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  چكيده
پيمايشي  –اين تحقيق از نوع توصيفي . هدف از اين پژوهش، بررسي اثر مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي ايران است

اطالعات مورد نياز شامل . ستآوري شده ااي جمعدليل ماهيت موضوع، اطالعات با استفاده از روش كتابخانهشود و بهمحسوب مي

، از مركز آمار ايران و 1386تا  1364توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن، مخارج ورزشي دولت و مخارج ورزشي خانوار از سال 

ها براساس آمارهاي موجود انجام گرفت كه آوري اطالعات الزم، آزمونپس از جمع. ريزي كشور تهيه شدسازمان مديريت و برنامه

براي بررسي اثر بلندمدت آن از مدل . استفاده شد Eviewsي بررسي تأثير مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي از برنامة برا

مدت نتايج نشان داد كه مخارج ورزشي دولت در كوتاه. برداري استفاده شدمدت آن از مدل خودرگرسيونانباشتگي و اثر كوتاههم

 .گذارد اما مخارج ورزشي خانوار بر توليد ناخالص داخلي تأثيري نداردبر توليد ناخالص داخلي تأثير مي

  

  هاي كليديواژه
  .اثر اقتصادي، مخارج ورزشي دولت، مخارج ورزشي خانوار، توليد ناخالص داخلي
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  مقدمه

گاه اند، اما هيچمنظور حفظ تندرستي و سرگرمي كاربرد داشتههاي ورزشي اغلب بهدر طول تاريخ، فعاليت
در عصر حاضر، ). 21(اند ها تا اين اندازه به شكل كااليي تجاري رواج نداشته و مطرح نبودهاين گونه فعاليت

عنوان يك بخش اقتصادي چه از بعد عملي و چه تماشايي، در توليد و مصرف كاالها و خدمات ورزشي و ورزش به
ي از مؤثرترين عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد اكنون يكو هم) 1(توسعة اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسي دارد 
امروزه صنعت ورزش با تأثيرات اقتصادي . رودشمار ميويكم بهملي و يكي از درآمدزاترين صنايع در قرن بيست

هاي درمان، مستقيم و غيرمستقيم مانند ايجاد اشتغال، درآمدزايي، جذب تماشاگر و گردشگري، كاهش هزينه
سهم چشمگير ). 26(، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ...ايش عملكرد كاركنان و ارتقاي سالمتي و افز

درصد توليد ناخالص  2تا  1صنعت ورزش در توليد ناخالص داخلي كشورهاي پيشرفته و همچنين اختصاص 
  ).27(داخلي به مصارف ورزشي خانوار، بيانگر اهميت و رشد صنعت ورزش نسبت به ديگر صنايع است 

يش رو به رشد مردم به ورزش به علل مختلفي از جمله افزايش اوقات فراغت، گرايش شديد به تندرستي، گرا
اي از يك سو و نياز به مصرف هاي ورزشي، افزايش درآمدهاي خانوار و شيوع ورزش حرفهرواج شركت در فعاليت

از آنجا ). 1(دوچندان كرده است كاالها و خدمات ورزشي بيشتر از سوي ديگر، اهميت اقتصادي صنعت ورزش را 
كننده و هر شركت) 26(هاي ورزشي خانوار با ميزان رواج ورزش در هر كشوري متناسب است كه ميزان هزينه

طور مستقيم با مشاركت مردم در ورزش ارتباط هاي ورزشي خانوار بهشود، ميزان هزينهيك خريدار محسوب مي
  .دارد

، 2000ميليون پوند بود كه نسبت به سال  16580، 2005خانوار در سال هاي ورزش در انگليس كل هزينه
افزايش داشته است ) درصد 134(ميليون پوند  7073، 1985و نسبت به سال ) درصد 28(ميليون پوند  12934

 8/15ها تقريباً خانواده 2004گزارش كرد در سال ) 2005( 1هيأت كنفرانس كانادا). 28) (2005هاي به قيمت(
هاي ورزشي از و نسبت هزينه 1994ميليارد دالر در  9/8در مقايسه با . يليارد دالر براي ورزش هزينه كردندم

