

محاسبه کشش  هب نیمطالعه همچن نیدر ا

پرداخته  رانیبرای ورزش در ا 6درآمدی تقاضا

سه پرسش  بیمنظور به ترت نیا یبراشده است. 

 :تاس مطرح گشته ریز

بر حسب  یورزش و تقاضای مشارکت -8

خانوارها در  یو اقتصاد یاجتماع اتیخصوص

 چگونه است؟ رانیا

مشارکت بر  مؤثر اجتماعی و اقتصادی عوامل -6

 خانوار کدامند؟ یورزش و تقاضای

 یخانوارها یورزش برا یمقدار کشش درآمد -9

 ؟باشدمیچقدر  یرانیا

ل امعو ،به خصوص منابع خارجیدر مطالعات 

ذکر  ی خانوارهاورزش مشارکتبرای مختلفی 

با توجه به تعدد مطالعات و ترجیح بر . شده است

مطالعات  نیترمهمکلیات مرتبط با  ،اختصار

ارائه شده است.  8داخلی و خارجی در جدول 

بیانگر نتایج داخلی و خارجی بررسی مطالعات 

 متفاوت و بعضاً متضاد هستند. 

 

 

 

                                                      
8. Tobit Model 

6. Income Elasticity : بر حسب تعریف، کشش

است از نسبت ، عبارت xی مانند ضای کاالیدی تقادرآم

یک درصد در ازاء  xتغییرات مقدار تقاضای کاالی درصد 

اگر مقدار عددی کشش کمتر از  .کنندهمصرفتغییر درآمد 

از یک باشد کاال  تربزرگگر ایک باشد کاال ضروری و 

 لوکس است.
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 شناسی پژوهشروش

در است.  یفیتوص ،یلیع تحلاز نو قیتحق روش

و  یعوامل اجتماع نییتع یحاضر برا قیتحق

ورزش، به  یبر مشارکت و تقاضا مؤثر یاقتصاد

 نهیهز-و از اطالعات درآمد میرمستقیغطور 

 میرمستقیغ رغمیخانوار استفاده شده است. عل

اطالعات،  نیروش، اما استفاده از ا نیبودن ا

 ریت به سانسب یترقیدقو  رتمناسببرآورد 

 اطالعات ارائه خواهد کرد. آوریجمع هایروش

اطالعات مورد  ق،یبه اهداف تحق یابیدست یبرا

درآمد خانوار -نهیخام طرح هز هایدادهاز  ازین

 یعنیسال موجود  نیآخر یمرکز آمار کشور برا

 یافزارهااستخراج و با استفاده از نرم 8932سال 

Access2013 ،Excel2013  وStata12 لیتحل 

هر سال در دو بخش  یبرا هاداده نی. ادیگرد

که هر بخش  شودمیمنتشر  ییو روستا یشهر

از چهار قسمت و شامل اطالعات خانوارها، 

و  هاهزینهخانوارها،  یاطالعات محل زندگ

 حاضر، تحقیق یبرا .باشدمی هاآن یدرآمدها

 ،ارونورزشی خا هایهزینهمربوط به اطالعات 

مورد تجزیه و  یبنددستهپس از  واستخراج 

ورزشی مورد  هایهزینه .تحلیل قرار گرفت

پوشاک و کفش ورزشی  هایهزینهاستفاده شامل 

خانوار، هزینه خرید لوازم ورزشی و تفریحی و 

مربوط به خدمات فرهنگی و تفریحات  هایهزینه

مسابقات ورزشی، حق  تیبل خانوار مثل خرید

برای فراگیری هر نوع پرداختی  ایههنیهزعضویت، 

ورزش، کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح و 

 .باشدمی... 

