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 مقدمه
 یهاحوزه اقتصاد ورزش در طول سال اتیباد

که  یاگونهبهداشته است  یادیز شرفتیپ ریاخ

و  یلیتحل یهابا استفاده از مدل توانیم

 یشهرها یورزش را برا تیاهم یتجرب یهاروش

. اگرچه (Davies, 2002) امروز نشان داد یایدن

توسعه  یبرا ییلزوماً ابزارها یورزش یهاباشگاه

ها و آن گاهیاما جا ند،یآینم حساببه یاقتصاد

در  ینقش مهم ،یشهر طیبا مح شانیختگیآم

 یاقتصاد یهاتیو فعال یارزش اقتصاد

 (.Kasimati, 2003) توسط آنان دارد دشدهیتول

 یهامیکه توسط ت یخصوص یعالوه بر کاالها

 یاحرفه یهامیت شوند؛یو عرضه م دیتول یورزش

 کنندیعرضه م زیا نر 3یعموم یاز کاالها ینوع

مغفول  یاقتصاد یهالیکه عموماً در تحل

 .شودیو به آن کمتر پرداخته م شدهواقع

خالص در برونداد،  رییورزش به تغ یاثر اقتصاد

اطالق  یدر مناطق شهر یدرآمد و مشاغل

 دیجد هاهیشدن سرما یجار لیکه به دل شودیم

 ,Crompton) دهدیم یاز خارج به آن منطقه رو

 لیصنعت پردرآمد، به دل عنوانبهورزش  (.2004

به  ازیرو به رشد بودن مردم نسبت به ورزش و ن

 اریبس تیاز اهم ،یو خدمات ورزش هامصرف کاال

 ,Azadian et al) باشدیبرخوردار م ییباال

ورزش بر جامعه،  راتیتأث نتریاز مهم (.2011

 میمستق صورتبهکه  باشدیم یاثرات اقتصاد

صادرات و  ،یکاالها و خدمات ورزش دیتول

اماکن و  جادیخانوار، ا یهانهیواردات، هز

بورس،  ازارمشارکت در ب غات،یتبل الت،یتسه

اشتغال، جذب گردشگر و  ،یاپوشش رسانه

 راتیو تأث شودیرا شامل م یمال انیحام

                                                  
1. Public Goods 

 یچون ارتقا ییهانهیآن شامل زم میرمستقیغ

آن  تبعبهدرمان و  نهیسالمت جامعه، کاهش هز

-یسالمت، کاهش بزهکار یمل یهاتوسعه برنامه

عملکرد و  شیکارکنان و افزا بتیکاهش غ ها،

 راتیتأث نیدر ب (.Yuen, 2008) باشدیم یوربهره

 نتریاز مهم یشغل هایفرصت جادیا یاقتصاد

به  عیصنا ریصنعت ورزش و سا یاقتصاد راتیتأث

 (.Coates, 2007) رودیشمار م

 ،یاسیاست با ابعاد مختلف س یاهدیورزش پد

که  یبیو اقتصادی به ترت یفرهنگ ،یاجتماع

 ریجهان را درگ تیاز جمع یتوجهبخش قابل

 (.Khodadad Kashi et al, 2016) خودکرده است

امروزه ورزش در سرتاسر جهان روند رو به 

قاعده  نیاز ا زین رانیدارد که کشور ا یرشد

(؛ Eidipour et al, 2013) ستین یمثتثن

 کیعنوان سالم به حاتیورزش و تفر کهیطوربه

 میرمستقیو غ میطور مستقصنعت پردرآمد، به

 کینقش دارند و  ایدر توسعه کشورهای دن

صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی 

 Rostamzadeh et) ندیآیحساب مکشورها به نیا

al, 2014.) به ورزش  دمروبه رشد مر شیگرا

 ییده است تا صنعت ورزش روند درآمدزاباعث ش

 ییرا تجربه کند و سهم بسزا یادرخور مالحظه

 ,Ramezani) در اقتصاد کشورها داشته باشد

از  یفوتبال بخش مهم نیب نیدر ا (.2007

صنعت ورزش در جهان است و به لحاظ 

بر ورزش و جامعه  یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

امروزه فوتبال  گذاشته است. یجابر یادیاثرات ز

صنعت شدن را دارا  یهمه عوامل الزم برا

 (.Elahi et al, 2006) باشدیم

ورزش  کیتنها  گریامروز، فوتبال د یایدر دن

 هاونیلیاست که هرساله م یادهیبلکه پد ست،ین

ها را به خود اختصاص داده ساعت از وقت انسان
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 یساختار سنت رییاست. صنعت فوتبال با تغ