GDP  15(رسيد  2004درصد در سال  2/1به  1994درصد در سال  9/0از.(  

                                                           
1  - The conference board of Canada 
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  )15، 19، 23، 26، 28(در چند كشور منتخب (%)  GDPمقايسة نسبت هزينه هاي ورزشي خانوار از   – 1جدول 
 كشور

  شرح
 هنگ كنگ

2000  
 كانادا
2004  

 انگلستان
2004  

اياالت 
  متحده
1995  

 نيوزيلند
1996  

  ايرلند شمالي
2004  

كل هزينه هاي ورزشي 
  خانوار

9104  
ميليون دالر (

  )هنگ كنگ

8/15  
ميليارد (

  )دالر كانادا

16183  
  -  )ميليون پوند(

967  
ميليون دالر (

  )نيوزيلند

446  
  )ميليون پوند(

  8/2  1  9/1  4/2  22/1  -  يد ناخالص داخليدرصد تول
  

 نگرند، بلكه به آن عنوان هزينه نميهاي ورزشي خود بهها به هزينهخوشبختانه امروزه بسياري از دولت

هاي درمان وري نيروي كار، كاهش يارانهگذاري براي افزايش سالمت جامعه، بهبود بهرهعنوان سرمايهبه
براي نمونه، دولت مركزي كانادا ساالنه . كنندزايش توليد ملي و امثال آن نگاه ميشهروندان، ايجاد اشتغال، اف

همچنين . كندميليون دالر كانادا هزينه مي 50تا  40هاي عمومي، حدود هاي آمادگي و ورزشبراي برنامه
ي عمومي ساالنه هاي ملي و كارهاهاي ملي ورزشي كانادا براي تدارك مربيان و داوران، حمايت از تيمسازمان
ميليون  2/1322، 2005حكومت مركزي انگلستان در سال ). 15(كنند ميليون دالر كانادا هزينه مي 25حدود 

هاي ميليون پوند از فعاليت 6363گفتني است كه در همين سال . هاي مرتبط با ورزش كردپوند صرف هزينه
  ).28(مربوط به ورزش درآمد داشته است 

تحقيق در . آغاز شد 1980ا اثر اقتصادي ورزش تقريباً از دهة ينقش ورزش در اقتصاد  تحقيقات در زمينة
هدف اين پژوهش . گرددبرمي 1984عنوان يك بخش صنعتي در اروپا به سال مورد اهميت اقتصادي ورزش، به

ها به زارشگ. كننده، و سپس مقايسة نتايج بودتحقيق در مورد اهميت صنعت ورزش در اقتصاد كشورهاي شركت
هاي در سال). 18(افزايش دانش در زمينة نقش اقتصادي ورزش در سطح ملي در كشورهاي خاصي كمك كرد 

هاي وسيعي در هاو جونز و والديمير آندرف و همكاران با حمايت كميتة تحقيقاتي اروپا پژوهش 1994و  1989
 يك تحقيق پيمايشي براي ) 1991( 1پيدا). 7، 29(زمينة آثار اقتصادي ورزش در سطح اروپا انجام دادند 

اولين مطالعه را در زمينة اقتصاد ورزش ) 1990(تنريرو . هاي ورزشي در اسكاتلند انجام دادگيري هزينهاندازه
ولفگانگ  1995در سال . هاي ورزشي خانوارهاي پرتغال را ارزيابي كندتنريرو سعي كرد هزينه. پرتغال انجام داد

                                                           
1 -  Pieda 
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). 29(هاي ورزشي خانوار اين كشور را اعالم كرد ي ورزش آلمان را ارزيابي و براي اولين بار هزينهوبر تأثير اقتصاد
ها و محققان زيادي به انجام مؤثر اقتصادي، دولتو عنوان يك عامل مهم در ادامة سياست توسعة ورزش به

درصد توليد ناخالص  3تا  1كه  براي مثال در اروپا برآورد كردند. تحقيقات علمي در اين زمينه تحريك شدند
توليد ناخالص داخلي از سهم مخارج ورزشي  1380در سال ). 27(هاي ورزشي اختصاص دارد داخلي به هزينه

ها بر اقتصاد كشور تاكنون تحقيقي صورت اما در مورد اثر اين هزينه) 7(درصد برآورد شده  21/0كشورمان 
هاي انجام گرفته در اين زمينه، محقق بر آن شد زش و كمبود پژوهشباتوجه به اهميت اقتصادي ور. نگرفته است