 

 بر مشارکت ورزشی مؤثرخالصه نتایج مطالعات انجام شده در خصوص عوامل  .1جدول 
 (تأثیرگذاری)با ذکر جهت  مؤثرعوامل  )سال مطالعه( محقق/ محققین

López & Gárate 2007 شهرنشینی (،/درآمد ) ،)+( آموزش ،(/) نس (/) 

Løyland & Ringstad, 2009 درآمد )+( (،-سن )، )+( جنسیت 

Wicker & et al, 2010 (-آموزش ) (،/سن ) ،)+( جنسیت 

Scheerder & et al, 2011 خانوار بعد ،)+( آموزش (،/سن )، )+( جنسیت (-) 

Hallmann & Wicker, 2015 آمد )+(در، (/) آموزش ،(+) جنسیت )/(، سن 

Thibaut & et al, 2016 ( سن+،) ،)+( آموزش ،)+( شهرنشینی درآمد )+( 

Eakins, 2016 ( سن ،)+( جنسیت- ،)،)+( شهرنشینی درآمد (-) 

Barandela & et al, 2018 ( جنسیت/) بلیت، سن )+(، اشتغال )/(، محل سکونت )+(، قیمت(-) 

2017 & et al, Akbari 
، ورزشی )/( اماکن به دسترسی و افراد خانوار تعداد سن، تحصیالت، میزانتماعی شامل اج املوع

 اقتصادی )+( یطبقهشخصی،  منزل داشتن اشتغال، وضعیت اقتصادی شامل میزان درآمد، عوامل

Abedini & Talebi, 2017 ،)+((، وضعیت+تحصیالت) سطح (،-سن ) جنسیت )/( تأهل 

 منفی، )/( عدم معناداریمعنادار  تأثیر (-)مثبت، نادار عم ریثتأراهنما: )+( 
 

 تصریح مدل
درآمد،  (8)جدول  اساس مطالعات انجام گرفتهبر

بعد خانوار، سن سرپرست خانوار و سطح 

هستند که نقش  یاز جمله عوامل التیتحص

مصرف  یخانوارها برا یریگمیتصمدر  یپررنگ

اس مدل سابر قتحقیمدل به کار رفته در دارند. 

Thibaut & et al (2016 است. این مدل ابتدا )

به برخی اساتید اقتصاد و همچنین مدیریت 

ارائه و پس از  باهنر کرمانورزشی دانشگاه شهید 

 ایشان به صورت زیر بکار گرفته شده است: دییتأ

(8) 
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 :می، دار(8) مدلدر 

lnSportex هایهزینه: لگاریتم متوسط ساالنه 

 ر پیوسته و به صورت لگاریتمی(ر )متغیانواشی خزرو

UrD :=8محل سکونت )متغیر گسسته: شهر ،

 (6روستا=

lnIncome:  لگاریتم متوسط ساالنه درآمد خانوار

 (یتمیو به صورت لگار وستهیپ ری)متغ

Age)سن سرپرست خانوار )متغیر پیوسته : 
2)Age( مجذور سن سرپرست خانوار )متغیر :

 پیوسته(

EduD:  گسسته ری)متغخانوار  سرپرستسواد سطح :

 (6=سوادیب، 8باسواد=

NF (وستهیپ ری)متغ: تعداد اعضای خانوار 

AgeYC ری)متغ: متوسط سن افراد جوان خانواده 

 (پیوسته

جمله پسماند : 

برای تخمین متغیرهای الزم به ذکر است 

 گسسته )کیفی( از متغیر مجازی استفاده شده است.

تغییر کیفی را به میک  توانمیحالت  نیترسادهدر 

 دو حالت زیر تقسیم کرد:

 حالت مورد نظر، -8

 .هاحالتسایر  -6

در چنین مواردی یک متغیر مجازی برای توصیف 

. بر همین اساس متغیر شودمیاین دو حالت تعریف 

که فقط دو مقدار صفر  شودمیمجازی طوری تعریف 

ر و صفر ظنمورد برای حالت 8: کندمیرا اختیار  8و 

، تحقیقدر مدل  (8931سوری، ) .هاحالترای سایر ب

متغیر گسسته محل سکونت و تحصیالت سرپرست 

 خانوار به صورت زیر تعریف شده است:

                     

 

 
مثبت باشند به معنی  1βو  8βبا توجه به مدل اگر 

نوار اخمثبت شهرنشینی و باسوادی سرپرست  تأثیر

 ورزش است. ایر تقاضب

 