ها، رونق شدن آن یو تجار یورزش یهاباشگاه

 یاریبه خود گرفته و باعث شده بس یتوجهقابل

 یبرا یملل جهان یاقتصاد یهادستگاه رانیاز مد

و  یاقتصاد یدرآمدها از،یموردن یهانهیهز نیتأم

تفکر  شتر،یب یکسب درآمدها یو برا یمل

 کنانیصادرات باز تیآموزش، پرورش و درنها

 رورانند و آن را عمل کنندفوتبال را در سر بپ

(Carson, 2014.) در عرصه  تیپژوهشگران موفق

به داشتن منابع مختلف  ازمندیفوتبال را ن یجهان

 نهیها در زمسازمان حال نیا. با داندیم یسازمان

اند که در مواجه بوده یمنابع مختلف با مسائل

به  دنیها در رسآن تیعدم موفق ای تیموفق

-Mousa) است رگذاریها تأثآن یسازمان یاستراتژ

Khani, 2011.) کالن فوتبال مورد  یدرآمدها

 یقرارگرفته و برا شورهااز ک یاریتوجه بس

و  یزیراز اصل برنامه تیموفق نیبه ا دنیرس

 تیاهداف کالن و موفق شبردینقش آن در پ

در آن  تیچراکه موفق ستند؛یغافل ن یفوتبال مل

است.  یاسیو س یاقتصاد یهاتیموفق منزلهبه

 ،یاحرفه یهااسپانسر، باشگاه ،یمرب کن،یباز

حق پخش  ت،از نقل و انتقاال یدرآمد ناش

 ییهایو آگه غاتیو به دنبال آن تبل یونیزیتلو

 ژهیوبر ورزش و به یهمگ رندیگیها مکه رسانه

 (.Sue Bridge, 2011) است یفوتبال متک

 یاهدر ارتباط با اثرات ورزش بر اقتصاد بحث

صورت گرفته وجود  یهابر اساس پژوهش یادیز

 نیرابطه ب یکه محققان متعدد ییدارد. جا

و  ومیاستاد رینظ یورزش یهارساختیاحداث ز

 یدر نواح یرا با رشد اقتصاد یامکانات ورزش

 نیا جیقرار دادند. نتا یمورد بررس یشهرکالن

رابطه مثبت  کیوجود  دهندهننشا هاپژوهش

 میمخارج مستق ،یاتیمال یمدها. درآباشدیم

اشتغال،  جادیا ه،یدر ناح یورزش یهامیتوسط ت

 ییبرپا یبرا تواندیم ومیتوسعه اجتماعات )استاد

(، ردیمورد استفاده قرار بگ والیکنسرت و فست

 یبرخ یگردشگر شیو افزا هارساختیتوسعه ز

 هاپژوهشدسته از  نیاثرات هستند. ا نیاز ا

 یبر رو یمخارج عموم هیاغلب با هدف توج

 شوندیانجام م یورزش التیتسه
(SportsEconAustria, 2012.) 

 باشندیاقتصاددانان معتقد م یبرخ گریاز طرف د

 یاز نظر آمار یورزش یرهایاز متغ کی چیکه ه

که  دهندینشان م رایز باشندیمعنادار نم

 یاثر مثبت چندان هاومیو استاد یاحرفه یهامیت

 ,Hadson) مد و اشتغال افراد ندارددرآ یبر رو

 جیتادر ن Coates et al (2003) نیهمچن (.1999

مثبت  یکه همبستگ کنندیم انیخود ب پژوهش

و  یورزش التیتسه شیافزا نیب یاقابل مالحظه

از  یوجود ندارد و در موارد یتوسعه اقتصاد شهر

 دهیناد 2یو اثرات جبران 3ینیاثرات جانش لیقب

 زین یاز مطالعات مورد یت. بعضگرفته شده اس

گرفته نشان دادند که انجام یهادر پژوهش

و  یاز منافع اقتصاد ومینة ساخت استادیهز

 شتریشده توسط آن ب دیتول یعموم یکاالها

 نیهمچن (.Johnson et al, 2000) باشدیم

(2005)Santo   اثر  یبه بررس یوهشپژدر

 اهومیو استاد یاحرفه یهاورزش یاقتصاد

 یدرآمد افراد شهر را رو ریپرداخت و متغ

که  ییرهایو متغ یشهر، روند زمان تیجمع

فوتبال را نشان  یهاومیساخت و ساز در استاد

از اثر  پژوهش نیا جیبرآورد کرد که نتا دهدیم

درآمد  یورزش رو یرهایمثبت و معنادار متغ

دارد. تیحکا

                                                  
1. Substitution Effect 
2. Crowding-Out Effect 
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 نهیصورت گرفته در زم هایپژوهشبا توجه به 

