
  

 
 0011 مستانز _  مديريت ورزشی 

 0301-0333 : ص ،0 شمارة، 03دورة 
 پژوهشی -نوع مقاله : علمی 

 99 /  11 / 37 تاريخ دريافت :

 99 / 38/17   : پذيرشتاريخ 

 

 ليپانل کوانتا یونرگرس يکرد: رويراندر ا یاثر بودجه بر مشارکت ورزش
  

  0جف ديکسون  – 3شهرام فتاحی – 3شیرين زردشتیان – 0سعید خانمرادی 

. استاديار مديريت 3. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران 0

. دانشیار اقتصادسنجی، دانشکدة اقتصاد و 3ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران 

 ةدانشکد ی،های پژوهشمشارکت يرو مد یورزش يريتمد یاردانش. 0کارآفرينی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران 

 یاتجارت، دانشگاه لاتروب، ملبورن، استرال

 
 

 چکیده
 ینب یرانهای ااستان یهای پانل برا. دادهبود یراندر ا یبر مشارکت ورزش رزشیو ةاثر بودج یپژوهش بررس ینهدف از ا

تحلیل  یشد. برا یگردآورایران  یکالمپ یمل یتةوزارت ورزش و جوانان و کم ،از مرکز آمار 3131تا  3131های سال

ها داده یل. تحلشد ییدبا روش بوت استرپ تأ ایینه یجهای چندگانه استفاده شد و نتادر دهک یلکوانتا یونها از رگرسداده

بر  یعنادارورزش اثر مثبت و م یجار ةنشان داد که بودج یج. نتایرفتانجام پذ 31 ةنسخ یویوزافزار ابا استفاده از نرم

ها دهک یبوت استرپ در تمام یدارد و پس از اجرا 3/1، 7/1، 1/1، 5/1، 4/1،  1/1، 3/1های در دهک یمشارکت ورزش

فقط  یورزش بر مشارکت ورزش یعمران ةاما اثر بودج ،معنادار نشان داده شد یورزش بر مشارکت ورزش یجار ةاثر بودج

 یدهک یچدر ه یورزش بر مشارکت ورزش یعمران ةبوت استرپ اثر بودج یاجرا بود و پس از یمعنادار و منف 3/1در دهک 

استان و  یتو وضع ییهای اجراورزش را متناسب با برنامه یو عمران یجار ةبودج یدربط، باذی انمعنادار نبود. مسئول

المللی های بینخاص کشور در مواجهه با تحریم یطو با توجه به شرا یمشارکت ورزش یارتقا منظوربه یعیعدالت توز یترعا

 دهند. یصتخص
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 مقدمه
ترین و به اهداف هر کشور قانون بودجه است. بودجه مهم یدنرس یبرا یراهبرد یترین ابزارهااز مهم

 روین. ازاهاستو کنترل فعالیت یلتعد، اصلاح ،ریزیها، برنامهها و اولویتسیاست یگیریمؤثرترین ابزار پ

 یتهمآن، ا یصتخص ینةمناسب و به یوةش یریآن و فراگ یکارگیری اصولابزار و به ینا یحشناخت صح

 ةتحقق توسع یدر راستا یاستان یریزی علمبودجه ةمسئل یرهای اخاساس، در سال ینهم . بردارد اییژهو

ز همواره ا ی،های استانکشور و کاهش نابرابری یو مال ییای و رفع تمرکز فضاو متوازن منطقه یکپارچه

 ةر دادن بودج(. با مدنظر قرا3) سیاستگذاران و دولتمردان بوده است یزان،ررنامهب یهاترین اولویتمهم

. شودمی یلتشک یعموم ةو بودج یهای دولتشرکت ةشود که بودجه از دو بخش بودجملاحظه می یران،ا

اما  ،درصد( 71 یباًدهد )تقرمی یلتشک را یرانا ةاز بودج یبخش بزرگ ی،های دولتشرکت ةبودج ینکهبا ا

 یاجرا یای است که در آن، برادولت، بودجه یعموم ةدولت بخش مهم بودجه است. بودج یعموم ةبودج

 ایهای سرمایهو تملک دارایی (ی)جار ایبینی و اعتبارات هزینهلازم پیش یهای سالانه، منابع مالبرنامه

ای، اعتباراتی های سرمایهتملک دارایی ة(. منظور از بودج2د )شومی تعیین ییهای اجرا( دستگاهی)عمران

جرای ا منظوربهعمومی دولت به تفکیک،  ةصورت کلی و در بودجساله بهرانی پنجعمة است که در برنام

های به برنامه مربوطهای جاری هزینه ةهای عمرانی )اعتباراتی عمرانی ثابت( و همچنین توسعطرح

قانون برنامه و  3 ةماد 7شود )بند بینی میاقتصادی و اجتماعی دولت )اعتبارات عمرانی غیرثابت( پیش

ها یا سایر درآمدهای مرسوم و مستمر طور عمده مالیاتجاری را به ةدرآمد بودج . همچنینکشور( ةبودج

از محل درآمدهای خاص مانند  ایسرمایههای تملک داراییة که بودجدهند، درحالیدولت تشکیل می

اعتبارات »عمرانی در ایران  ةشود. منظور از بودجهای داخلی و خارجی تأمین اعتبار میدرآمد نفت یا وام

یعنی وجوهی که مطابق قانون از محل درآمد نفت به سازمان برنامه  ،است« ایهای سرمایهتملک دارایی

که  یی(. درآمدها1است ) ییهای اجراای دستگاهاعتبارات هزینه یجار ةگیرد و منظور از بودجتعلق می

)که  یعموم یسهم درآمدها ین،اند. بنابراآمد بودجهکل در سومیکشوند، حدود می یلها تحصدر استان

 مهم، ةکشور است. اما نکت ةاز دوسوم بودج یششوند( بمی یناز منابع حاصل از فروش نفت تأم اغلب

 زانیشوند. ممی یمتقس یو عمران یبه دو قسمت جار یزها نبودجه است. هزینه ینکردن ا ینهسازوکار هز

 یدر هر استان دارد. برا یدولت یبا وزن ساختار نهادها یمیمستق ة، رابطهادر استان یجار یهاهزینه

