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 تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه

 3، سلمان جعفری2، فریبا عسکریان1بهرام اکبری

 چكیده

 درمانی خانوار شهرستان مراغه بود. و ورزشی های هزینه بر ورزشی مشارکت تأثیر هدف از اجرای این تحقیق بررسی هدف:

 شهرستان هاینوارخا کلیه تحقیق این آماری است. جامعه کاربردی هدف لحاظ از و  همبستگی – توصیفی حاضر تحقیق روش شناسی:

 و ایخوشه گیرینمونه نوار با روشخا 386خانوار بودند که  47982 با برابر 1390 سال در استان آماری نامهسال اساس بر که است مراغه
 ( که1390ی نوشیرانزاده )پرسشنامه از ها داده گردآوری شدند. برای تصادفی به عنوان نمونه آماری از مناطق مختلف شهرستان تعیین

 مدیریت اساتید از معیج توسط نیز آن روایی و است شده تعیین درصد 79 کرونباخ آلفای آماری روش از استفاده با آن پایایی ضریب
 هایشاخص قالب در توصیفی آمار هایروش از اطالعات، تحلیل تجزیه برای استفاده گردید و است شده تأیید پزشکی و اقتصاد ورزشی،
 ها،داده توزیع بودن طبیعی تعیین جهت اسمیرنوف – کلموگراف استنباطی آماری روش از و نمودارها و جداول قالب در پراکندگی و مرکزی

 .گردید استفاده α=05/0 داری معنی سطح در  ،سادهرگرسیون 

 دارد.  تأثیر خانوار (≥019/0pدرمانی) و (≥011/0pورزشی) هایهزینه بر ورزشی مشارکت نتایج تحقیق نشان داد که میزان یافته ها:

 نتایج تحقیق، به منظور کاهش هزینه های درمانی خانوار ها، توجه به مشارکت ورزشی اجتناب ناپذیر است.با توجه به نتیجه گیری: 

 

 مشارکت ورزشی، هزینه های ورزشی و درمانی، خانوار واژه های کلیدی:
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 مقدمه
است به نحوی که  هـفتر یشـپ ندـش دیاـقتصا و ندـشصنعتی  رو به سرعت با خیرا یهاههد طی کنونی ینیاد
 هــ ب .تــ سا آن ماــ جنا لاــ ح در اــ ی و دهوــ نم لبد ماشینی ندگیز به معاجو از ریبسیا در نیز را نسانیا ندگیز

 لنباد به و دهکر حرکتی رفق رچاد را او وه ـگرفت ننساا از را سریع عمل ربتکاا وزمرا ینیاد در ندگیزبب ـس ینـهم
 به (. ورزش1ست )اای وی پدید آورده رـ ب را اعیـ جتما و یـ نروا ،میـ جس یهدـ عدی تمشکال یـ حرکت رـ فق نـ یا

ــالمتی افزایش عوامل مهم ترین از یکی عنوان ــعه موجب درمان هایهزینه کاهش و س  و ملی هایبرنامه یتوس
 معاصـر  زندگی تملزوما از ورزش برند می بهره آن از دولت و فرد که گشـته  کار و نیروی جمعیت نسـبت  افزایش
سیار  عوامل از یکی و بوده سی    و مهم ب سا شاط  سالمت و  تأمین ا شد  جامعه ن  اثر ملی ره وریبه بر ورزش. می با
 هایهزینه به هادولت ازاری بسی امروزه .گذاردمی جای بر مثبت تأثیر کشور اقتصادی  رونق بر نتیجه در است  گذار

شی   بهره بهبود امعه،ج سالمت  افزایش برای سرمایه گذاری  نوعی را آن بلکه نمی نگرند هزینه عنوان به خود ورز
شکا  فواید (.2نگرند )می آن امثال و درمان هاییارانه کاهش کار، وری نیروی شارکت  رآ  را بدنی هایفعالیت در م

 افزایش سالمت، سطح شافزای بدنی، هایفعالیت در مشارکت جسمانی فواید جمله از. برشمرد  بعد سه  در توان می
ــمانی، آمادگی ــناختی کارکردهای از بدنی، قدرت افزایش وزن، کاهش جس ــتی به یشافزا آن فردی یا روانش  زیس

شناختی،  سب  روان سترش  آن، اجتماعی کارکردهای جمله از و تفریح، و لذت طراوت، و شادی  ک  روابط یبکهش  گ
 (. 3) است اجتماعی های پاداش کسب و اجتماعی