 ی پژوهشهایافته
و برآورد  تحقیق نیبه اهدف ا یابیدست یبرا

 یشهر یورزش در سبد مصرف خانوارها یتقاضا

 یسبد مصرف قیدق یبه بررس ،ییو روستا

. قبل از برآورد، پردازیممیکشور  یخانوارها

اطالعات موجود در  یبرخ یمختصر رو یمرور

 نهیط هزو متوس هانیسال لک نهیمورد متوسط هز

داشت. جدول  میخواه هاخانوار انهیسال یورزش

 نهیاطالعات به دست آمده از متوسط هز ،6

و  یخانوارها در مناطق شهر انهیسال یاسم

 .دهدمینشان  8932را در سال  ییروستا

 

 لر ریاهزا -8932در سال  ییو روستا یخانوارها در مناطق شهر انهیسال یاسم نهیمتوسط هز .2جدول 

 خانوار شهری انوار روستاییخ شرح

 963،161 801،206 متوسط ساالنه هزینه خانوار

 133 626 متوسط ساالنه هزینه ورزشی

 %60/6 %81/6 هاهزینهسهم هزینه ورزش از کل 

  قیو محاسبات تحق رانیمرکز آمار ا 8932درآمد خانوار در سال  - نهیمنبع: طرح هز
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مشخص است هر  6جدول  که از طورهمان

 الیهزار ر 626، 8932در سال  ییخانوار روستا

 نیداشته است. ا یکاالها و خدمات ورزش نهیهز

 نیدر هم یاست که هر خانوار شهر یدر حال

برابر  میسه و ن باًیتقر یعنیهزار  133سال، 

. اندکرده نهیورزش هز یبرا ییروستا ییخانوارها

وار خان یشزرو هایهزینه ماساس سه نیبر ا

برابر  یدرصد و خانوار شهر 81/6برابر  ییروستا

  .باشدمیدرصد  60/6

 یخانوارها یورزش هایهزینه تیوضع

 یاقتصاد هایویژگیاساس بر ییو روستا یشهر

  نشان داده شده است. 9در جدول  یو اجتماع

 

 ریال هزار -یتماعو اج یدتصااق یهایویژگاساس بر ییو روستا یشهر یخانوارها یورزش هایهزینه تیوضع .3جدول 
 خانوار شهری یورزش هایهزینهمتوسط  ورزشی خانوار روستایی هایهزینهمتوسط  گروه خصوصیات خانوار

 812 06 کم گروه درآمدی

 188 620 متوسط

 6826 003 زیاد

 8683 981 باسواد وضعیت سواد سرپرست خانوار

 831 822 سوادبی

 221 633 سال 92کمتر از  خانوار توضعیت سن سرپرس

92-06 962 8689 

08-01 911 8812 

02-16 906 8208 

 212 831 سال 16بیشتر از 

 009 96 8 بعد خانوار

6 802 026 

9 628 318 

0 606 8666 

 126 663 نفر و بیشتر 1

 110 806 سال 2زیر  میانگین سن فرزندان جوان

86-2 993 369 

89-81 020 8008 

 مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق  8932درآمد خانوار در سال -ح هزینهمنبع: طر

 
با استفاده از روش توبیت برآورد  (8)در ادامه مدل 

 هایدادهگردید. مدل توبیت مدل رگرسیون نرمال با 

مدلی است که در آن متغیر وابسته  -سانسور شده 

نهان متغیر پ در مقدار صفر از چپ سانسور شده و

ابع خطی از متغیرهای مستقل بوده و جمله ل، تمد

پسماند آن دارای توزیع نرمال با ویژگی واریانس 

ارائه  0. نتایج برآورد در جدول باشدمیهمسانی 

  گردیده است.
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 ورزشی خانوار با استفاده از مدل توبیت هایهزینهنتایج برآورد الگوی  .4جدول 