ناملموس اثرات  یهااز جنبه یبرخ یگذاررزشا

که  ییکاالها یگذاردر ورزش؛ ارزش یاقتصاد

 نیاست که ا یمعن نیندارند بد یبازار مشخص

توسط افراد مصرف شوند بدون  توانندیکاالها م

مصرف خود پرداخت داشته  یآنکه آنان برا

که  شودیمعموالً فرض م مثالطور باشند. به 

 تیشهر، سطح رضا کی یزشور یهاتیموفق

 یو تجسم خارج دهدیم شیشهروندان را افزا

 می. افراد درباره تبخشدیآن شهر را ارتقاء م

 قیآن را تشو کنند،یوگو ممحبوب خود گفت

و  رند؛یگیرا جشن م شیهایروزیو پ کنندیم

هرگونه  ای تیبل دیبدون خر یکارها را حت نیا

که  ییز آنجا. ادهندیانجام م یگریپرداخت د

  ریپذو استثناء ریپذمنافع رقابت نیبهره بردن از ا

 میاظهار داشت که وجود ت توانیم ستندین

 یرا برا یعموم یکاال کینقش  یورزش

 (.Bidram et al, 2018) کندیم فایشهروندان ا

 یهاو باشگاه هامیکه توسط ت یعموم یکاالها

س شامل احسا تواندیم شودیارائه م بالفوت

و باشگاه فوتبال  میت کیو افتخار از  یخشنود

صحبت هواداران، هم انیو اتحاد م یموفق، همدل

 میت ایشدن شهروندان نسبت به مسائل باشگاه 

باشگاه  ای میاخبار و مطبوعات ت یریگیپ ،یورزش

گذراندن اوقات فراغت در هنگام  ،یورزش

 نی. اباشدیو... م یورزش میت یهایباز یتماشا

 یحت میرمستقیغ ای رملموسیمنافع غ لیقب

باشد که  یمیاز منافع مستق شیممکن است ب

 Noll et)  شودیم جادیفوتبال ا یهامیتوسط ت

al, 1997.) 

 (2007)Castellanos et al   که در پژوهشی در

 یبرا یباشگاه ورزش کی یارزش اقتصاد نهیزم

 میت یبر رو یشهر که با مطالعه موردیک 

انجام گرفت  ا،یاسپان  یایالکرون وویفوتبال دپورت

محاسبه  قیرا از طر میت نیا یارزش اقتصاد

و  یمصرف یهابه پرداخت ارزش لیتما

؛ اندکرده محاسبه ایشهر کرون یبرا یرمصرفیغ

به  لیها نشان داد که تماآن پژوهش جینتا

فوتبال در سطح  میبه ت تواندیپرداخت باال م

به پرداخت  لیاتم نیکمک کند، همچن یاحرفه

 لیو تحل هیدر تجز یدیعنصر کل کیبه عنوان 

شهر مورد  کی یفوتبال برا میو سود ت نهیهز

 .ردیگیقرار م یبررس

 (2013) Sheffield Hallam University  در 

 یارزش فوتبال برا لیکه به تحل یپژوهش

کردند که  منچستر بزرگ پرداخته بودند عنوان

 ،یافزوده، گردشگرزشار ،ییزافوتبال در اشتغال

و رشد و توسعه شهر  یونیزیتلو یدرآمدها

 (2016دارد. ) یادیز ریمنچستر انگلستان تأث

Pyatunin et al ییدر زمینة کارا یپژوهش 

 کردیفوتبال اروپا با رو یهاباشگاه یاقتصاد

انجام دادند. نتایج  (DEA)ها داده لیو تحل هیتجز

 نیترها نشان داد که ثروتمندآنپژوهش 

هستند  ریفق یهاها کارآمدتر از باشگاهباشگاه

ها به تمام مسابقات و منابع درآمد آن رایز

تا در  کندیها کمک مدارند که به آن یدسترس

 فصلکیاگر در  یداشته باشند، حت ییکارا ندهیآ

 (2018) نیخاص خوب عمل نکنند. همچن

Orlowski et al  نهیکه با عنوان زم یدر پژوهش 

: رملموسیکاالها و خدمات غ یپول یابیارز

 یتجرب یو کاربردها یمفهوم یکردهایرو یبررس

نشان داد که ارزش  جی. نتادادنددر ورزش انجام 

با کاالها  سهیناملموس در مقا یدر کاالها یپول

 (2016). باشدیم شتریملموس در ورزش ب

Wicker et al لیتما یکه بررس پژوهشیدر  زین 

فوتبال  یهامیت تیموفق یبه پرداخت برا
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پرداخته بودند عنوان کردند که  گایبوندسل