تر کردستان بزرگ یا یلامچون ا یهایاز استان تبمراچون اصفهان، به یدر استان یمثال، وزن ساختار دولت

 ،تاس یشتردولت ب یکه وزن موجود آنها در ساخت ادار یهایاستان یجار ةسهم بودج یب،ترتیناست. بد
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 یگر،عبارت دکشور خواهد بود. به ةسالان ةدر بودج یسهم بالاتر ی،صورت عرفبا کمترین نفوذ قدرت و به

اغلب دارد که  یهایبه استان یشترکشور، خود حکم بر انتقال منابع ب ریساخت موجود و متداول ادا

ت آن بر انباش یرو تأث یرانعم یهاهزینه یبترک ی،جار یهاهزینه یبتر از ترک. اما مهمترندیافتهتوسعه

 ینعمرا یهاطرح یهاهزینه ؛شوندمی یمبه دو قسمت تقس یزن یعمران یهادر منطقه است. هزینه یهسرما

 یفرها در سطح منطقه تعریزی استانبرنامه یو شورا یبخش یهاتوسط سازمان ینیکه تا سقف مع یاستان

 ةامکه برن ییهادارند؛ طرح ییفضا ینابرابر یجاددر ا یترکه نقش مهم یمال یهاطرح یهاشوند؛ هزینهمی

. در کنندیم یفهای کشور، تعرهر کدام از استان ةها را در سطح کشور و در محدودوزارتخانه یتفعال

قدرت  اییینقش منشأ جغراف یابد،یبه آن اختصاص م یای کلانمنابع سرمایه اغلبها که طرح ینا یصتشخ

 یوجود دارد که بودجه و منابع مال یدگاهد ین(. ا2) است یتپراهم یاربس گیری،یمتصممراکز  ترینیدر عال

 ةودجب یددر جامعه با یمشارکت ورزش ةارائ یکشورها دارند. برا یدر مشارکت ورزش ایکنندهییننقش تع

 اتیاز ضرور یدر هر کشور یورزش ةبودج ین. بنابرایردقرار گ یدهندگان خدمات ورزشارائه یاردر اخت یکاف

 یامثال دولت استرال برای پردازند.یورزش خود م یاز کشورها به اختصاص بودجه برا یاریاست و بس

 یلدلبه یمال پذیرییب(. آس4ارائه کرده است ) ایسابقهیدر سطح ب یاورزش استرال یبرا یدولت ةبودج

 ایئلهمس یرانتفاعیغ یورزش یهااشگاهب یبرا ی،درآمد کاف یجاداز ا یریباشگاه و جلوگ یهاهزینه یشافزا

کنندگان مشارکت یاقاز نظر پول، زمان و جلب اشت یخدمات ورزش ةارائ یها برا(. باشگاه5) مهم است

ها ینبر ا(. علاوه1) دهندگان خدمات اوقات فراغت هستندارائه یرو بالقوه در رقابت با سا یفعل یورزش

 ضیو تعو ینگهدار یهاهزینه یشکنندگان ورزش با افزابه مشارکت یخدمات ورزش ةدهندارائه یهاباشگاه

 یشتریب یمال یتخدمات با مشکلات ظرف ةارائ یبرا یوزش یهاباشگاه ین(. بنابرا7) امکانات مواجهند

دست آوردن به یموانع برا یجاداحتمالاً با ا ینهمچن .مواجهند یرانتفاعیغ یهاسازمان یرنسبت به سا

 یافتای از دولت دربودجه یوزلندن داریشهر یورزش یهامثال، باشگاه رای(. ب3رو هستند )هروب بودجه

 یهااشگاهکه ب ییکشورها یکردبا رو یدگاهد ینکنند. ا یریترا خود بادقت مد یمنابع مال یدو با کنندینم

 کانادا و آلمان یورزش یهاباشگاه یمثال، برخ یاست )برا فاوت، متکنندیم یافتدر یوجوه عموم یورزش

 یو منابع مال یورزش ةبودج یتمختلف بر نقش و اهم یقاتتحق. (3) گیرند(یم یارانه یشانهاتوسط دولت

کردند که  یبررس یقی( در تحق2133و همکاران ) 3یزرلیاند. از جمله سوکید کردهأت یبر مشارکت ورزش

                                                           
1. Swierzy 
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را  یورزش یهامشارکت داوطلبانه در باشگاه یورزش یهاباشگاه یو ساختار ی، مالیچگونه منابع انسان

متعادل  ةباشگاهشان بودج یبالغ احتمالاً وقت یکه اعضا یدندرس یجهنت ینو به ا دهندیقرار م یرتحت تأث

کید داشتند أت یقی( در تحق2132و همکاران ) 3یکر. و(31) دارند یکمتر ةداشته باشد، مشارکت داوطلبان

 ةدهندارائه یورزش یهاریزی باشگاهریزی و بودجهممکن است برنامه یدرآمد ینانعدم اطم یهایهکه رو

 یبرا یورزش یها( معتقدند که باشگاه2111) 2. هورچ و اسچوت(7) را دچار مشکل کند یخدمات ورزش

دارد که  یتاهم حدیموضوع به ینا .دارند یازبه درآمد ن یکنندگان ورزشخدمات به مشارکت ةارائ

ر د یورزش یرانمد هاییستگیعنوان شابه یدادرو یریتو مد یتحما ی،بندبودجه ی،مال ینمأت یهاحوزه

و همکاران  1یدوپو ین. همچن(33) اندشده یمعرف یورزش هاییونآلمان و فدراس یورزش یهاباشگاه

در انگلستان با توجه به اقدامات  یتیمختلف جمع یهاگروه یسطح مشارکت ورزش ی( در بررس2137)

 یبرا ینهبه کاهش هز یای در مقامات محلبودجه یهایتکه محدود یدندرس یجهنت ینبه ا یدولت مرکز

 یکائیلی. مهرآرا و م(32) جامعه منجر شده است یحاتورزش و تفر ةاز جمله توسع یاریاختیرخدمات غ

 یرانترین عامل تحولات بخش ورزش در ادولت مهم یکه مخارج ورزش یافتنددر یقی( در تحق3131)