 حتمالا zآماره  رمعیا فارانح ضریب متغیر توضیحی

 66/6 36/09 66/6 86/8 لگاریتم درآمد

 66/6 61/68 60/6 19/8 محل سکونت

 91/6 13/6 69/6 69/6 خانوار سرپرست سن

 08/6 -19/6 66/6 -68/6 خانوار سرپرست سنمجذور 

 11/6 12/6 80/6 61/6 خانوار سرپرست سواد سطح

 66/6 -66/1 60/6 -66/6 خانوار اعضای تعداد

 66/6 96/9 61/6 80/6 خانواده جوان راداف سن متوسط

 66/6 -00/1 11/6 -22/0 مبدأعرض از 

 LR (66/6 )99/8091  6686  تعداد مشاهدات

 منبع: محاسبات تحقیق

مقدار  شودمیمشاهده  0 که در جدول طورهمان

که  است 99/8091برابر  LRیی آماره درستنما

 بیش ضرازربودن ا بر صفر یصفر مبن هیفرض

 .کندمی درا ر یمورد بررس رهاییمتغ یامتم

های ریبجز متغ که دهدمینشان  جینتا نیهمچن

با  رهایمتغ ریسا ،سن و سواد سرپرست خانوار

درصد به لحاظ آماری  31از  شیب نانیاطم

مجذور سن  ریمتغ بجز نیمعنادار بوده اند. همچن

 ریاس ،خانوار یتعداد اعضاو  سرپرست خانوار

. اندداشتهتقاضای ورزش ثبت بر م تأثیر رهایمتغ

متغیر محل که  شودمیمالحظه  همچنین

 8/8و  19/8به ترتیب با سکونت و بهبود درآمد 

بیشتری بر  تأثیریسه با سایر متغیرها ادر مق

 .افزایش تقاضای ورزش دارند

 

 و نتیجه گیری بحث
در ورزش، عواملی مختلفی اثرگذار هستند که 

 دیبه صنعت تول دنیث رونق بخشاعب ننداوتمی

 ورزشی شوند. مخارج ورزشی زاتیو تجه لیوسا

ازجمله موارد اثرگذار بر ارزش افزودۀ  خانوار

یافته، ورزش ورزشی هستند. در کشورهای توسعه

توجهی در مخارج خانوار دارد که سهم قابل

دهنده اهمیت و تمایل ترجیحات افراد به نشان

راساس ب(. Sofizade, 2018) سمت ورزش است

مشارکت مربوط به  نیبیشترپژوهش انجام شده 

، آفریقا 10، استرالیا درصد 11کانادا با  هایکشور

این در حالی باشد. درصد می 10و چین  12

ورزش  رانیدرصد مردم ا 63تنها  است که

 جینتا (،Majd Ara & et al, 2019کنند )می

 یورزش هایهنیهز زیسهم ناچ انگریبنیز  قیتحق

مقدار نسبت به  نیاست. ا ارج خانواردر مخ

 اریبس افتهیتوسعه یکشورها یخانوارها نهیهز

 یورزش یهانهیکم است. به طور مثال سرانه هز

فعال  تیدرصد جمع 01با  ییکانادا یخانوارها

 یبرابر سرانه ورزش 892 یعنیدالر  081حدود 

 Ministry of Sport and) است یرانیا انوارخ

Youth, 2015)کننده است ما آنچه نگران. ا

خانوار در  نهیهز-اساس اطالعات درآمدبر نکهیا

آماده  یها، غذاها، سهم گروه نوشابه8932سال 

درصد و  3 یشهر یخانوارها یبرا یو مواد دخان

 نی. اباشدیدرصد م 0 ییروستا یخانوارها یبرا

 یبرا یزنگ هشدار تواندمیمسئله 

کشور باشد. مت ش و سالبخش ورز استگذارانیس

 هایهزینهسهم اندک  لیدال نیاز مهمتر یکی

کم بودن ورزشی در سبد مصرفی خانوار ایرانی، 

اساس مطالعات بر رایدرآمد سرانه خانوارهاست. ز
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 نیانگیم یکه دارا ییانجام شده، در کشورها

 شتر،یهستند به علت رفاه ب یدرآمد باالتر

 زیم نسال حاتیرتفمردم به ورزش و  شیگرا

 خانوار یورزش یهانهیهز جهیاست، درنت شتریب

  خواهد بود. شتریهم ب

بیانگر این است که ورزش یک  هاپژوهشغالب 

به این معنی که  (8)جدول  کاالی نرمال است.