بررسي كشور هاي ورزشي را در رشد اقتصادي تا با بررسي اثر مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي، اثر هزينه
  .كند

  

  تحقيق روش

 ه از روش دليل ماهيت موضوع، اطالعات با استفادپيمايشي است و به –اين تحقيق از نوع توصيفي 

ريزي، بانك مركزي و اين منظور از اطالعات موجود در سازمان مديريت و برنامه به. دآوري شاي جمعكتابخانه
هاي ورزشي اطالعات مورد نياز شامل توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن، هزينه. مركز آمار ايران استفاده شد

ها براساس آوري اطالعات الزم، آزمونپس از جمع. بود 1386تا  1363هاي ورزشي خانوار از سال دولت و هزينه
 Eviewsبراي بررسي تأثير مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي از برنامة . آمارهاي موجود انجام گرفت

اقتصادسنجي، هاي مختلفي همچون اي است كه در رشتة اقتصاد و نيز در زمينهافزاري حرفهنرم Eviews. استفاده شد
انباشتگي براي بررسي آثار بلندمدت آن از مدل هم. روز دنيا كاربرد داردهاي كامالً جديد و بهبا روش آن هم

)Cointegration (مدت آن از مدل خودرگرسيون برداري و آثار كوتاه)Vecor autoregressive ( استفاده
  .شد

رگيري هزينه و درآمد خانوار شهري و منظور دسترسي به اطالعات هزينة ورزشي خانوار، از نتايج طرح آمابه
هاي مختلف، ها شامل پوشاك، كفش، فراگيري ورزشاين هزينه. استفاده شد 1386تا  1363روستايي از سال 

تهية بليت ورودي و حق عضويت، كراية لوازم، انواع توپ، ميزهاي بيليارد و پينگ پنگ و ديگر تجهيزات ورزشي 
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سپس با استفاده از . دست آمدنة ورزشي براي يك خانوار شهري و روستايي بهبه اين ترتيب ميانگين هزي. است
ضرب هزينة ورزشي يك  هاي مذكور، با حاصلاطالعات موجود دربارة تعداد خانوارهاي شهري و روستايي در سال

دست هخانوار شهري و روستايي در تعداد خانوارهاي موجود و جمع آنها با يكديگر مصرف كل ورزشي خانوار ب
  .آمد

هاي دولت در اين بخش ابتدا اطالعات موجود در قانون بودجة كل كشور بررسي براي مشخص كردن هزينه
دليل يكسان نبودن بودجة مصوب و عملكرد دولت در اين بخش و همچنين نبودن ارقام مربوط به شد اما به

  هاي اقتصادي سازمان مديريت و شها در قانون بودجه، از اطالعات موجود در گزارعملكرد در بعضي سال
  .ريزي نيز استفاده شدبرنامه

  

  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

به  1363ميليارد ريال در سال  7روند افزايشي داشته و از  1386تا  1363هاي ورزشي خانوار از سال هزينه
نة خانوار و توليد هاي ورزشي از كل هزياما نسبت هزينه. رسيده است 1386ميليارد ريال در سال  2930

  .هاي اوليه افزايش چنداني نداشته استجز در سالها روند منظمي نداشته و بهناخالص داخلي طي اين سال

. دهدنشان مي 1386تا  1363هاي ورزشي دولت و خانوار را در مقايسه با هم از سال روند هزينه 1 شكل
  . روندي رو به افزايش و بدون نوسان داشته است هاي ورزشي خانواركنيد، هزينهطوركه مالحظه ميهمان
رسيده  1386ميليارد ريال در سال  1228به  1363ميليارد ريال در سال  10هاي ورزشي دولت نيز از هزينه
همچنين نتايج . اي نداشته و رو به افزايش بوده استنوسان عمده 1386و  1383هاي غير از سالبه كه است

هاي ورزشي دولت به كل مخارج دولت، بيشتر از نسبت مخارج ورزشي خانوار به كل نهنشان داد كه نسبت هزي
  .مخارج خانوار بوده و رشد بيشتري داشته است
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  1386تا  1363هاي ورزشي دولت و خانوار از سال مقايسة روند هزينه – 1شكل 