 ینبه ا یمشارکت ورزش ةمدل توسع یطراح ینةدر زم یقی( در تحق3137. بنار و همکاران )(31) اندبوده

 . (34) است یمشارکت ورزش ةاز جمله عوامل مهم توسع یکه خدمات و منابع مال یدندرس یجهنت

اص ورزش اختص ةرا به بودج زیادیر کشورها سهم بیشته گفت ک توانیم یحاتتوض ینبا توجه به ا

 یتدهند و به موفق یشرا در جامعه افزا یمشارکت ورزش یزانم کنندیم یشکل سع یندهند و به امی

 یهادولت ةاست و همواره دغدغ یاتورزش از ضرور یبودجه برا ةمسئل یزن یران. در ایابندالمللی دست بین

و وزارت ورزش  یافته یشافزا 3137نسبت به  3133 ةکه سهم ورزش از بودجیطوربه ،مختلف بوده است

شده  خورداربودجه بر یشهزار تومان از افزا 511و  یلیونم 321و  یلیاردم 42مقدار  3137نسبت به سال 

و  یلیونم 313و  یلیاردم 5هم  یکالمپ یمل یتةکمة ، بودج3133 ةبودج یحةاست. براساس جداول لا

 یلیونم 311و  یلیاردم 2 یشبا افزا یزن یکپارالمپ یمل یتةکم ةداشته است. بودج یشتومان افزاهزار  411

بالا  اریو نرخ ارز بس یالمللی و مشکلات اقتصادهای بینبا توجه به تحریم یرانرو بوده است. اهتومان روب

مختلف  یهاشده است و بخش اییدهورزش دچار مشکلات عد ةبودج ینمأدر ت یرهای اخهمواره در سال

                                                           
1. Wicker 

2. Horch, & Schütte 

3. Widdop 
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در بخش  یو دولت یخصوص یهااز بخش یاریاند و بسبودجه مواجه بوده یهمواره با کسر یرانورزش در ا

 یتفعال ةکنندگان از ادامبه مشارکت یخدمات ورزش رائةا یبرا یمنابع مال ینمأعدم ت یلدلورزش به

 ینمأعدم ت یلدلبه ،شوندمواجه می یتیوضع ینچنبا  یوقت یزکننده ناند. ورزشکاران مشارکتبازمانده

ارکت بر مش یرانا یورزش ةاثر بودج یبررس یقتحق ینهدف از ا ین. بنابراروندیاز بخش ورزش کنار م یمال

 کند. یداوجودآمده پچالش به ینا یرا برا یمناسب یاست تا بتواند راهکارها یورزش

 

 ی پژوهششناسروش

. گرفته استانجام  3اقتصاد ورزش ةدر حوز ایرشتهینصورت باست که به یکاربرد یپژوهش یقتحق ینا

 1یویوزافزار ابا کمک نرم یچندک یا 2یلکوانتا یوناز روش رگرس هاوتحلیل دادهیهتجزدر این تحقیق برای 

 یقطعم هایدادهاز  یبی، ترک4نلاهای پداده ؛صورت پانل هستندبه یقهای تحق. دادهشداستفاده  31 ةنسخ

شود. در طول زمان مشاهده می یهای مقطعاطلاعات مربوط به داده یعنی، هستند یزمان یو سر

مختلف در هر مقطع  یهابعد آن مربوط به واحد یک، که دارنددو بعد  یهایداده ینصورت که چنینبد

استان  23 یبرا یقهای پانل تحقداده ین(. بنابرا35) آن مربوط به زمان است یگرخاص و بعد د یزمان

 یقتحق ینمشاهده در ا 23*34= 132در واقع  .شدند یگردآور 3131تا  3131دوره از سال  34در  یرانا

های داده شد.های تهران و البرز با هم جمع های استاناست که داده یحتوض شایاندر نظر گرفته شد. 

استان در نظر گرفته شد.  یکم با ه یزن یو خراسان رضو یخراسان جنوب ی،شمال راسانهای خاستان

وزارت  یران،ها از مرکز آمار اداده ینلحاظ شد. ا یقتحق یندر ا یرانهای ااستان ةهای همداده ینبنابرا

 ةدجشامل بو یقدر تحق ادهمورد استف یرهایشد. متغ یگردآور یرانا یکالمپ یمل یتةورزش و جوانان و کم

های مربوط ورزش از داده یجار ةبودج ید. برابو یورزش و مشارکت ورزش یعمران ةورزش، بودج یجار

نشان  SCBبا نماد  یرمتغ یناستفاده شد و ا یرانهای اای ادارات ورزش و جوانان استانبه اعتبارات هزینه

ای ادارات ورزش و های سرمایههای مربوط به تملک داراییاز داده ورزش یعمران ةبودج یداده شد. برا

 یرمتغ ی. براشدمشخص  یقتحق یندر ا SDBبا نماد  یزن یرمتغ یناستفاده شد و ا یرانهای اجوانان استان

 تهسطور منظم )بهستند و به یورزش یمةکارت ب یکه دارا یافتهتعداد ورزشکاران سازمان یمشارکت ورزش

                                                           
1. Sports Economics 

2. Quantile Regression 

3. EViews 

4. Panel Data 
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ده و حضورشان در خود به مکان ورزشی مراجعه کر یبه فصل انجام ورزش( برای انجام ورزش تخصص

 SPبا نماد  یرمتغ ینو ا شد، محاسبه هستنددفاتر مخصوص ثبت شده و معمولاً دارای کارت عضویت 

 ارائه شده است. 3 آنها در جدول یگردآور ةها و نحوداده یرها،متغ ةخلاص .شدمشخص 

 