با افزایش درآمد خانوار، مخارج ورزشی نیز 

گفت  توانمیافزایش خواهد یافت. بنابراین 

یشتری را ب هایهزینهآمدی درباالی  هایگروه

. در مورد دهندیمبه کاالی ورزش اختصاص 

ایران نیز این مسئله صادق است چرا که اطالعات 

های ورزشی بیانگر تفاوت معنادار هزینه 9جدول 

درآمدی کم، متوسط و باالست.  هایگروهدر بین 

به طوری که خانوارهای با درآمد باال در مناطق 

تایی در مناطق روسبر و ارب 89شهری بیش از 

در ورزش  درآمدکمبرابر خانوارهای  2بیش از 

 درآمدکم هایگروه. از این رو کنندیمهزینه 

گیران بخش مورد حمایت تصمیم ستیبایم

 یدیتأکمدل نیز برآورد ورزش باشند. نتایج 

دوباره بر این مطلب است. ضریب درآمد برابر 

تغییرات دیگر  ت. به عبارباشدمیو معنادار  8/8

 هایهزینهدرآمدی سبب تغییرات مثبت  مثبت

 . شودیمورزشی 

اساس مطالعات تحصیالت سرپرست خانوار از بر

 هایهزینهبر  تواندمیجمله عواملی است که 

داشته باشد. چرا که از یک طرف  تأثیرورزشی 

تحصیالت به عنوان یک توانایی جهت کسب 

الت تحصی گرو از طرف دی شودمیدرآمد تلقی 

ی افزایش دانش و اطالعات و تغییر به معنا

عاملی برای  تواندمینگرش است که این هر دو 

ورزشی به منظور ارتقاء  هایهزینهافزایش 

متوسط  9سالمت خانوار باشد. با توجه به جدول 

سرپرستان باسواد خانوار به خصوص  هایهزینه

در مناطق شهری بسیار بیشتر از سرپرستان 

 برای ینه سالیانهت. متوسط هزاس ادسوبی

باسواد در مناطق شهری و روستایی  سرپرستان

 هزار ریال بوده در 981و  8683به ترتیب برابر 

 برابر ترتیب به سوادبی سرپرستان برای که حالی

نشان  0جدول . هزار ریال است 822و  831

علیرغم مثبت بودن ضریب این شاخص،  دهدمی

بر میزان  ری معناداریآما رثیتأاما این موضوع 

 ورزشی خانوار ایرانی ندارد. هایهزینه

 میزان بر تواندمی خانوار نیز سرپرست سن

 0و  9باشد. نتایج جداول  مؤثر خانوار هایهزینه

مثبت این متغیر را تصدیق می کنند. از  تأثیرنیز 

افزایش سن میزان درآمد نیز غالباً  با آن جا که

به  ،رزندانف دیگر سن فاز طرو افزایش می یابد 

عنوان یکی از متقاضیان اصلی کاالهای ورزشی، 

نیز افزایش می یابد بنابراین این نتیجه مطابق 

انتظار است. اما نکته قابل توجه اینکه با افزایش 

سن سرپرست خانوار و قرارگیری در محدوده 

میانسالی که همراه با افزایش درآمد و جوان شده 

شی نیز افزایش ورز هایینههز شدبامیفرزندان 

می یابد اما پس از این دوره و با توجه به کاهش 

درآمدها به خصوص در دوران بازنشستگی )بیش 

یابد. کاهش می هاهزینهسال( مجدداً این  16از 

عالمت منفی مجذور سن سرپرست  (8)شکل 

ورزشی در قالب  هایهزینهسن بر  تأثیرخانوار، 

معکوس(. -U) باشدمیمقعر  ومیک تابع درجه د

ها نیز بنابراین بازنشستگان و خانواده های آن

مورد حمایت  هایگروهبایست یکی از می

 ریزان ورزشی باشند. برنامه
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ورزشی خانوار  هایهزینهوضعیت متوسط  .1شکل 