  یدرباره تحقیقی ورزشی انگلستان   موسسه  . دارد جامعه و کشور  اقتصاد  افراد، زندگی در بزرگ سهمی  ورزش     
صادی  ارزش ستان  در ورزش اقت ست  زیر هایواقعیت به و داده انجام انگل ست  یافته د شارکت  سهم . ا  ورزش در م

 پوند  میلیارد  /08 ورزش، در فراغت  اوقات  یهزینه  پوند  میلیارد  4/4 تجهیزات، پوند  میلیارد 2/1 پوند،  میلیارد  2/1
ــی، لباس  ــارکت  برای پوند  میلیارد 8/11 جمعا   که  آموزش پوند  میلیارد  9/4 ورزشـ  ارزش میزان از ورزش در مشـ
شور  ناخالص یافزوده شد  می ک صرف  سهم  چنینهم و با  ناخالص یافزوده ارزش از پوند میلیارد 5/8 ورزش در م
شور  شد  می ک سالمتی و کاهش هزینه     (.4) با ستقیم ورزش در ارتقاء  صادی غیر م های درمانی و به تبع آن آثار اقت
ساسی دارد )  های ملی و نیروی ماهر و نیز در کاهش هزینهبرنامه (. کشورهای  5های درمانی خانوار و دولت نقش ا

درصـــد تولید ناخالص داخلی خود را برای  11بیش از  1ی اقتصـــادی و توســـعههمکار پر درآمد عضـــو ســـازمان
  3/11درصد، آلمان   7/11درصد، فرانسه    4/12درصد، هلند   9/17کنند. مثالً آمریکا های سالمت هزینه می مراقبت

سوئیس    صد،  صد، دانمارک   3/11در س        2/11در شورهای در حال تو سیاری از ک شد در حالیکه در ب صد می با عه در
درصد از تولید ناخالص داخلی   7/6ها، کمتر از نصف رقم مذکور است. در ایران فقط   کمتر بوده و در بسیاری از آن 

 (.6های ســالمت اختصــاص داده می شــود که نســبت به کشــورهای توســعه یافته خیلی کم می باشــد )به هزینه
شان  تحقیقات نیز ست  داده ن شی  مخارج در افراد درآمد میزان ا  صورت  این به کند می ایفا مهمی نقش انوار،خ ورز

 دالر هزار 20 درآمد با هاییخانواده دیگر عبارت به شود؛  می ورزش خرج سنت  سه  تر، اضافه  درآمد دالر هر از که
ــال، در ــاص ورزش به دالر 800 حدود س  ده هر ازای به دالر، هزار 20 از باالتر درآمدهای برای و دهند می اختص

  (.7) یابد می اختصاص ورزش به دالر 300 حدود اضافی، درآمد دالر هزار
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شی    بین یرابطه مورد در      شارکت ورز شده و    با م شی و درمانی پژوهش های متعددی انجام   هزینه های ورز
 یمقایســـه به که خود تحقیق در( 1388) جعفری و عســـکریان. اســـت شـــده گزارش متفاوتی و متناقض نتایج
شی  هایهزینه ست  نتایج این به بودند پرداخته ایرانی خانوار درمانی و ورز شی  هایهزینه: که اندیافته د  خانوار ورز
تولید ناخالص  درصـــد 09/0 و خانوار یهزینه کل درصـــد 17/0 تنها که اســـت ریال میلیارد 651 معادل ایرانی،
 برآورد ریال 10029 و 44793 با برابر ترتیب به ایرانی فرد و خانوار هر ورزشـی  یسـرانه . می باشـد  کشـور  1داخلی
تولید  30/3 و  خانوار یهزینه کل درصد 52/7 ریال، میلیارد 244228 با خانوار درمانی هایهزینه که حالی در. شد

 فرد و خانوار هر درمانی یسرانه. می باشد خانوار ورزشی هایهزینه برابر 5/37 حدود و است کشور ناخالص داخلی
 هایهزینه افزایش با ورزشـــی هایهزینه کاهش بین داریمعنا ارتباط. اســـت ریال 395006 و 1680821 ایرانی
 در مردم توجه قابل درصــد مشــارکت عدم به توانمی امر، این دالیل مهمترین از که شــد مشــاهده خانوار درمانی
 .(8)داشت اشاره پیشرفته کشورهای به نسبت ورزشی هایفعالیت
شیرانزاده  تحقیق نتایج      شان  نیز (1390) نو شارکت  میزان بین که می دهد ن شی  م شی  هایهزینه با ورز  و ورز