 ها. متغیرها، تعاريف و نحوة گردآوری داده0جدول 

منبع 

 داده

 متغیر نماد گیریاندازهتعريف و نحوه  واحد

مرکز آمار 

ایران، وزارت 

 ورزش و جوانان

میلیون 

 ریال

ای ادارات ورزش و اعتبارات هزینه

 3131های ایران از سال جوانان استان

  3131تا 

SCB بودجة جاری ورزش 

مرکز آمار 

ایران، وزارت 

 ورزش و جوانان

میلیون 

 ریال

ای ادارات های سرمایهتملک دارایی

های هااستانو جوانان استان ورزش

 3131تا  3131ایران از سال 

SDB بودجة عمرانی ورزش 

مرکز آمار 

ایران، وزارت 

ورزش و 

جوانان، کمیتة 

 ملی المپیک

 یافتةسازمان ورزشکاران تعداد ورزشکار

های استان ورزشی مختلف یهارشته

 ورزش در منظم طوربه که ایران

 بیمة کارت دارای و کنندمی شرکت

 3131تا  3131هستند از سال  ورزشی

SP مشارکت ورزشی 

 

در نظر گرفته  یقتحق ینا یمعادله برا یکپژوهش  ینمورد استفاده در ا یرهایبا توجه به متغ

 :شودنشان داده می 3 ةشود که در رابطمی

(3           )                               it+ ε itSDB 2+ β itSCB 1+ β 0= β itSP در معادلة بالاSP  مشارکت

جمله خطاست.  εزمان است و  tدوره و  iبودجة عمرانی ورزش،  SDBبودجة جاری ورزش،  SCBورزشی، 

 بنابراین در این معادله مشارکت ورزشی تابعی از بودجة جاری ورزش و بودجة عمرانی ورزش است. 

شود. در تحقیقات تجربی ها از رگرسیون کوانتایل یا چندک استفاده میوتحلیل دادهبرای تجزیه

دست آوردن اطلاعاتی که در یک مجموعه از محققان به آنالیز رفتارهای متغیرهای وابسته برای به

 رسیونمندند. یک روش متداول تعیین کردن مدل رگرگرسورها )متغیرهای تبیین( وجود دارد، علاقه
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یا روش حداقل  3(OLS)خطی و برآورد پارامترهای نامعلوم آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 

برآورد پارامترها را از طریق مینیمم کردن مجموع مربعات  OLSاست. روش  2(LAD)قدر مطلق انحرافات 

شود. ی وابسته منجر میکند و به یک تقریب از تابع میانگین توزیع شرطی متغیرهاخطا محاسبه می

کند و یک تقریب از تابع میانة شرطی را نتیجه مجموع خطاهای مطلق را مینیمم می LADروش 

دهد. تا آنجا که توزیع شرطی کامل مدنظر باشد، اینکه تنها رفتار میانه یا میانگین شرطی را توصیف می

نی، روش رگرسیون چندکی یا بخش نیست. یک روش مناسب در آنالیز رگرسیوکنیم، چندان رضایت

دهد تا توابع (. این روش اجازه می31اند )( پیشنهاد کرده3373) 1کوانتایل است که کوانکر و باست

( که یک حالت خاص است، 5/1چندک مختلف از توزیع شرطی را که در این میان تابع میانه )چندک 

یا مرکز( از توزیع شرطی را مشخص فرد )دم کنیم. هر رگرسیون چندکی یک نقطة منحصربهبرآورد 

ی تری از توزیع شرطی اصلهای چندک مختلف در کنار یکدیگر، توزیع کاملکند. قرار دادن رگرسیونمی

که توزیع شرطی ناهمگن است و شکل استانداردی ندارد، خصوص زمانیکند. این آنالیز بهرا فراهم می

(. رگرسیون 37شده مفید است )های بریدهو عریض و توزیعهایی با دم پهن مانند توزیع نامتقارن، توزیع

کند و سازوکاری برای تخمین کوانتایل یک روش آماری است که از تابع شرطی کوانتایل استفاده می

تابع شرطی است. با تکمیل توابع میانگین شرطی، رگرسیون کوانتایل قادر است تا یک تحلیل آماری از 

ه دهد. در این روش توابع چندک مختلف از یک توزیع شرطی برآورد میان متغیرهای تصادفی ارائ

رفتار  OLSدر این است که روش ( OLS)شود. تفاوت این روش با روش حداقل مربعات معمولی می

باط را کند، اما رگرسیون کوانتایل این ارتمیانگین را برای ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل بررسی می

کند. تخمین رگرسیون کوانتایل تابع هدف زیر را مینیمم های مختلف بررسی میدر سطوح و در چارک

 کند: می

(2)                   + ∑ ǀ𝐲𝐢 − 𝐱′𝜷𝒒ǀ𝒏
𝒊:𝒚𝒊<𝒙′𝜷    Q (βq) =∑ 𝐪𝒏

𝒊:𝒚𝒊>𝒙′𝜷 ǀ𝒚𝒊 − 𝒙′𝜷𝒒  

 حل در تعدادکند که یک راهگیرد که تضمین میاین تابع نامتقارن از طریق روش ساده انجام می 

ار افزها با استفاده از نرم(. بنابراین در این تحقیق پس از اینکه داده33شود )محدود معادلات حاصل می

                                                           
1. Ordinary Least Squares (OLS) 

2. Least Absolute Deviations 

3. Koenker & Bassett 
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شوند و نتایل تخمین زده میافزار ایویوز به روش رگرسیون کوابندی شدند، با استفاده از نرماکسل دسته

 پذیرد. انجام می 3تأیید نتایج حاصل از رگرسیون کوانتایل با استفاده از روش بوت استرپ

 

 هاافتهی

توجه به  شود. باشود، بنابراین ابتدا به تحلیل متغیرها پرداخته میدر این بخش نتایج تحقیق ارائه می

میلیون ریال  14/41415های ایران برابر با همة استان میانگین بودجة جاری ورزش برای 2نتایج جدول 

در نوسان است. میانگین  3131تا  3131های میلیون ریال بین سال 311253تا  341و میزان آن بین 

 2/235343برابر است با  3131تا  3131های های ایران بین سالبودجة عمرانی ورزش برای همة استان

میلیون ریال در نوسان است. میانگین مشارکت  41117121تا  274ن میلیون ریال و تغییرات آن بی

 511215تا  31451ورزشکار و تغییرات آن بین  33534برابر است با  3131تا  3131ورزشی از سال 

 ورزشکار در نوسان است.