ضربة ناشي از تكان  العمل عكسبه گزارش  3و  2، 1ل هاي شكدر اين بخش باتوجه به نتايج حاصل از 
  مثبت مخارج ورزشي دولتي، مخارج ورزشي خانوار و توليد ناخالص داخلي بر توليد ناخالص داخلي ايران 

ضربه، تأثير ناشي از تكاني به اندازة يك انحراف استاندارد را روي مقادير جاري و  العمل عكستابع . پردازيممي
شود، ضمن اينكه تأثير تكان متوجه همان ام  - Iاگر تكاني متوجه متغير  . دهدزا نشان ميتغيرهاي درونآيندة م
  .شودزاي سيستم نيز منتقل ميبه ديگر متغيرهاي درون VARشود، از طريق سيستم پوياي ام مي - Iمتغير 

تكان مثبت توليد ناخالص داخلي بر دهد، اثر نشان مي 2 شكلالعمل ضربه در كه نتايج تابع عكسگونههمان
دوره سبب  10يعني شوك مثبت توليد ناخالص داخلي در مدت . يابددوره افزايش مي 10خودش در طول 

  .شودافزايش توليد ناخالص داخلي مي

به نمايش گذاشته شده است،  3 شكلالعمل ضربه كه در آمدة ناشي از تابع عكسدستباتوجه به نتايج به
شود، طوركه مشاهده مياما همان. شودارج ورزشي دولت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي ميافزايش مخ

. شودشوك مثبت مخارج ورزشي دولت تا سه دوره تأثير مثبت بر توليد ناخالص داخلي دارد و بعد از آن صفر مي
اثر اين تكان از ابتدا . نداردشوك مثبت مخارج ورزشي خانوار، تأثيري بر توليد ناخالص داخلي  4 شكلباتوجه به 
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مدت بر توليد ناخالص داخلي تأثير توان نتيجه گرفت كه مخارج ورزشي دولت در كوتاهبنابراين مي. صفر است
  .مدت تأثيري بر توليد ناخالص داخلي نداردگذارد، اما مخارج ورزشي خانوار در كوتاهمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمده از دستانباشتگي استفاده شد و براساس نتايج بهمون همبراي سنجش رابطة بلندمدت از آز
شود، رابطة بين مخارج ورزشي دولت و توليد ناخالص مشاهده مي 2طوركه در جدول ها، همانوتحليل دادهتجزيه

در . داخلي و نيز رابطة بين مخارج ورزشي خانوار و توليد ناخالص داخلي در بلندمدت از نظر آماري معنادار نيست
  .نتيجه شوك مثبت مخارج ورزشي خانوار و دولت در بلندمدت تأثيري بر توليد ناخالص داخلي ندارد

تابع عكس العمل –2شگل 
ناشي از تكان مثبت توليد 

 ناخالص داخلي

  تابع عكس العمل–3شكل 
  ناشي از تكان مثبت
 مخارج ورزشي دولت

تابع عكس العمل – 4شگل 
ناشي از تكان مثبت مخارج 

 ورزشي خانوار
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  نتايج آزمون هم انباشتگي  – 2جدول 
  نتايج آزمون هم انباشتگي

GDP GSP  PSC    

  ضرايب معمولي هم انباشتگي -349/20221 321/1391  000000/1

  خطاي استاندارد  )725/190(  )673/104(  

  

توان نتيجه مدت و بلندمدت بر توليد ناخالص داخلي ميباتوجه به اثر مخارج ورزشي خانوار و دولت در كوتاه
هاي ورزشي دولت بر توليد هاي ورزشي خانوار تأثيري بر توليد ناخالص داخلي ندارد و هزينهگرفت كه هزينه

  .ناخالص داخلي تأثير محدود دارد

ها و تجزية واريانس اهميت نسبي هريك از پنج تكان را در مورد مل ضربه تأثير هريك از تكانالعتابع عكس
اي از تجزية واريانس مربوط به مدل را با گزارش خالصه 3جدول . دهدهاي متغيرهاي الگو نشان ميايجاد نوسان

  . دهدهاي مربوط به سطح نشان مياستفاده از داده

ثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي، تأثير توليد ناخالص شود، از بين هفت تكان تأطوركه مشاهده ميهمان
شود اما در رويم، تأثير اين تكان كمتر ميهاست و هرچه به سمت بلندمدت پيش ميداخلي بيشتر از ديگر تكان