 همچنین. دارد وجود دارمعنی یرابطه فعال غیر و فعال افراد ورزشی هایهزینه بین و ورزشی امکانات به دسترسی
 مشـــارکت میزان بین اما. دارد وجود داریمعنی یرابطه فعال غیر و فعال افراد ورزشـــی و درمانی هایهزینه بین

شی  ضعیت  درمانی، هایهزینه با ورز صادی،  و سیتی،  اقت  فعال غیر و فعال افراد درمانی هایهزینه بین و سن  جن
طه  کارانش    .(9)ندارد  وجود دارمعنی یراب مانی و هم حت  تحقیق خود ( در1391)ز ید  بر ورزش اثر عنوان ت  تول

سیدند  نتیجه این به داخلی ناخالص شان  تحقیق این نتایج: که ر شی  هایهزینه ناچیز سهم  یدهنده ن  کل از ورز
ست،  ایرانی خانوار هایهزینه صرف  یهزینه امروزه چراکه ا شی،  یکننده م صد  3 تا 5/1 ورز   کلی هایهزینه در

 کاهش در عمومی بهداشــت روش فعالیت بدنی عنوان با ایمقاله ( در2011) 2کورت بیل .(2)شــود می محاســبه
 در کاریك راه عنوان به ورزش و بدنی هایفعالیت به اگر می زند که تخمین درمان و بهداشت های هزینه و چاقی
سیرهای  ها،پارک در چاقی از گیریپیش ستفاده  پورتلند مترو منطقه طبیعی مناطق و روی پیاده م  ساالنه  شود،  ا
نه  در دالر میلیون 133 های    های هزی بت  ــتی   مراق هداشـ فه جویی  ب ــر هام  .(10) داشـــت خواهیم صـ و  3آبرا

شکی در افراد کارمند     2012همکارانش) سمانی بر روی هزینه های مراقبت پز شرکت در یك دوره برنامه ج ( تاثیر 
شرکت         سمانی  شان داد که افرادی که در برنامه های آمادگی ج سی قرار دادند. نتایج یافته های آنها ن را مورد برر

ــتند  کرده بودند ــکی داش همچنین تحقیقی که به نقش  .(11)تاثیرات مثبت و معناداری در کاهش هزینه های پزش
ست یافتند   ورزش در کاهش هزینه شد به این نتایج د ساله  هزینه که:ها در کانادا انجام  های عدم فعالیت بدنی هر 

  مســتقیم غیر هایمیلیارد دالر، هزینه 6/1های مســتقیم ناشــی از چاقی  هر ســاله هزینه میلیارد دالر، 3/5تا  1/2
شی  ساله   نا شد به طوری  7/2از چاقی هر  ست با    هایفعالیت در افزایش %10که میلیارد دالر می با بدنی مساوی ا
تا  4/1های مزمن بین بیماری برای های بهداشــتیهای مراقبتها، هزینهانداز آنی در هزینهمیلیون دالر پس 150
های قلبی و عروقی( های بدنی در کانادا )کاهش بیماریانداز ناشـــی از فعالیتر هر ســـال، پسمیلیارد دالر د 1/3

سال،  776 صادی  بار میلیون دالر در هر  میلیارد دالر   6/1بدنی،  فعالیت عدم با ارتباط صدمات در  یا و بیماری اقت
ــتقیم، هزینه ــتقیم، کلمیلیارد دالر هزینه 7/3های مس ــان بدنی، فعالیت عدم به مربوط یهزینه های غیر مس  نش
ــکته قلب، ق کرونر عرو بیماری درمان یهزینه از%  3/13 یدهنده ــار مغزی، یس ــرطان باال، خون فش روده  س
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ستخوان  پوکی و دوم نوع دیابت سینه،  سرطان  بزرگ، ست. بین  سال  آن در ا شی  هایهزینه ا   هایهزینه و ورز
ــت برقرار معکوس رابطه  درمانی  ــی های هزینه  افزایش با  یعنی. اسـ با  و  یابد  می کاهش  درمانی  های هزینه  ورزشـ

 بدنی فعالیت عدم به مربوط هایهزینه باالترین .کاهش هزینه های ورزشـــی هزینه های درمانی افزایش می یابد
شور  در ستخوان  دالر، پوکی میلیون 311کرونر قلب  عروق بیماری عبارتند از: کاناداک  یسکته دالر،  میلیون 831 ا