 . تحلیل متغیرهای تحقیق 2جدول 

 حداقل حداکثر
انحراف 

 معیار
 نام متغیر نماد میانگین میانه

511215 31451 37/37143 57114 73/33531 SP مشارکت ورزشی 

311253 341 31/71734 24233 14/41415 SCB بودجة جاری ورزش 

41117121 274 2437235 44731 2/2343532 SDB بودجة عمرانی ورزش 

 

 

 (0391-0383های ايران). میانگین بودجة جاری ورزش استان0نمودار 

                                                           
1. Boot Strap 
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های ترتیب در استانبه 3131تا  3131میانگین بودجة جاری ورزش از سال  3با توجه به نمودار 

ترین میانگین بودجة جاری ورزش در ها بوده است و پایینخراسان، اصفهان و تهران بیشتر از سایر استان

های ایران استانها مربوط به استان قم است. همچنین نحوة توزیع بودجة جاری ورزش در بین این سال

 متفاوت است. 

 
 (0391-0383های ايران). میانگین بودجة عمرانی ورزش استان3نمودار 

مربوط به استان  3131-3131های ، بالاترین میزان بودجة عمرانی ورزش بین سال2با توجه به نمودار 

 یلام است.ترین میانگین بودجة عمرانی ورزش مربوط به استان ابوشهر و خوزستان و پایین

 

 (0391-0383های ايران ). میانگین مشارکت ورزشی استان3نمودار 

مربوط به استان  3131تا  3131های بالاترین میزان مشارکت ورزشی بین سال 1با توجه به نمودار 

های بعدی قرار دارند. همچنین های اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان در ردهتهران است و سپس استان

 های ایران متفاوت است.ان مشارکت ورزشی در استانمیز
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شود. ها براساس رگرسیون کوانتایل پرداخته میوتحلیل دادهپس از تحلیل متغیرها در ادامه به تجزیه

. شوددر این تحقیق تأثیر بودجة جاری ورزش و بودجة عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی تخمین زده می

نشان داده  4عنوان متغیر وابسته در نمودار ربوط به متغیر مشارکت ورزشی بهبنابراین نمودار هیستوگرام م

 شده است.
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 (0391-0383. روند تغییرات مشارکت ورزشی )0نمودار 

 

این نمودار چولگی به راست دارد و دارای نقاط پرت حائز اهمیت است. پس با  4با توجه به نمودار 

( برای OLSورزشی، استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی )مشارکت  توجه به ماهیت چولگی متغیر

اثر بودجة جاری ورزش و عمرانی بر مشارکت ورزشی مناسب نیست. از سوی دیگر، با توجه به  بررسی

ویژگی رگرسیون چندک در مدلسازی متغیرهای چوله، این شیوه روش مناسبی برای بررسی تمام 

رگرسیونی است. بنابراین استفاده از رگرسیون چندک یا کوانتایل  های توزیع و ارائة شکل کاملقسمت

مناسب است. بنابراین در ادامه معادلة تحقیق با توجه به رگرسیون کوانتایل تخمین زده شده و نتایج آن 

 شود. ارائه می 1در جدول
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 های مختلف در رگرسیون کوانتايل. نتايج تخمین در دهک3جدول 

سطح  کوانتايل

 معناداری 

انحراف  tآمارة 

 استاندارد

 متغیر نماد ضريب

3/1 1111/1 52/3 13/1 31/1 SCB بودجة جاری ورزش 

51/1 12/1 1112/1 1113/1 SDB بودجة عمرانی ورزش 

2/1 13/1 13/3 33/1 33/1 SCB بودجة جاری ورزش 

51/1 11/1 1111/1 1112/1 SDB بودجة عمرانی ورزش 

1/1 1111/1 41/7 11/1 23/1 SCB بودجة جاری ورزش 

53/1 54/1 1111/1 1112/1 SDB بودجة عمرانی ورزش 

4/1 14/1 13/2 33/1 13/1 SCB بودجة جاری ورزش 

32/1 23/1 1114/1 15-E71/3 SDB بودجة عمرانی ورزش 

5/1 11/1 13/2 21/1 43/1 SCB بودجة جاری ورزش 

35/1 15/1- 1114/1 15-E42/2- SDB بودجة عمرانی ورزش 

1/1 1114/1 51/1 21/1 73/1 SCB بودجة جاری ورزش 

77/1 27/1- 1111/1 1113/1- SDB بودجة عمرانی ورزش 

7/1 113/1 11/2 13/1 11/3 SCB بودجة جاری ورزش 

13/1 112/3- 1111/1 1111/1- SDB بودجة عمرانی ورزش 

3/1 113/1 11/2 54/1 44/3 SCB  ورزشبودجة جاری 

11/1 34/3- 1114/1 1111/1- SDB بودجة عمرانی ورزش 

3/1 13/1 17/3 11/3 22/2 SCB بودجة جاری ورزش 

15/1 32/3- 1111/1 113/1- SDB بودجة عمرانی ورزش 

 

های در دهک یبر مشارکت ورزش یورزش اثر مثبت و معنادار یجار ةبودج 1جدول  یجبا توجه به نتا

 گیریشکلاز  ایعمدهورزش سهم  یجار ةدارد. در واقع بودج 3/1، 7/1، 1/1، 5/1، 4/1،  1/1، 3/1

 .یابدمی یشافزا یورزش ارکتمش یزانورزش م یجار ةبودج یشرا بر عهده دارد و با افزا یمشارکت ورزش

ورزش بر  یجار ةبودج اثر یبرا یمورد بررس یهاکه در طول چندک گفت توانمی یصورت جزئبه
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 3که در دهک اول با یطوربه اند،داشته یشیافزا یورزش روند یجار ةبودج یبضرا ی،مشارکت ورزش

 یانةو در م یابدمی یشافزا 31/1به مقدار  یمشارکت ورزش یزانورزش م یجار ةدر بودج یشدرصد افزا

 یزانبه م یمشارکت ورزش یشورزش به افزا یجار ةدر بودج یشدرصد افزا 3، 5/1در دهک  یعنیها دهک

 یمشارکت ورزش یشورزش به افزا یجار ةدر بودج یشدرصد افزا 3شود و در دهک نهم می منجر 43/1

 5در نمودار  یورزش بر مشارکت ورزش یجار ةبودج یشود. شدت اثرگذارمنجر می 22/2 یزانبه م

 مشخص شده است. 