 21مربوط به  یواحکه در ن یهواداران و افراد

 لیتما کنند،یم یزندگ گایحاضر در بوندسل میت

 تیحما یخود را به صورت مال میدارند که ت

که عوامل  دهدینشان م جینتا نیکنند. همچن

 یبر رو ،یمنددرآمد و عالقه رینظ یمختلف

 نیو همچن یمال تیانجام حما یها براآن میتصم

 به پرداختشان مؤثرند. لیتما زانیم

(2011) Kloow  با عنوان اثرات  پژوهشی کهدر

پرداخته بود  یبر اقتصاد محل یاورزش حرفه

 یاحرفه یورزش یهامیعنوان کرد که وجود ت

بخش رستوران در  نیبر تعداد شاغل یریتأث

 (2011)  نینظر ندارد. همچنسطح شهر مورد

Castellanos یابیارز نییبه تع یدر پژوهش زین 

فوتبال  یهااز باشگاه یکیبه پرداخت در  لیتما

پرداختند و عنوان کردند که ارزش  ایاسپان

درصد از کل  13از  شیب میرمستقیغ ینیتخم

ارزش را به خود اختصاص داده است. در ادامه 

(2018) Terekli et al ژوهش خود با عنوان در پ

 یدر فوتبال: مطالعه یاقتصاد یهاتوسعه ارزش

 جهینت نیه به ایفوتبال ترک ونیفدراس یمورد

 ونیدر فدراس یارزش اقتصاد شیکه افزا دندیرس

 یبرا یمنبع مهم مال کیبه  هیفوتبال ترک

 شده است. لیتبد یورزش یهاباشگاه

 اریبس هایمحقق، پژوهش یهایطبق بررس

 یبرا یرابطه با برآورد ارزش اقتصاد در یکم

شده است؛ با انجام رانیفوتبال در ا یهاباشگاه

صورت گرفته در  یهاحال از محدود پژوهش نیا

 Hosseini (2010)به پژوهش  توانیم نهیزم نیا

et al  اماکن  یآثار اقتصاد یکه در رابطه بررس

انجام دادند اشاره کرد.  یشهر طیبر مح یورزش

بر  یپژوهش نشان داد که اماکن ورزش نیا جینتا

اشتغال در محدوده اطراف ورزشگاه، رونق  جادیا

در منطقه،  شتریب یوکار، معامالت تجارکسب

 یهاشغل جادیا ،یتجار یهامغازه شیافزا

 ریمنطقه تأث یتجار متیق شیمتفرقه و افزا

پژوهش به  نیترکیاما در نزد رد؛دا یمعنادار

در   Bidram et al (2018)پژوهش حاضر 

باشگاه فوتبال  یبه برآورد ارزش اقتصاد یپژوهش

شهر اصفهان  یفوالد مبارکه سپاهان برا

فوتبال  میپرداختند و عنوان کردند که حضور ت

ورزش کشور  یسطوح رقابت نیسپاهان در باالتر

 ریشهروندان تأث رفاهو  تیمطلوب یو قاره بر رو

حاضرند  یتکه مردم ح یامثبت داشته به گونه

انجام دهند.  یمال تیمحبوب خود حما میتا از ت

 (2016) هایپژوهشبه  توانیم زیدر ادامه ن

Wicker et al ،(2006) Owen   (2018)و 

Whitehead یگذارکه در جهت ارزش 

آنان با استفاده  یهاتیو موفق یورزش یهاباشگاه

شده است مشروط انجام یگذارروش ارزش زا

 اشاره نمود.

 ییناملموس آن کاالها یهامنظور از جنبه

مصرف نداشته و  یبرا یهستند که بازار مشخص

 یاند. با محاسبه ارزش اقتصادنشده یگذارمتیق

و  یبر زندگ یاکاالها، اثرات ورزش حرفه نیا

. گرددیم انینما شیاز پ شیرفاه شهروندان ب

 یهایژگیوجود و انگریب یگذارارزش نیا

 یاحرفه یورزش یهامیت در یعموم یکاالها

 نیکه شهروندان از منافع ا یابه گونه باشد؛یم

مصرف  یبدون آنکه برا شوند،یمند مکاالها بهره

 یهاوجود باشگاه نیبپردازند؛ بنابرا یخود پول

 میدر شهرها عالوه بر اثرات مستق یورزش

که  باشدیم زین یآثار جانب یدارا یاقتصاد

گرفته  دهیناد نهیهز-دهیفا یهالیمعموالً در تحل

.شوندیم
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 ای رملموسیارزش منافع غ یساز یبرآورد و کمّ