بدنی منجر به  هایفعالیت . انجامه اســتشــد برآورد دالر میلیون 811 باال خون فشــار دالر و میلیون 813  مغزی
شتی  هایمراقبت به وابستگی  عدم و بیماری یدوره شدن  کوتاه  میر و مرگ%  8/35 مدت می شود.  طوالنی بهدا
قلب،  عروق کرونر بیماری: قبیل از هســتند  بدنی فعالیت با ارتباط در که هاییبیماری به کانادایی بزرگســاالن  در

 (.12) می شود دوم مربوط نوع دیابت و باال خون فشار مغزی، یسکته
شده،       ستخراج آثار ورزش در راه کاهش هزینه     با توجه به موارد بیان  ست تا جهت ا ضر بر آن ا های تحقیق حا

ی اقتصادی در مردم برای ارتقای سالمتی و تندرستی با ورزش، دارویی و درمانی مردم همچنین برای ایجاد انگیزه
سعه  سخ     گامی هرچندکوچك در راه تو ستی درجامعه بردارد و به این پرسش پا  آیا بدهد که:ی ورزش و ترویج تندر

شی و درمانی خانوار تأثیر دارد؟     شی بر هزینه های ورز شارکت ورز ست  امیدوار محقق م  یك از تحقیق این نتایج ا
 .کند کمك ها خانواده روانی و جسمانی سالمت به دیگر طرف از و ورزشی مشارکت یتوسعه به طرف

 روش شناسی تحقیق
ضر  تحقیق ستگی  – حلیلیت حا ست. جامعه      کاربردی هدف لحاظ از و همب شده ا شکل میدانی انجام  ست که به   ا
 برابر 1390 سال  در استان  آماری نامهسال  اساس  بر که است  شهرستان مراغه   هایخانوار کلیه تحقیق این آماری

 اینکه به توجه با و تعیین گردید خانوار 386 مورگان جدول اســـاس بر نمونه حجم (.13اســـت. ) خانوار 47982 با
ستان    سیم  منطقه سه  به مراغه شهر ست  شده  تق سترده بود از روش     و ا سعت خیلی گ چون حجم نمونه از نظر و

بدین صورت استفاده شد که از هر منطقه به صورت تصادفی چند محله و از هر       تصادفی  و نمونه گیری خوشه ای 
 تعداد به تدوین از بعد که ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه است محله چند خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 منزل درب در محقق توسط حضوری صورت  به مناطق سه گانه،  به توجه با مرحله و دو طی و شد  تکثیر عدد 386
 در گردید آوری جمع محقق توســط منازل درب از حضــوری صــورت به هفته یك از بعد و گردید توزیع ها خانوار
 پرسشنامه   عدد 100 دوم مرحله در که شد  برگردانده محقق به ها پرسشنامه   از عدد 300 اول ی مرحله در ضمن 
پرسشنامه    .شد  داده برگشت  محقق به آماری، ینمونه بین در شده  توزیع هایپرسشنامه   از عدد 86 که شد  پخش

ها توسط سرپرست خانوارها تکمیل گردید و درصورت نبودن سرپرست توسط یکی دیگر از اعضای خانواده پاسخ           
شد.  ضای خانوار ها در          همچنین داده  شی و درمانی کلیه اع شی، هزینه های ورز شارکت ورز ضر م در پژوهش حا

سفند    سشنامه ها     در نظر گرفت (92مدت زمان یکسال) از اول فروردین تا آخر ا شد. این پر شکیل   ه  سه بخش ت از 
ست   شامل        .شده ا شما در اوقات   -1) :زیر بود سؤال  4الف( مشارکت ورزشی: این بخش از پرسشنامه  آیا خانواده 

انگیزه اعضای خانواده برای مشارکت در  -2خیر  -2بلی -فراغت خود به ورزش و فعالیت های بدنی می پردازند؟ ا
شخص کنید.       فعالیت های بدنی و  شماره م ست؟ لطفًا به ترتیب اولویت با  شی چی سمانی و  1ورز (بهبود آمادگی ج

( آمادگی 6  (توسعه مهارت5(حس دستیابی اعتماد به نفس  4( تناسب اندام 3(تفریح و رهایی از استرس  2سالمت  
ساس          -3برای رقابت   شی می پردازند؟ برا شتر به چه ورز شما در اوقات فراغت بی شماره بزنید.  خانواده  اولویت 

شی  3(کوهنوردی 3(والیبال 2(فوتبال  شنا 4 (نرمش وحرکات ورز شتی   6 ( سکتبال   8(پیاده روری 7(ک سایر   9(ب )
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(سه  3 (دوجلسه  2(یك جلسه   1به طور متوسط چند جلسه در هفته به فعالیت ورزشی می پردازید؟     -4  ورزش ها
سه  سه    4 جل سه جل شی: ا ( هزینهب ((بیش از  شنامه   های ورز س شنامه      نیز ین بخش  از پر س ستفاده از پر های با ا
صرف فردی بر مبنای هدف         هزینه ساس طبقه بندی م ستایی مرکز آمار برا شهری و رو شی خانوار  تدوین  1ی ورز