 

 
 های مختلفورزش در دهک. ضرايب بودجة جاری 1نمودار 

 

نشان داد که متغیر بودجة عمرانی ورزش اثر معناداری بر مشارکت ورزشی ندارد و  1اما نتایج جدول 

فقط در دهک نهم این اثر منفی و معنادار است. در واقع بودجة عمرانی ورزش سهم چشمگیری در افزایش 

برای اثر بودجة عمرانی ورزش بر مشارکت های مورد بررسی مشارکت ورزشی نداشته است. در طول چندک

ورزشی مشاهده شد که در ابتدا اثر بودجة عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی مثبت در میانة ضرایب روند 

ادامه دارد. شایان توضیح است که این ضرایب  3/1اند و این روند کاهشی تا دهک کاهشی به خود داشته

 1 نمودار در ورزشی مشارکت بر ورزش عمرانی بودجة اریاثرگذ بسیار ضعیف و غیرمعنادارند. شدت

 . است شده مشخص
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 مختلف هایدهک در ورزش عمرانی بودجة ضرايب. 1 نمودار

 

 بوت .شودمی استفاده استرپ بوت روش از کوانتایل رگرسیون تخمین از حاصل نتایج تأیید برای

 هجامع شرایط به نمونه را شرایط فراوان، یهانمونه ایجاد با فرضیات، همة از فارغ که است روشی استرپ

 برآورد و ضرایب برآورد صحت تواند ازمی نمونه، تشکیل حالات تمامی گرفتن نظر در با و کندمی نزدیک

 ربوطم هایفرضپیش پذیرش نیازمند روش این از شود. استفاده ترمطمئن ضرایب برای اطمینان فاصلة

تفاده از با اس است. همچنین برخوردار مناسبی اعتبار از نتایج و نیست بزرگ نمونة و توزیع نرمال بودن به

 امعهج یهاشاخص از نسبتاً دقیقی یهابرد و برآورد بین از را بزرگ نبود نمونة مشکل توانمی این روش

ای حاشیه استرپ بوت روش شده،استفاده استرپ بوت آورد. روش دستبه رگرسیونی ضرایب همچنین و

 براساس بوت استرپ نوع ارائه شد. این هو و هی توسط که است 3چندک رگرسیون رة مارکوف برایزنجی

 یخط یهارگرسیون در ی میانگینهابرآوردگر دسته برای منطقه ساخت یا اطمینان فاصلة ساخت روش

 استفادهدر این تحقیق با . است پارامتری های خاصمدل بعضی در نماییدرست حداکثر یهابرآوردگر و

 کاربرد از حاصل شود. نتایجپرداخته می چندک بررسی رگرسیون و تحلیل به (MCMB-A)الگوریتم  از

 بوت روش کاربرد دهد کهمی نشان متفاوت اینمونه در استرپ بوت از روش استفاده و چندک روش

 رگرسیون چندک از استفاده برای مناسب شرایط و مواجهیم ناکافی نمونة حجم با که در مواردی استرپ

 زا حاصل به نتایج استرپ، بوت تکرارهای افزایش با آمدهدستبه نتایج است و ضروری نیست، فراهم

 اطمینان فاصلة مورد در و هم مدل ضرایب برآورد مورد در هم مسئله، این. شودمی نزدیک کامل هایداده

                                                           
1. Markov Chain Marginal Bootstrap for Quantile Regression 
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 در چندک رگرسیون از حاصل نتایجاسترپ  بوت اجرای با (.33است ) صادق ضرایب، به مربوط خطای و

ها اثر بودجة جاری ، پس از اجرای بوت استرپ در تمامی دهک4با توجه به جدول  .شودمی تأیید مدل

ورزش بر مشارکت ورزشی معنادار نشان داده شد، اما اثر بودجة عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی در 

 ها غیرمعنادار است. تمامی دهک

 استرپ رگرسیون کونتايل . نتايج بوت0جدول 

 بودجة جاری ورزش بودجة عمرانی ورزش کوانتايل

 ضريب سطح معناداری ضريب سطح معناداری

3/1  37/1  1113/1  11/1  31/1  

2/1  75/1  1112/1  12/1  33/1  

1/1  32/1  1112/1  13/1  23/1  

4/1  37/1  15- E 71/3  117/1  13/1  

5/1  33/1  15- E 42/2-  14/1  43/1  

1/1  33/1  1113/1-  115/1  73/1  

7/1  37/1  1111/1-  113/1  11/3  

3/1  35/1  1117/1-  1114/1  44/3  

3/1  31/1  113/1-  1111/1  22/2  

 

 یریگجهینتبحث و 

منظور این تحقیق با هدف از این پژوهش بررسی اثر بودجة ورزش بر مشارکت ورزشی در ایران بود. بدین

های مختلف بر مشارکت جاری و عمرانی ورزش را در چندکاستفاده از رگرسیون کوانتایل اثر بودجة 

های جالب و دهندة یافتهورزشی بررسی کرد و نتایج نهایی نیز با روش بوت استرپ تأیید شد. نتایج نشان

 یورزش مشارکت بر معناداری و مثبت اثر ورزش جدیدی بود. یافتة اول تحقیق نشان داد که بودجة جاری

 اثرها دهک تمامی در استرپ بوت اجرای از پس .دارد 3/1 ،7/1 ،1/1 ،5/1 ،4/1 ، 1/1 ،3/1 هایدهک در

شد. در واقع نمودار اثر بودجة جاری ورزش بر  داده نشان معنادار ورزشی مشارکت بر ورزش جاری بودجة

گیری مشارکت ای در شکلمشارکت ورزشی یک نمودار افزایشی است و بودجة جاری ورزش سهم عمده

 ورزشی مشارکت میزان ورزش جاری بودجة در افزایش درصد 3 با اول دهک که درطوریدارد. بهورزشی 

 جاری بودجة در افزایش درصد 3 ،5/1 دهک در یعنیها دهک میانة در و یابدمی افزایش 31/1 مقدار به