 یکه وجود باشگاه فوتبال نساج یمیرمستقیغ

 کند،یم جادیشهروندان استان مازندران ا یبرا

توجه باشد. الزم جالب یاز نظر اقتصاد تواندیم

 یمیت یاستان دارا کی کهیبه ذکر است هنگام

مانند فوتبال که  یرخشان در ورزشبا سوابق د

در  یاجتماع تیاهم یپرطرفدار و دارا یورزش

 گاهیمعموالً جا میآن ت باشد؛یهست م رانیا

شهروندان خواهد داشت  یدر زندگ یاژهیو

مسابقه فوتبال را  کی یاز آنان حت یاگرچه برخ

 قیو چه از طر ومیتماشا نکنند )چه در استاد زین

 تیرو با توجه به محدود نیا (. ازونیزیتلو

 یبرآورد ارزش اقتصاد نهیزم رد یمطالعات داخل

 نیطرف و همچن کی فوتبال از یهاباشگاه

استان مازندران در رشته  کیاستراتژ گاهیجا

پژوهش به  نیمحقق در ا گریفوتبال از طرف د

 مسئله است که: نیدنبال ا

 یباشگاه فوتبال نساج یارزش منافع اقتصاد -3

 ستان مازندران چقدر است؟ا یبرا

  3(WTP)به پرداخت  لیعوامل مؤثر بر تما -2

در استان  یورزش میت نیوجود ا یشهروندان برا

 اند؟مازندران کدم

 پژوهش شناسیروش

است  یلیتحل -یفیپژوهش حاضر، به روش توص

 یکاربرد هایکه از نظر هدف جزء پژوهش

 نیپژوهش ساکن نیا ی. جامعة آمارباشدیم

به  زین یستان مازندران بود و حجم نمونه آمارا

شد.  یریگو کارسون اندازه شلیجدول م لةیوس

و  دیگرد یطراح یامنظور پرسشنامه نیا یبرا

پرداخت شهروندان استان  به لیآن تما لةیبه وس

شده توسط  دیکاالها و منافع تول یمازندران برا

                                                  
1. Willingness to Pay  

شد و  دهیها پرساز آن یفوتبال نساج میت

به پرداخت  لیعوامل مؤثر بر تما نیهمچن

 نیاز هم زین یفوتبال نساج میت یشهروندان برا

 لیو تحل هیمشخص شدند. روش تجز قیطر

 .باشدیم یکمّ زیها نداده

پرسشنامه: پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، 

 یهاسؤال بوده و از بخش 28مشتمل بر 

شده است. در بخش اول  لیتشک یمختلف

و استفاده افراد از  یمندعالقه نزایسؤاالت، م

 یشده توسط باشگاه فوتبال نساج دیتول یکاال

مازندران، مورد سنجش قرار گرفت؛ سپس از 

به  لیتما زانیم تاخواسته شد  دهندگانپاسخ

 یفوتبال نساج میحضور ت یپرداخت خود را برا

در  میت نیا یبرتر و قهرمان گیل یهادر رقابت

 گیو ل یجام حذفبرتر،  گیل یهارقابت

. ندیطور جداگانه اظهار نمابه ا،یقهرمانان آس

به سؤاالت مربوط به  زیپرسشنامه ن یانیبخش پا

 یاقتصاد -یاطالعات اجتماع افتیدر

 اختصاص داشت. شوندگانمصاحبه

 زیمطالعه ن نی، در اCVMمطالعات  ریهمانند سا

 ییو محتوا یدر بردارنده اصول فن یاپرسشنامه

. دیگرد ی، طراحCVM یهاپرسشنامه یالزم برا

سؤال بوده و از  28پرسشنامه مشتمل بر 

شده است. در بخش  لیتشک یمختلف یهابخش

و استفاده فرد از  یمندعالقه زانیاول سؤاالت م

 ،یشده توسط باشگاه فوتبال نساج دیتول یکاال

 یفرض یوی. سپس سنارشودیم دهیسنج

تا  شودیم دهنده خواستهشده و از پاسخمطرح

از  کیهر  یبه پرداخت خود را برا لیتما

که توسط باشگاه فوتبال  شدهیمعرف یکاالها

 یانیاظهار کند. بخش پا گردند؛یارائه م ینساج

 افتیدر هبه سؤاالت مربوط ب زیپرسشنامه ن

شوندگان مصاحبه یاقتصاد-یاطالعات اجتماع
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پرسشنامه  یلیتکم یطراح یاختصاص دارد. برا

رف کردن اشکاالت آن از دو مرحله و برط

شده است. در مرحلة اول استفاده آزمونشیپ

تفاوت  نیترشد. مهم عیپرسشنامه توز 28ابتدا 

پرسشنامه باز  یاول با نسخة اصل یشینسخه آزما

که در نسخه  بیترت نیآن بود. به ا ؤاالتبودن س

به  لیشوندگان در مورد تمااز مصاحبه یشیآزما

ها به آن یمتیق چیسؤال شد و ه هاپرداخت آن

 یهاو سپس با استفاده از داده دینگرد شنهادیپ

 یهامربوطه در دامنه یهابه دست آمده، پاسخ

 شدند. یبندمناسب دسته

پرسشنامه در مرحله   ییمنظور سنجش روا به

کارشناسان  دیاز نظرات اسات یمطالعات مقدمات

مربوطه استفاده شد که پس از چند مرحله 

 نانیپرسشنامه اطم ییاز روا یاصالح و بازنگر

 10حدود  زیدوم ن آزمونشیحاصل شد. در پ

  ییایتست پا یشد و برا عیپرسشنامه توز

افزار کرونباخ  در نرم یاپرسشنامه از آزمون آلف

Spss به دست آمد.  71/0 بیاستفاده شد که ضر

پرسشنامه  ییایپا زانیسنجش م یبرا بیضر نیا

که در  یبرآورد منافع اقتصاد .باشدیم قبولقابل

 بینص یبازار ریغ یاستفاده از کاالها

و مشکل  دهیچیپ اریبس شودیکنندگان ممصرف

منظور به کار  نیا یکه برا ییهااست. اغلب روش

هستند.  ینواقص یدارا کیهر  شوندیگرفته م

مورد استفاده قرار  پژوهش نیکه در ا یروش

 CVM ایوط  مشر یگذارگرفت روش ارزش

و  ماتیاست که بر تصم یروش CVM. باشدیم

 است. یکننده متکرفتار مصرف

 نیدر تخم CVMبه کار بردن  یدر عمل برا

 ریبه پرداخت افراد و خانوارها مراحل ز لیتما

 شود: یط دیبا

که  یخدمت ایکاال  یبازار فرض یطراح -3

آن  یبه پرداخت افراد برا لیمحاسبة تما

 موردنظر است.