مجموع  -1): موارد زیر بود شامل )مبلغ به تومان( های ورزشی ی هزینهسؤال باز در زمینه  10شده است. که حاوی   
رت، جوراب ورزشی، شنا، اسکی  خانواده شما برای خرید لباس ورزشی)گرمکن و شلوار ورزشی، پیراهن و شو     هزینه 

   -3 .ی، اسکیت، اسکی، کوهنوردی و.....  مجموع هزینه خانواده شما برای خرید انواع کفش ورزشی)ورزش    -2 ...و .
میز پینگ پونگ، میز بیلیارد، کوهنوردی،   هزینه خانواده شــما برای خرید تجهیزات ورزشــی)انواع توا، راکت، تور،

 -5هزینه خانواده شــما جهت خرید دوچرخه ثابت، تردمیل و دوچرخه معمولی  -4 ..و.. شــکار، کاله و عینك شــنا
هزینه خانواده شــما برای خرید بلیط  -6هزینه خانواده شــما برای فراگیری هر نوع ورزش)کالس های آموزشــی( 

ضویت   شی       هزین -7ورودی و حق ع شی )مجالت وروزنامه( وکتب ورز شریات ورز شما برای خرید ن  -8ه خانواده 
ــایر موارد را  -10 ســایر هزینه ها)هزینه تعمیر، اجاره و....( -9 هزینه ایاب وذهاب به اماکن ورزشــی  لطفاً نام س

درمانی خانوار شهری و  ی های هزینههای درمانی: این بخش از پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه     هزینه (ج ببرید(.
ساس طبقه بندی مصرف فردی بر مبنای هد     ستایی مرکز آمار بر ا ست. که حاوی    فرو شده ا سوال در   14تدوین 

ــما برای خرید دارو های         -1) :بود )مبلغ به تومان(  های درمانی  ی هزینه زمینه  ــای خانواده شـ مجموع هزینه اعضـ
هزینه  خانواده شما برای ویزیت پزشك    -3ای تقویتی و مسکن  هزینه خانواده شما برای خرید دارو ه  -2درمانی 

هزینه  -4عمومی، پزشــك متخصــص، جراو، اورتوپد، پزشــك ماما، شــنوایی ســنجی، بینایی ســنجی و نظایر آن 
سکن         سونوگرافی، رادیو تراپی و انواع ا شامل رادیولوژی، پرتودرمانی،  شگاهی) شما برای خدمات آزمای  -5خانواده 

صی ودولتی(     هزینه بیما ستانی)خصو سی، روکش دندان،      -6ر صب دندان، ارتودن شما برای جراحی دندان، ن هزینه 
حق بیمه درمان که بطور مستقیم هرماه توسط شما پرداخت می     -7جرم گیری و پر کردن دندان مصنوعی و .....  

زینه حق بیمه عمر برای ه -8یا از حقوق شما کسر می شود.)رقم مذکور در فیش حقوق شما موجود است(       شود و 
سمعك       -9هر ماه  شما برای خرید عینك، لنزطبی و  ساالنه  شما برای خرید     -10هزینه  ساالنه خانواده  هزینه 

هزینه یکساله شما برای تهیه انواع قرص ها و وسایل     -11لوازم کمك های اولیه)وسایل پانسمان، پنبه، باند و ....   
هزینه یکســاله شــما برای تهیه پتو برقی، دســتگاه بخور، تب ســنج، کیســه  -12مورد اســتفاده در تنظیم خانواده 

هزینه یکساله خرید داروهای گیاهی)گل گاوزبان، پونه و...(   -13آبجوش، فشار سنج، کپسول اکسیژن و نظایر آن     
رد را لطفاً نام سایر موا -14و روغن های طبی)گلیسرین و وازلین و...( و انواع عرقیات)بیدمشك، کاستی، نعناع و.... 