تأثير تكان هزينة مصرف نهايي دولت در رتبة دوم قرار دارد و طي . ها رتبة اول را از نظر اثرگذاري داردتمام دوره
اثر تكان هزينة مصرف نهايي خانوار و تشكيل . زمان اين اثر بيشتر شده است، اما همچنان در رتبة دوم قرار دارد

هاي بعد قرار دارد اما در مقايسة بين هزينة ورزشي دولت و هزينة ورزشي خانوار، سرماية ثابت ناخالص در رتبه
ورزشي دولت نسبت به اثر مخارج ورشي خانوار در شود، اثر تكان مخارج مشاهده مي 3طوركه در جدول همان

توان نتيجه گرفت كه سهم تأثير مخارج ورزشي دولت در توليد ناخالص بنابراين مي. ها بيشتر استتمام دوره
  .داخلي بيشتر از سهم مخارج خانوار است
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  )PSC,GSP,N,CO,G, GDP(به تجزيه واريانس مدل نتايج مربوط   – 3جدول 
 وضعيت 

  متغير

در افق 
زماني 

  )دوره(

  در اثر تكان مثبت

GDP1  G2  CO3  N4  GSP5  PSC6  

GDP 

1  100 0 0 0 0  

2  03/60  67/29  06/5  95/1  03/3  23/0 

3  06/55  67/32  79/3  29/4  08/4  08/0  

4  49/52  18/35  68/2  55/5  53/3  54/0  

5  59/52  50/36  02/2  35/5  97/2  54/0  

6  06/52  06/38  57/1  99/4  84/2  44/0  

7  49/51  04/39  56/1  82/4  68/2  37/0  

8  63/50  10/40  89/1  61/4  42/2  32/0  

9  61/49  91/40  61/2  27/4  28/2  29/0  

10  61/48  33/41  58/3  95/3  20/2  30/0  

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي خانوار ايراني است، چراكه هزينههاي ورزشي از كل دهندة سهم ناچيز هزينهنتايج اين تحقيق نشان
براي مثال در . شودهاي كلي مصرفي محاسبه ميدرصد هزينه 3تا  5/1كنندة ورزشي، امروزه هزينة مصرف

، 27(درصد گزارش شده بود  18/2و  8/2ترتيب هاي ورزشي از كل هزينة خانوار بهانگليس و كانادا سهم هزينه
هاي خانوار و از توليد ناخالص داخلي هاي ورزشي خانوار ايراني از كل هزينهينهكه بيشترين سهم هزدرحالي). 15

                                                           
  توليد ناخالص داخلي - 1
  مخارج دولت -  2
  مخارج خانوار - 3
  ابتتشكيل سرماية ث -  4
  مخارج ورزشي دولت  -  5
  مخارج ورزشي خانوار -  6
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نيز  1380گفتني است تحقيق عسگريان در سال . درصد برآورد شده است 22/0و  40/0سال گذشته  24طي 
در . دكنهاي ورزشي را از كل هزينة خانوار ايراني و توليد ناخالص داخلي كشور تأييد ميسهم ناچيز هزينه

ميليارد ريال  651و  509ترتيب به 1380و  1377هاي هاي ورزشي خانوار ايراني در سالتحقيق ايشان هزينه
كشور را به خود  GDPدرصد از  09/0و  01/0درصد از كل هزينة خانوار و  17/0و  22/0برآورد شد كه هركدام 

براساس (سرانة توليد ناخالص داخلي در ايران  سهم ناچيز مشاركت ورزشي و پايين بودن). 7(دادند اختصاص مي
دنيا قرار  74دالر است و در رتبة  8520معادل  2006توليد ناخالص داخلي ايران در سال سرانة اطالعات موجود، 

رتبة اول (دالر  70044دارد، باالترين سرانة توليد ناخالص داخلي در سال مزبور مربوط به لوكزامبورگ است با 
هاي ورزشي خانوار و ترين داليل آن محسوب كرد، زيرا هزينهعنوان اصليتوان بهرا مي) هاي مجلسمركز پژوهش