 و آزمون پرسشنامه یطراح  -2

 هاداده یآورجمع  -1

 به پرداخت افراد لیمحاسبة متوسط تما  -1

 لیعوامل مؤثر بر تما ایتابع تقاضا  نیتخم -8

 به پرداخت

 یزیرو برنامه یگذاراستیدر س جیکاربرد نتا -6
(2006)Akbari et al . 

استان  نیمورد مطالعه ساکن یآمار جامعة

 میکه ت یبوده زمان 3177ن در بهار سال مازندرا

برتر  گیسال توانست به ل 21بعد از  ینساج

 یفوتبال کشور صعود کند؛ و حجم نمونه آمار

  3و کارسون شلیجدول م لةیبه وس زین

به صورت  زین یریگشد. نمونه یریگاندازه

به دو  هارسشنامهشده است و پانجام یتصادف

دند. تعداد نمونه ش عیتوز نیو آنال یصورت دست

 توانیحجم از نمونه م نی. با اباشدیم 168

درصد از مواقع،  70از  شیعنوان داشت که در ب

به پرداخت  لیبا تما یبه پرداخت واقع لیتما

درصد اختالف خواهد  38برآورد زده شده حدود 

 یادفصورت تصبه زین یریگداشت. نمونه

 ها به دو صورتاست و پرسشنامه شدهانجام

 ،یمختلف سن یهاگروه نیب نیو آنال یدست

 هیشدند؛ و ابزار تجز عیتوز یو اجتماع یتیجنس

و  Excelو  Spss یافزارهانرم زیها نداده لیو تحل

Stata باشندیم. 

نشان   Whittington et al(1990)مطالعات 

 انیاز م یانتخاب ریبه مقاد نانیکه اطم دهدیم

است که  یریقاداز م شتریاز اعداد ب یادامنه

صورت مقدار مشخص واحد اظهارافراد به

                                                  
1. Mitchell and Carson 
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 ریمقاد زیمطالعه ن نیدر ا رونی. از اکنندیم

 لیتحل یمورد استفاده قرار گرفت و برا یادامنه

به پرداخت افراد از  لیعوامل مؤثر بر تما

 یارتبه ریانتخاب شده، از مقاد یهادامنه

ته وابس ریحالت، متغ نی. در ادیاستفاده گرد

 یاگسسته ریمقاد یبه پرداخت( دارا لی)تما

 ریمقاد نیاند. اشده یکه رتبه گذار باشدیم

به  لیکه ما یافراد یشامل رتبة صفر برا

فوتبال  میحضور ت یبرا یغمبل چیپرداخت ه

 ریبرتر و سا گیل یهامازندران در رقابت ینساج

 ستندیداده شده در پرسشنامه ن حیتوض یکاالها

 ریدامنة مقاد یسطوح بعد یبرا 8تا  3 ریو مقاد

 یبرا طیشرا نی. در اباشدیها مبه پرداخت لیتما

به پرداخت  لیوابستة تما ریبرآورد مدل با متغ

شده است،  یبندرتبه ختلفکه در طبقات م

استفاده نمود  یارتبه تیپروب یاز الگو توانیم
(Greene, 2003.) 

 

با استفاده از به پرداخت افراد را  لیاگر تابع تما

 :مینشان ده ریرابطة ز

   3رابطه 
عوامل مؤثر بر  xبه پرداخت،  لیتما yدر آن  که

 یبه پرداخت و   جمالت اخالل است. وقت لیتما

رتبة  یبه پرداخت فقط دارا لیسطوح تما

قابل مشاهده   یواقع ریمشخص باشند و مقاد

 :(Greene, 2003)داشت  مینباشند، خواه

   2رابطه 
 1رابطه 

 

 1رابطه 
 

 8رابطه 
 

های پایین دامنه باال وهای همان کران مقادیر 

کنیم که هر یک از ی هستند. فرض میبنددسته

تمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخ

شده  مشاهده یرهایمتغدارا هستند که تابعی از 

x  شدبامی و عوامل مشاهده نشده: 

رابطه 

6 
 

رابطه 

7 
 

شود که جمالت اخالل دارای همچنین فرض می

توزیع نرمال هستند که در این صورت مقادیر 

 ,Greene)صورت زیر خواهد بود احتماالت به

2003.) 

  1رابطه 

  7رابطه 

  30رابطه 
  33رابطه 

 یارتبه تیبا استفاده از مدل پروب بیترت نیبد

به پرداخت افراد را  لیعوامل مؤثر بر تما توانیم

 مشخص نمود.