تعیین شده است و روایی آن  79/0با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ  این پرسشنامه هاضریب پایایی ببرید(. 
ــاتید مدیریت ورزشــی، اقتصــاد و پزشــکی تأیید شــد )   (.  در تجزیه تحلیل اطالعات، از 9نیز توســط جمعی از اس

های مرکزی و پراکندگی برای توصیف اطالعات مربوط به جنسیت، سن،    های آمار توصیفی در قالب شاخص  روش
های مشـــارکت و ... در قالب جداول و از روش آماری اســـتنباطی تعداد افراد خانوار، ســـطح تحصـــیالت، انگیزه

ــمیرنوف جهت تعیین   –کلموگراف  آزمون لوین جهت همگنی واریانس ها و از آزمون    ها،  بیعی دادهط توزیعاسـ
سطح معنی داری        ضیه ها در  ساده جهت آزمون فر سیون  سبات آماری با     α=05/0رگر ستفاده گردید و کلیه محا ا

 انجام شد. Microsoft office Excelو  Spss21استفاده از نرم افزار 

 

1- Classification of Individual Consumotion by 

purpose 
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 نتایج و یافته های تحقیق
 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان پرسشنامه ها آورده شده است. فراوانیتوزیع  1در جدول 

 ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان توزیع فراوانی .1جدول 
 توزیع فراوانی

 امتغیره
 درصد معتبر درصد فراوانی

 
 
 
 سن

 2/42 35 135 سال 30 زیر

 1/33 5/27 106 سال 40-30

 2/17 2/14 55 سال 50-41

 4/4 6/3 14 سال 60-51

 1/3 6/2 10 سال 60 باالی

 1/17 1/17 66 پاسخ بدون

 100 100 386 کل

 6/86 6/86 342 مرد جنس

 4/11 4/11 44 زن

 21/6 21/6 24 مجرد وضعیت تاهل

 79/93 79/93 362 متاهل

 9/82 9/82 320 فعال فعالیت خانوار

 1/17 1/17 66 غیر فعال

تعداد اعضای 
 خانوار

 1/25 1/25 97 دو نفر

 22 22 85 سه نفر

 9/31 9/31 123 چهار نفر

 14 14 54 پنج نفر

 7 7 27 شش نفر و بیشتر

ــارکت ورزشــی متغیر یافته های توصــیفی  2در جدول       ــاعت در هفته مش ــات )س های هزینه، (و تعداد جلس
 خرید برای )هزینههزینه های درمانیو ....( و  ورزشــی  تجهیزاتورزشــی،کفش ورزشــی،    لباس )خریدورزشــی 
شترین مقدار،  میانگین، پزشك، دندانپزشکی، بیمه و ...(    درمانی، ویزیت داروهای انحراف و  میانهکمترین مقدار، بی

 معیار محاسبه شده است. 
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هزینه  و )تومان( هزینه های ورزشی ،مشارکت ورزشی های توصیفیجدول شاخص -2جدول 

 )تومان( های درمانی

شاخص اندازه 
 گیری

بیشترین  کمترین مقدار میانگین تعداد
 مقدار

 معیار انحراف میانه

مشارکت 
 ورزشی

386 
30/2 1 4 50/2 82/0 

هزینه های 
 ورزشی

386 
69/966919 0 3840000 650000 61/957048 

هزینه های 
 درمانی

386 
11/1427803 0 6100000 1000000 06/1818134 

ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف  های آماری مناسب جهت بررسی توزیع طبیعی داده  به منظور انتخاب آزمون     
همچنین از آزمون لوین برای  استفاده شد و محاسبات انجام شده نشان داد که توزیع پراکندگی متغیرها طبیعی بود.

شد و نتایج     ستفاده  سی همگنی واریانس ها ا شان داد که واریانس همه متغیر ها همگن بود  برر در  این آزمون نیز ن
 ادامه به بررسی فرضیه های تحقیق می پردازیم.

ستفاده  آزمون رگرسیون ساده   ، از ورزشی  هایهزینه بر خانوار ورزشی  مشارکت  میزانبه منظور بررسی تأثیر        ا
ــد و با توجه به جدول  ــان میوجود رابطه(، F=06/6و  p=011/0مقادیر )، 3شـ دهد. ی خطی بین دو متغیر را نشـ

ــت آمده ) ــیهt=56/2و  p=011/0همچنین با توجه به نتایج بدس ــارکتی حکم مبنی بر تأثیر معنی(، فرض  دار مش
(، ستون ضرایب استاندارد شده، سهم اثر      3شود. همچنین در جدول ) تأیید می ورزشی  هایهزینه بر خانوار ورزشی 
شارکت  دار میزانمعنی شی  م شی  هایهزینه بر ورز شان می  خانوار را ورز ست. با توجه به   130/0دهد که ن واحد ا