روستایی و شهری در مقاطع سنی مختلف سرپرست 

 خانوار

ست که بر املی اعواندازه خانوار نیز یکی دیگر از 

گذارد. برخی می تأثیرورزشی خانوار  هایزینهه

گر از مطالعات اثر این متغیر را منفی و برخی دی

اساس نتایج بر .(8)جدول  اندکردهمثبت برآورد 

هم در مناطق روستایی و هم در نقاط  9جدول 

 هایهزینهشهری با افزایش تعداد اعضای خانوار 

د ایج برآوررد. نتدا ورزشی نیز کاهش ملموسی

 بهمنفی این متغیر دارد  تأثیرمدل نیز حاکی از 

به  رها،یمتغ ریکه با فرض ثابت بودن سا یطور

در بعد خانوار منجر  شینفر افزا کیطور متوسط 

در مقدار پرداخت  یدرصد 6/6حدود  به کاهش

آن خانوار  یاز سو کاال و خدمات ورزشی یبرا

ث افزایش ضا باعاع چرا که افزایش تعداد شودمی

ضروری خانوار نظیر خوراک و پوشاک  هایهزینه

 هاهزینهعمالً پسماند درآمد صرف سایر  شده و

 مثل ورزش خواهد شد.

با این حال افزایش تعداد فرزندان جوان اثر 

ورزشی خانوار دارد. ورزش  هایهزینهمثبتی بر 

و غالب  باشدمیهای جوانان یکی از عالقمندی

ه این عالقمندی سخگویی بر پی پاد اخانواره

 هایهزینهمتوسط  9اساس جدول هستند. بر

ساالنه ورزشی هر خانوار روستایی برای فرزندان 

هزار ریال است.  020ساله خود،  81تا  89جوان 

هزار  6826این مقدار برای خانوارهای شهری 

باشد. ضریب این متغیر در مدل برآورد ریال می

امکانات  . توسعهدار استنامعشده نیز مثبت و 

هایی ورزش در مدارس و دانشگاه ها یکی از راه

عالقمندی جوانان  گویتواند پاسخاست که می

 باشد.

نهایتاً اینکه منطقه محل سکونت نیز از مهمترین 

ورزشی است. به  هایهزینهبر  مؤثرمتغیرهای 

طوری که در مدل برآوردی نیز ضریب متغیر 

ت ت. تفاوشده اس بتمثمجازی محل سکونت 

درآمد خانوارهای شهری نسبت به روستایی، 

وجود امکانات بیشتر و سهولت دسترسی به 

کاالها و خدمات ورزشی در مناطق شهری از 

جمله دالیل این اختالف است. این نتیجه با 

)جدول  برخی مطالعات دیگر نیز همخوانی دارد

 بنابراین روستا و روستائیان می بایست در (.8

 ه جدی قرار گیرند.ورد توجخصوص م ینا

 ورزشی و درآمد در مدل هایهزینه از آنجایی که

ضریب به  است، رفته به کار لگاریتمی به صورت

 نیز کشش اقتصادی دست آمده بیانگر مفهوم

 کشش مطالعات از محدودی خواهد بود. تعداد

 کشش نروژ، در. کردند بررسی را ورزش درآمدی

 با برابر یورزش ت و خدمااالک خرید برای درآمد

61/8 (Løyland, K., & Ringstad, 2009 ،)

 ( و درEakins, 2016) 8بیشتر از  در ایرلند

 ,Pawlowski & Breuer ;) 8 از کمتر آلمان

برآوردی  مدل زده شده است. در ( تخمین2012

 هایهزینه متغیر به مربوط ضریب تحقیقاین 

 ا کهعنم . بدینباشدمی 8/8 معادل ورزشی

تا  شودمیدرآمد سبب  درصدی 86ایش افز

 هایهزینه درصد88خانوار ایرانی به میزان 

در . و بالعکس ورزشی خود را افزایش دهد

حقیقت ورزش برای خانوارهای ایرانی یک کاالی 

در برابر درآمد( است. حساسلوکس )
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کاهش آینده اقتصادی،  از این رو اگر چشم انداز