 در افزایش درصد 3 نهم دهک در و شودمی منجر 43/1 میزان به ورزشی مشارکت افزایش به ورزش
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این یافته با نتایج تحقیقات  .شودمی منجر 22/2 میزان به ورزشی مشارکت افزایش به ورزش جاری بودجة

(، ویدوپ و همکاران 2111(، هورچ و اسچوت )2133(، سویزرلی و همکاران )2132ویکر و همکاران )

(، در یک 2133)و همکاران  3( فوناشی3137( و بنار و همکاران )131(، مهرآرا و میکائیلی )2137)

کننده در ادامة مشارکت ورزشی راستاست. این محققان بودجه و منابع مالی را از جمله عوامل مهم و تعیین

 کشورهای در ورزش و بدنی تربیت (. بودجة21، 34، 31، 32، 33، 31، 7اند )و افزایش آن دانسته

 گونهینا چراکه است، یافته افزایش یاسابقهبی سرعت با توسعه حال در کشورهای بعضی یا یافتهتوسعه

دجة ورزش بو (.23) اندشده واقف ملی اقتصاد توسعة و رشد لحاظ از ورزش درازمدت تأثیرات به کشورها

 حزب هر های دولت بوده است. برای مثال در استرالیاها و برنامهدر بیشتر کشورها در اولویت سیاست

 خطر در انتخابات در کند،می اعمال را ورزش بودجة در شدید کاهش خود هایسیاست در که سیاسی

 اختصاص بودجة 2111 و 3335 هایسال بین فنلاند در گیرد. همچنینمی قرار آوردن رأی نظر از بزرگی

 کل از درصد 11 حدود مداوم طوربه ورزشی امکانات توسعة و ساخت وها شهرداری ،NSO به شدهداده

 ورهاکش بیشتر در ورزش به شدهداده اختصاص بودجة بررسی با بنابراین (.22)داد  تشکیل را دولت بودجة

 وجود دلیلبه نیز ایران در. برد مشارکت ورزشی پی توسعة ورزش و در بودجه نقش اهمیت به توانمی

 تشکیل را ورزش سطوح تمام مالی منبع ترینمهم دولتی مالی منابع ورزش، در دولتی ساختارهای

 قرار هااستان جوانان و ورزش ادارات اختیار در ای،هزینه و عمرانی اعتبارات قالب در بودجه این. دهندمی

 ورزش ارتقای برای ورزش جاری بودجة اهمیت و نقش بر توانمی توضیحات این به توجه با(. 21) گیردمی

 مشخص ساله هر دولت هیأت توسط که ورزش بودجة میزان ایران در. داشت و مشارکت ورزشی اذعان

 و ورزش ادارات و ورزش وزارت و یابداختصاص می ورزشی خدمات دهندةهای ارائهبه سازمان شود،می

 رند.بفقط از بخشی آن سهم می اند،ورزشی مشارکت ارتقای برای ایران در سازمان تریناصلی که جوانان

 مواجه کشور هایاستان ورزشی جاری بودجة تأمین برای ییهامحدودیت با کشور ورزش زمینه این در

 ردکهزینه به مربوط امور پیشبرد برای گاهی شود،می پرداخت جوانان و ورزش ادارات به که رقمی و است

 شیورز یهاباشگاه به مالی یهاکمک انسانی، نیروی آلات،ماشین و تجهیزات هزینة مانند جاری اعتبارات

 شودمی هادپیشن زمینه این در بنابراین. نیست کافی ورزشی کنندگانمشارکت به ورزشی خدمات ارائة برای

 و المللیبین هایتحریم در که کشور فعلی وضعیت به توجه با را کشور ورزش بودجة میزان دولت که

                                                           
1. Funahashi 
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طور خاص ادارات ورزش های کشور و بهشکل استانکند تا بدین تعیین برد،می سربه ارزی یهامحدودیت

کنند، بتوانند به شکل مناسبی از این بودجه در قالب اعتبارات جاری دریافت می و جوانان سهمی را که

کار ببرند و با کسری بودجه برای ارتقای برای پیشبرد اهداف خود در زمینة ارتقای مشارکت ورزشی به

 مشارکت ورزشی مواجه نشوند.

ایران به شکل نابرابری  هایهای تحقیق همچنین نشان داد که بودجة جاری ورزش در استانیافته 

 تهران و اصفهان خراسان، هایاستان در ترتیببه 3131 تا 3131 سال از ورزش جاری توزیع شده و بودجة

 استان هب مربوطها سال این در ورزش جاری بودجة میانگین ترینپایین و است بوده هااستان سایر از بیشتر

های مختلف یکسان بوده البته در مورد بودجة عمرانی ورزش این توزیع تقریباً در بین استان .است قم

 مؤثر عوامل بندیاولویت زمینة ( که در3131است. این یافته با نتایج تحقیق ضمیری کامل و همکاران )

 از ار مالی منابع عادلانة تقسیم نظام ملی هایتیم به یابیراه در همدان استان ورزشکاران موفقیت بر

 مجلس) کشور اقتصادی-سیاسی ساختارهای در هااستان نفوذ. (24داند، همراستاست )می عوامل ترینمهم

 محل هایاستان برای بیشتر امتیازات گرفتن برای هااستان نمایندگان توانایی و( دولت و اسلامی شورای

 مشارکت نابرابری به توجه با(. 21) هستند هااستان به اعتبارات تخصیص کنندةتعیین عوامل از خدمت،

 هایناستا به منابع تخصیص اولویت آتی، یهاریزیبرنامه در شودمی پیشنهاد کشور، هایاستان ورزشی

 در عالف انسانی منابع سایر و ورزشکاران مهاجرت از جلوگیری برعلاوه تا یابد اختصاص پیرامونی و مرزی

 کشور، توسعة ورزش در مشارکت ورزشی بیشتر هرچه ارتقای زمینة محروم، هایاستان مشارکت ورزش

 بر توانمی توضیحات این به توجه با (.25) شود ایجاد جهانی و المللیبین میادین در موفقیت کسب و

 در بودجه این توزیع برابری همچنین و ورزشی مشارکت ارتقای برای ورزش جاری بودجة اهمیت و نقش

 رنظ در بدون کشور هایاستان به بودجه این تخصیص همچنین .داشت اذعان کشور مختلف هایاستان