ست آمده )    ستنباط می 2Rضریب تعیین بد شی     (، چنین ا شارکت ورز صد از واریانس متغیر   17شود که میزان م در
 کند. های ورزشی( را تبیین میمالک )هزینه

 ورزشی هایهزینه بر خانوار ورزشی مشارکت تأثیر رگرسیونی جدول -3جدول

سی تأثیر میزان       شی  مشارکت  به منظور برر ساده   درمانی، از  هایهزینه بر خانوار ورز سیون  ستفاده  آزمون رگر ا
دهد. ی خطی بین دو متغیر را نشـــان می(، وجود رابطهF=53/5و p =019/0مقادیر )، 4شـــد و با توجه به جدول 

ست آمده )  ضیه =t-35/2و   p=019/0همچنین با توجه به نتایج بد شارکت ی حکم مبنی بر تأثیر معنی(، فر  دار م
ستاندارد شده، سهم اثر      4شود. همچنین در جدول ) تأیید می درمانی هایهزینه بر خانوار ورزشی   (، ستون ضرایب ا

 شاخص

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد 

 شده
2R t p 

B 
خطای 
 معیار

Beta 

  51/5 07/26 ثابت
17/0 

32/4 001/0> 

 011/0 56/2 130/0 87/1 54/3 مشارکت ورزشی
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شارکت  دار میزانمعنی شی  م شان می  خانوار را درمانی هایهزینه بر ورز ست. با توجه به   119/0دهد که ن واحد ا
ست آمده )    ستنباط می 2Rضریب تعیین بد شی     (، چنین ا شارکت ورز صد از واریانس متغیر   41شود که میزان م در

 کند. های درمانی( را تبیین میمالک )هزینه

 درمانی هایهزینه بر خانوار ورزشی جدول رگرسیونی تأثیر مشارکت -4 جدول

 شاخص
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
 2R t p استاندارد شده

B خطای معیار Beta 
  03/7 29/28 ثابت

14/0 
42/9 001/0> 

مشارکت 
 ورزشی

94/2 564/0 119/0- 35/2- 019/0 

 بحث و نتیجه گیری
شی و درمانی خانوار         شی بر هزینه های ورز شارکت ورز سی تأثیر م ضر با هدف برر ستان مراغه     پژوهش حا شهر

 های ورزشی اثر دارد که میزان مشارکت ورزشی خانوار بر هزینه   می دهدنتایج تحقیق حاضر نشان   صورت گرفت.  
(011/0p≤)های ورزشی در ارتباط است.   های ورزشی مستقیماً با مشارکت خانوار در فعالیت   . به عبارت دیگر هزینه

و  (14) (1385(، شـریفی و مقیمیان ) 1390(، نوشـیرانزاده ) 1388عسـکریان و جعفری ) یافته های نتایج تحقیق با 
 می پرداخت ورزشی  فعالیت ساعت  هر برای دالر 96/1 متوسط  طور به کانادا . درهمسو بود  (5)( 1383عسکریان ) 

شی  سرانه . شود  سط  طور به 2004 سال  در فرد هر ورز ست  بوده دالر 495 متو سبت  که ا  حدود ،1996 سال  به ن
ست )  یافته افزایش دالر 234 شی  هایفعالیت در شرکت  شود می زده تخمین (.7ا  هایهزینه و کردن ورزش) ورز

 ســهم کهاســت. درحالی داده اختصــاص خود به را ورزش با مرتبط ناخالص افزوده ارزش درصــد 58( آن با مرتبط
صرفی  هایفعالیت شی؛  م شی  تجهیزات خرید ها وبازی دیدن یعنی ورز صد  42 کفش و لباس از اعم ورز  بوده در

ست. جمعا   شارکت  برای پوند میلیارد8/11 ا شور  ناخالص افزوده ارزش میزان از ورزش در م شد  می ک  همچنین و با
 هایهزینه میزان که آنجا و از (4) باشد می کشور ناخالص افزوده ارزش از پوند میلیارد 5/8 ورزش در مصرف سهم

شی  شوری  هر در ورزش رواج میزان با خانوار ورز سب  ک ست  متنا سوب  خریدار یك کننده شرکت  هر و ا  می مح
دارد. یعنی این بدان معنا  ارتباط ورزش در مردم مشارکت  با مستقیماً  خانوار ورزشی  هایهزینه میزان بنابراین شود، 

ها می باشد که علت  است که مشارکت در ورزش مستلزم هزینه برای لباس ورزشی و کفش ورزشی و سایر هزینه      
 در انگلستان ورزشی ارزش اقتصادیاست. هم سو بودن این یافته با تحقیقات ذکر شده 