به خاطر یرانی وارهای اانخ درآمد حقیقی باشد

های های مصرفی به شدت از هزینهضرورت

کاهند. باال بودن سهم ورزشی خود می

هایی همچون خوراک و مسکن در سبد هزینه

های خانوار، پایین بودن میزان متوسط هزینه

، باال بودن هاهزینهدرآمد سالیانه خانوار نسبت به 

قابل د رصمیزان تورم در کشور و عدم مشارکت د

جمله  های ورزشی، ازمردم در فعالیتهی از توج

های ورزشی از کل دالیل پایین بودن سهم هزینه

 های خانوار و لوکس بودن این کاالست. هزینه

و سهم کم مخارج  با توجه به نتایج تحقیق

 رسدیمبه نظر خانواده،  هایهزینهورزشی در 

نقش دولت در توسعه ورزش بسیار مهم است. 

 دینون اساسی، باسوم قا اصل 9ند ب قطب

 طورنیاباشد ولی  گانیبرای همه را یبدنتیترب

 یهاتیفعالدر بسیاری از موارد، انجام  و نیست

 خانوار یاز سوفراوانی  نهیورزشی مستلزم هز

 یهابرنامههر فردی برای حضور در خواهد بود. 

در  دیالبسه با دیبر خر عالوه هفتگی ورزشی

ثبت  یسازبدن یهاالنس ایزشی ور یهاباشگاه

 هاپارکتجهیزات  و امکانات، لوازم راینام کند ز

دلیل کم بودن  به گرید یاز سو .پاسخگو نیست

سرانه اماکن ورزشی و همچنین کمبود امکانات، 

و انگیزه  میل تجهیزات و لوازم ورزشی، میزان

 افتنیو با شدت  ابدییمخود به خود کاهش 

 مردم، یت معیشتدر وضعی دلاگرانی و عدم تع

 شودیمراحتی از سبد خانوارها حذف  ورزش به

 و عمالً جزو مقوالت غیرضروری زندگی افراد

حمایت، هدایت و  رونیازا. شودیم محسوب

مفید و مؤثر از ورزش از سوی دولت  یزیربرنامه

پیشنهاد  نیبنابرانیازی ضروری و دائمی است. 

 سیاستی یهانسخهنسبت به طراحی  شودیم

موانع و  رفع موجود تا یهاچالشبا  متناسب

برای توسعه و تعمیم  نییآفر بسترسازی و فرصت

توصیه سیاستی این یکی از  ورزش اقدام شود.

برای ترویج و توسعه ورزش، توسعه  است که

و فضاهای ورزشی مناسب برای  هارساختیز

بخشی در زمینه آثار مفید استفاده عموم و آگاهی

ریزان بخش یت برنامهتی، اولوبر تندرسش ورز

دیگر از  کیی ورزش و سالمت کشور باشد.

 ایورزش همگانی  ارانهیارائه  تواندیم هااستیس

در  درآمدکم اقشار بن ماهیانه ورزش همگانی به
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the position of sport 

spending in Iranian households' consumption basket, to estimate sport 

demand and to calculate income elasticity. 

Methodology: In order to achieve this goal, using the cost and income data 

of the household in 2017, first, the status of sports expenses was assessed 

based on the household economic characteristics and then the sport demand 

was estimated using the Tobit model.  

Results: The results show a very small contribution of 0.15 and 0.27% of 

sports expenses to the total cost of rural and urban households. The results of 

the model estimation show that the increase in income, the literate of 

household's supervisor and the average age of youngest child in the 

household will increase the cost of sports. While increasing the age of the 

head of household and raising household members has a negative effect on 

sports expenses. Based on estimates, income elasticity of sports expenditure 

are equal to 1.1, which means the Sports is a luxury goods.  

Conclusion: Given the luxury of sport for Iranian households, the role of 

government institutions in building infrastructure and enhancing sports 

participation to promote community health is crucial. Accordingly, low-

income households, Households with illiterate supervisor, retirees and 

villagers should be considered by the planners and policymakers of the 

country's sports sector. 

Keywords: Household Income and Expenditure, Income Elasticity, Luxury 

Good, Sport Demand, Tobit Model. 
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