هاي انجام گرفته در كشورهايي كه براساس پژوهش. اندميزان مشاركت ورزشي تا حد زيادي به هم وابسته
ات سالم نيز بيشتر و در نتيجه علت رفاه بيشتر، گرايش مردم به ورزش و تفريحميانگين درآمد بيشتري دارند، به

  در برخي از كشورهاي جهان، همچون انگلستان و نيوزيلند، ). 21(هاي ورزشي خانوار هم بيشتر است هزينه
هاي ورزشي خانوار نسبت به رشد دليل محبوبيت و اهميت چشمگير ورزش در بين مردم، حتي رشد هزينهبه

  ).26) (درصد 5/3به  3/6درصد و در نيوزيلند  7/2به  3/7لستان در انگ(اقتصادي آنها بيشتر گزارش شده است 

مدت و بلندمدت اثري هاي ورزشي خانوار در كوتاهوتحليل دقيق اطالعات تحقيق نشان داد كه هزينهتجزيه
هاي ها در سبد هزينههايي همچون مسكن و خوراكيزياد بودن سهم هزينه. بر توليد ناخالص داخلي كشور ندارد

ها، زياد بودن ميزان تورم در كشور و عدم وار، كم بودن ميزان متوسط درآمد ساالنة خانوار نسبت به هزينهخان
هاي ورزشي از جمله داليل احتمالي كم بودن مخارج ورزشي خانوار و مشاركت درصد چشمگير مردم در فعاليت

مخارج ورزشي دولت بر توليد ناخالص  همچنين. سپس اثرگذار نبودن آن بر توليد ناخالص داخلي در ايران است
شود كه از داليل احتمالي آن، زياد بودن سهم داخلي تنها تا سه دوره اثرگذار است و بعد از آن اين اثر صفر مي

ونقل و ديگر موارد است كه در مقايسه هايي همچون صنعت و معدن، كشاورزي، حملهاي دولت در بخشهزينه
درصد از توليد ناخالص داخلي را  17/0، 1385كه در باالترين حد خود در سال  با اين موارد، مخارج ورزشي

  .رسدنظر ميدهد، بسيار ناچيز است و توجيه اين نتيجه منطقي بهتشكيل مي
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طوركه در نتيجة تحقيق مالحظه شد، سهم تأثير مخارج ورزشي دولت بر توليد ناخالص داخلي بيشتر همان
هاي دولت يكي از منابع عمده دانيم، در بيشتر كشورهاي دنيا، كمكطوركه ميهمان .از سهم مخارج خانوار است

ها در توسعة ورزش همگاني و شود و سهم دولتهاي عمومي و اصلي ورزش و تفريحات محسوب ميبراي برنامه
ي ورزشي خود هاها به هزينهخوشبختانه امروزه بسياري از دولت. هاي ورزشي بسيار مؤثر استايجاد زيرساخت

وري گذاري براي افزايش سالمت جامعه، بهبود بهرهعنوان نوعي سرمايهنگرند، بلكه به آن بهعنوان هزينه نميبه
  .كنندهاي درمان شهروندان، ايجاد اشتغال، افزايش توليد ملي و امثال آن نگاه مينيروي كار، كاهش يارانه

شود نيافته محسوب مين حامي ورزش در كشورهاي توسعهتري، دولت اصلي)1996(بنا بر ديدگاه كيدان 
گيري اين تأثيرات بر آثار اقتصادي مستقيم، تأثيرات غيرمستقيم نيز دارد كه اغلب اندازهورزش عالوه). 23(

طور مستقيم و هم كه وضعيت سالمت جامعه هم به) 22(دهد براي مثال شواهد نشان مي. تر استمشكل
وري بيشتري دارند و كار انجام گرفته تر، بهرهگذارد، زيرا افراد سالموري نيروي كار تأثير ميغيرمستقيم بر بهره

همچنين سالمت يك . توسط آنان به ازاي كالري دريافتي روزانه، در مقايسه با افراد بيمار بيشتر خواهد بود
عوامل افزايش سالمتي و كاهش  ترينعنوان يكي از مهمدهد و ورزش بههاي درمان را كاهش ميجامعه هزينه

شود كه فرد و دولت از هاي ملي و افزايش نسبت جمعيت و نيروي كار ميهاي درمان، موجب توسعة برنامههزينه
  .برندآن بهره مي
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