. (≥019/0p) دارد اثر درمانی هایهزینه بر خانوار ورزشی  مشارکت  ، میزانهای دیگر تحقیق حاضر طبق یافته     
ــعه موجب درمان هایهزینه کاهش و ســالمتی افزایش عوامل ترین مهم از یکی عنوان به ورزش  -برنامه یتوس
ــبت  افزایش و ملی های  ــته  کار  نیروی و جمعیت  نسـ  ملزومات  از ورزش برند  می بهره آن از دولت  و فرد که  گشـ

 منظم شرکت (.2)باشد  می جامعه نشاط و سالمت تأمین اساسی  و مهم بسیار  عوامل از یکی و بوده معاصر  زندگی
ــالمت فیزیکی هایفعالیت در ــمی س ــمین را افراد روانی و جس ــرفه و کاهش موجب و کند می تض  در جویی ص

شتی  هایهزینه شور  بهدا  این به شده  انجام انگلیس در( 2011-2012) زمان مدت در که تحقیقی در. شود  می ک
  بهداشتی  هایهزینه در پوند میلیارد 7/1 جویی صرفه  موجب ورزشی  هایفعالیت در شرکت  که است  رسیده  نتیجه
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 که افرادی (15)( 2007)  1زالر و رابرتز گزارش (. براسـاس 4) باشـد  می کشـور  اقتصـاد  کل در پوند میلیارد 2/11 و
ــت روزانه ــبت پرداختند، می ورزش و بدنی فعالیت به دقیقه 30 مدت به کم دس ــالمت از فعال غیر افراد به نس  س

سمانی  صادی  این یافته با نتایج تحقیقات ) .بودند برخوردار تری مطلوب ج ستان  از ورزشارزش اقت  (2013، 2در انگل
  (1391یمینی )(، 2012آبراهام و  همکاران )(، 2011، زمانی و همکاران )(16) (2011سازمان بهداشت جهانی ) ،(4)
ــکریان و جعفری ) ، (17) ــو ( هم1388عسـ ــاتو و         همچنین .بودسـ یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق ماسـ

(  که به بررسی تاثیر راه رفتن بر روی امید به زندگی و هزینه های پزشکی در طول عمر پرداخته 2012همکارانش)
ــیرانزاده )نتایج تحقیقات اما با  .(18)بودند همســو بود ــاید علت این ناهمســو بودن به بودســو ( ناهم1390نوش . ش

شود  جامعه شده مربوط  شگاه     .ی آماری تحقیقات ذکر  شیرانزاده اعضای هیئت علمی دان ها را مورد از آنجایی که نو
سطح باال          صادی در  ضعیت اقت ساتید از نظر رفاه و و ست و چون ا ست ا سی قرار داده ا شتر از  برر یی قرار دارند و بی

 کنند.ی بهداشت و درمان هزینه میعموم مردم در زمینه

رابطه خطی  شــیدر مجموع نتایج تحقیق حاضــر بیانگر آن اســت که مشــارکت خانوارها در فعالیت های ورز      
شرکت        شی  شتر در فعالیت های ورز شی دارد یعنی خانوارها هرچه بی ستقیمی با هزینه های ورز د هزینه آنها کنن م

سی  ابطه خطی معکورهزینه های درمانی  با در فعالیت های ورزشی  بیشتر خواهد شد. در مقابل مشارکت خانوارها   
پس می اهد یافت. ی آنها کاهش خورزشی شرکت کنند، هزینه های درمان  یعنی هرچه بیشتر در فعالیت های و  دارد

ــی هرچند هزینهتوان اینطور نتیجه گیری نمود که  ــارکت خانوارها در فعالیت های ورزش ــی آنها  با مش های ورزش
کاهش  ود برای شپیشنهاد می  پس .می یابد ولی در عوض آن هزینه های درمانی آنها کاهش خواهد یافت افزایش

 .خانوارها، به فعالیت های ورزشی و همگانی روی بیاورند درمانی هزینه های
میزان دقت،  اســت که پژوهش حاضــر با محدودیت های از جمله عدم اطمینان از در آخر ذکر این نکته ضــروری

ود بی افراد در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه مواجه بوده است و سعی پژوهشگران بر این عالقه، درک و انگیزه
شی و د       با  ست خانوارها و تاثیر نتایج آن بر هزینه های ورز سرپر شرایط تحقیق برای  ضیح   ،مراغه منطقهرمانی تو

 یافته ها این تحقیق ارائه دهند.نتایج دقیقی از 
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