 پژوهش یهاافتهی

پرسشنامه  یهاداده فی( توص3در جدول )

 .گرددیپژوهش ارائه م
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 پرسشنامه یهاداده فیتوص .1جدول 

 

از هر دو گروه هواداران و غیر هواداران  .3

خواسته شد تا چنانچه به تیم لیگ دسته یک و 

نساجی مازندران  جزبهیا لیگ برتری دیگری 

 31مند هستند، اظهار نمایند. بر این اساس هعالق

تیم خونه به خونه بابل،  دهندگانپاسخدرصد از 

درصد پرسپولیس  7درصد استقالل تهران،  33

عنوان ها را بهدرصد سایر تیم 2تهران و کمتر از 

 خود معرفی نمودند. عالقة موردتیم فوتبال 

سال از  37های شهروندان زیر پرسشنامه .2

اند و میانگین های مورد تحلیل حذف شدهداده

باشد که نمایانگر جمعیت جوانی می 6/13سنی 

 باشد.دهندگان میاز پاسخ

. این مشارکت به سه صورت تماشای مسابقه از 1

 تلویزیون، حضور و تماشای مسابقه در استادیوم

و شرکت در جشن مردمی به مناسبت قهرمانی 

ه که گوندر سطح استان بوده است. همان

کنندگان در شود، آمار مشارکتمشاهده می

مسابقه و جشن صعود به لیگ برتر، حتی از آمار 

درصد بوده،  6/11طرفداران باشگاه نساجی که 

 باشد.نیز بیشتر می

 یهابه پرداخت لیتما نیانگی( م2در جدول )

از  کی، در هر شوندگانمصاحبهتوسط  اظهارشده

داده  شیاموارد سؤال شده در پرسشنامه، نم

 شده است.

 درصد متغیر                                       

 هوادار نساجی 1هوادار

 هوادار غیر نساجی

6/33 

4/16 

 حداقل 2سن

 حداکثر

11 

77 

 مرد جنسیت

 زن

66 

46 

 ابتدایی تحصیالت

 دیپلم

 دانشگاهی

4 

6/11 

4/36 

 2/31 در صعود نساجی به لیگ برتر 3مشارکت

 

 

 تمایل به پرداخت

 حضور نساجی در لیگ برتر

های لیگ قهرمانی نساجی در رقابت

 برتر

های جام قهرمانی نساجی در رقابت

 حذفی

های لیگ قهرمانان مانی در رقابتقهر

 آسیا

مسابقات در  تهیه بلیت تماشای

 استادیوم

 تماشای تلویزیونی مسابقات نساجی

61 

11 

 

43 

 

36 

 

62 

 

13 
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 )تومان( تیجنس کیبه تفک اظهارشده یهابه پرداخت لیتما نیانگیم .2جدول 

 میانگین زن مرد 

 حضور در لیگ برتر

 قهرمانی در لیگ برتر

 قهرمانی در جام حذفی

 قهرمانی آسیا

 بلیت استادیوم

 تماشای تلویزیونی

17126 

14316 

12336 

24366 

1646 

3261 

14246 

13616 

16166 

22436 

3736 

4163 

11636 

13766 

11646 

23376 

4716 

3126 

 

برای اینکه  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت:

عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت مشخص 

طور شوند، هر یک از متغیرهای مستقل به

ای برآورد جداگانه در مدل به روش پروبیت رتبه

 گردد.می که نتایج آن در ادامه ارائه زده شدند

 

 ؛یارتبه تیمستقل در مدل پروب یرهایمربوط به متغ بیضرا. 3جدول 

 برتر )هزار تومان( گیدر ل نساجیفوتبال  میحضور ت یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 درآمد

میزان حضور در 

 مسابقات

 میزان تماشای تلویزیونی

 (1سیت )مرد=جن

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

667/6- 

613/6 

611/6 

667/6 

663/6 

112/6- 

346/1 

622/6 

623/6 

664/6 

612/6 

666/6 

133/6 

134/6 

26/6- 

14/3 

13/1 

62/6 

31/6 

61/6- 

63/7 

736/6 

661/6 

664/6 

616/6 

316/6 

413/6 

661/6 

 

 ؛یاتبهر تیمستقل در مدل پروب یرهایمربوط به متغ بیضرا .4جدول 

 برتر )هزار تومان( گیدر ل یفوتبال نساج میت یقهرمان یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری     zآماره  خطای استاندارد     ضریب متغیر

 درآمد

 میزان حضور در مسابقات

 میزان تماشای تلویزیونی

 (1جنسیت )مرد=

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

666/6- 

13/6 

642/6 

122/6 

667/6 

116/6- 

136/1 

623/6 

623/6 

664/6 

47/6 

666/6 

143/6 

217/6 

24/6- 

67/4 

13/1 

64/1 

37/6 

61/6- 

13/7 

361/6 

663/6 

664/6 

361/6 

766/6 

446/6 

661/6 

 



     22     22 یاپیپ ،2 ماره، ش8911 تابستان ورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                 . . . دوستی مرتضی ،فر محسنی علی  

 

 ؛یارتبه تیمستقل در مدل پروب یرهایمربوط به متغ بیضرا. 1جدول 

 )هزار تومان( یدر جام حذف یوتبال نساجف میت یقهرمان یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری    zآماره  خطای استاندارد   ضریب متغیر