بودجه  ربیشت رقم کهطوریبه شود،می لحاظ بیشتر بااستعداد یا غنی و محروم هایاستان وضعیت گرفتن

شایان  .هاستاستان یافتگیتوسعه بودجه تخصیص معیار تنها و شودمی داده اختصاص ایران پایتخت به

 راسانخ و شیراز اصفهان، مانند شهرهایی و تهران بیشتر جمعیت و امکانات بیشتر تمرکز که است توجه

 ان،بلوچست و سیستان مانند پیرامونی و مرزی هایاستان سایر اما است، بیشتری جاری بودجة نیازمند

 معیتج براساس صرفاً بودجه تخصیص و شوند سهیم بودجه از را اعتنایی قابل رقم باید نیز...  و کرمانشاه

 رزشو ادارات جاری اعتبارات عنوانبه رقم این تخصیص در ربطذی مسئولان .نشود توزیع بودن شهرکلان و

 هااستان لشکبدین تا گیرند نظر را در کشور هایاستان برای بودجه تقسیم در توزیعی عدالت جوانان باید و
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ورزشی در زمینة ارتقای مشارکت ورزشی  جاری اعتبارات به مربوط هایهزینه صرف برای اختیار کافی نیز

 .نشوند مواجه محدودیت با زمینه این در و باشند داشته را

 داردن ورزشی مشارکت بر معناداری اثر ورزش عمرانی بودجة یافتة بعدی تحقیق نشان داد که متغیر 

 بودجة اثرها دهک تمامی در استرپ بوت اجرای از است. پس معنادار و منفی اثر این نهم دهک در فقط و

 بودجة اثر برای بررسی مورد یهاچندک طول در .است غیرمعنادار ورزشی مشارکت بر ورزش عمرانی

 ورزشی مشارکت بر ورزش عمرانی بودجة اثر ابتدا در که شد مشاهده ورزشی مشارکت بر ورزش عمرانی

 شایان. ادامه دارد 3/1اند و این روند کاهشی تا دهک داشته خود به کاهشی روند ضرایب میانة مثبت و در

و همکاران  3این یافته با نتایج تحقیق والنتی .غیرمعنادارند و ضعیف بسیار ضرایب این که است توضیح

های ورزش بر مشارکت ورزشی و عنوان یکی از سیاستحمایت مالی به ( که به این نتیجه رسیدند2133)

عنوان اعتبارات تملک ای که به(. بودجه21است ) همخوانموفقیت ورزشکاران تأثیر زیادی ندارد، 

، شودهای ایران تخصیص داده میای یا اعتبارات عمرانی به ادارات ورزش و جوانان استانهای سرمایهدارایی

مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی برای مدت  براساسشود که هایی میبرای طرح صرف هزینه

العه ی ثابت یا مطگذارهیسرماصورت ساله بهمنظور تحقق بخشیدن به اهداف برنامة توسعة پنجمعین به

های ه ایران در سالشوند. با توجه به اینکهای ثابت توسط ادارات ورزش و جوانان اجرا میبرای ایجاد دارایی

ها مواجه شده، های اقتصادی و معیشتی در بسیاری از زمینهالمللی و محدودیتهای بیناخیر با تحریم

رو شده است. بحث پیشبرد امور عمرانی و تملک هایی روبهبا محدودیت ر کارهاروند انجام امور در بیشت

نیست، زیرا این ارقام بودجة  مستثنا قاعدهاز این  ای در ادارات ورزش و جوانان ایرانهای سرمایهدارایی

یه، های مواد اولتبع آن افزایش قیمتدر نرخ ارز و به سابقهیبتخصیصی به این ادارات همزمان با افزایش 

خام و ... سبب کسری بودجه در بخش عمرانی در بسیاری از این ادارات شده و بودجة عمرانی افزایش 

لة ورزش و در پی آن مشارکت ورزشی نداشته است، زیرا این ارقام با توجه به چشمگیری در ارتقای مقو

 های عمرانی نیستند. های اخیر جوابگوی طرحهای سالمشکلات و محدودیت

گفت که بودجة جاری در ادارات ورزش و جوانان ایران صرف امور مربوط به  توانیمطور خلاصه به

ی برای اعتبارات عمرانی یا تملک ازینشیپشود. این بودجه و ... میهای تجهیزات، نیروی انسانی هزینه

ای در این ادارات است. اگر ارقام اختصاصی به بودجة جاری و عمرانی این ادارات های سرمایهدارایی

                                                           
1. Valenti  
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های اجرایی و وضعیت استان و رعایت عدالت توزیعی باشد و با در نظر گرفتن جمعیت، متناسب با برنامه

بودن، توسعة ورزشی، ارتقای مشارکت ورزشی و همچنین با توجه  شهرکلانهای اجرایی، طرح محرومیت،

المللی این اعتبارات تخصیص داده شود، در نتیجه این های بینبه شرایط خاص کشور در مواجهه با تحریم

 ترینمهمادارات در بخش مشارکت ورزشی عملکرد بهتری خواهند داشت، زیرا منابع مالی و بودجه از 

  عوامل برای توسعة مشارکت ورزشی است.
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Abstract 
This study aimed to investigate the effect of the sports budget on sports 
participation in Iran. Panel data for this study were collected for Iranian provinces 
between 2004 and 2017 from the Iranian Statistics Center, the Ministry of Sports 
and Youth of Iran, and the National Olympic Committee of Iran. For Data analysis 
of this study, the quantile regressions were used, and the final results were 
confirmed by the Bootstrap method. Data analysis of this study was performed 
using the EViews software 10 versions. The results showed that the sports current 
budget has a positive and significant effect on sport participation in the decades 
0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and after the implementation of the Bootstrap in all 
decades, the effect of sports current budget on sports participation was significant 
but the effect of sports development budget on sports participation was significant 
and negative only in the 0.9 decades, and after the implementation of Bootstrap, 
the effect of sports development budget on sports participation in any decade was 
not significant. Policymakers should allocate the sports current budget and sports 
development budget to promote sports participation in accordance with the 
executive programs and the situation of the province and the observance of 
distributive justice in addition according to the specific conditions of the country 
in the face of international sanctions.  
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