 درآمد

 میزان حضور در مسابقات

 میزان تماشای تلویزیونی

 (1جنسیت )مرد=

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

661/6 

11/6 

644/6 

161/6 

667/6 

171/6- 

636/1 

624/6 

623/6 

664/6 

41/6 

666/6 

144/6 

211/6 

33/6- 

67/4 

61/7 

36/6 

36/6 

31/1- 

16/6 

733/6 

663/6 

664/6 

411/6 

316/6 

241/6 

661/6 

 

 

 ؛یارتبه تیمستقل در مدل پروب یرهایمربوط به متغ بیضرا .6جدول 

 )هزار تومان( ایقهرمانان آس گیدر ل یفوتبال نساج میت یقهرمان یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری    zآماره  خطای استاندارد    ضریب متغیر

 درآمد

 میزان حضور در مسابقات

 میزان تماشای تلویزیونی

 (1جنسیت )مرد=

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

614/6- 

162/6 

641/6 

621/6 

616/6 

613/6- 

664/1 

623/6 

636/6 

664/6 

31/6 

666/6 

146/6 

171/6 

16/6- 

66/4 

23/3 

31/6 

61/6 

12/6- 

61/7 

173/6 

663/6 

664/6 

446/6 

123/6 

471/6 

661/6 

 

 

 ؛یارتبه تیمستقل در مدل پروب یرهایمربوط به متغ بیضرا .7جدول 

 )هزار تومان( ومیاستاد تیبل یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری    zآماره  خطای استاندارد    ضریب متغیر

 درآمد

 میزان حضور در مسابقات

 ای تلویزیونیمیزان تماش

 (1جنسیت )مرد=

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

646/6 

666/6 

633/6 

143/6 

662/6- 

112/6- 

623/1 

626/6 

623/6 

664/6 

34/6 

666/6 

136/6 

161/6 

17/1 

61/3 

11/7 

13/1 

62/1- 

31/1- 

14/7 

616/6 

616/6 

664/6 

163/6 

666/6 

211/6 

666/6 
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 ؛یارتبه تیدر مدل پروبمستقل  یرهایمربوط به متغ بیضرا .3جدول 

 مسابقات )هزار تومان( یونیزیتلو یتماشا یبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

 سطح معناداری   zآماره  خطای استاندارد   ضریب متغیر

 درآمد

 میزان حضور در مسابقات

 میزان تماشای تلویزیونی

 (1جنسیت )مرد=

 سن

 تحصیالت

 هوادار نساجی

626/6 

631/6 

636/6 

161/6- 

663/6- 

212/6- 

463/1 

626/6 

623/6 

664/6 

36/6 

666/6 

132/6 

114/6 

11/6 

33/3 

44/7 

14/1- 

71/6- 

63/2- 

64/3 

346/6 

661/6 

664/6 

333/6 

611/6 

674/6 

666/6 

 

حضور  زانیدرصد، م 78 یباال نانیدر سطح اطم

مسابقات  یونیزیتلو یتماشا زانیدر مسابقات، م

 یبودن، عوامل یاجفوتبال نس میو هوادار ت

 یبه پرداخت افراد برا لیتما زانیهستند که با م

برتر فوتبال،  گیدر ل یفوتبال نساج میحضور ت

برتر،  گیدر ل یفوتبال نساج میت یقهرمان

جام  یهادر رقابت یفوتبال نساج میت یقهرمان

در  یفوتبال نساج میت یو قهرمان یحذف

 یعنادارطور مبه ا،یقهرمانان آس گیل یهارقابت

 یباال نانیدر سطح اطم دارند. میرابطة مستق

 یونیزیتلو یتماشا زانیدرصد، درآمد، م 78

 میحضور در مسابقات و هوادار ت زانیمسابقات، م

 زانیهستند که با م یبودن عوامل یفوتبال نساج

حضور در  تیبل یبه پرداخت افراد برا لیتما

رند. دا میرابطة مستق یبه طرز معنادار وم،یاستاد

به پرداخت  لیتما زانیسن افراد با م نیهمچن

رابطة  یطور معنادارمسابقات، به تیبل یها براآن

گفت احتماالً  توانیم نیمعکوس دارد؛ بنابرا

حضور در  یبرا یشتریب لیتر تماافراد جوان

به پرداخت  لیتما جتاًیداشته و نت ومیاستاد

 اند.را اظهار نموده یباالتر

حضور  زانیدرصد، م 78 یباال اننیدر سطح اطم

مسابقات  یونیزیتلو یتماشا زانیدر مسابقات، م

 یبودن، عوامل یفوتبال نساج میو هوادار ت

 یبه پرداخت افراد برا لیتما زانیهستند که با م

رابطة  یبه طرز معنادار یونیزیتلو یتماشا

 لیبا تما زیسن ن ریمتغ نیدارند. همچن میمستق

که  یمعن نیکوس دارد، به ارابطة مع اختبه پرد

 اظهار نمودند. یشتریبه پرداخت ب لیجوانان تما

 ریمتغ زیدرصد ن 78 یباال نانیدر سطح اطم

 یتماشا یبه پرداخت برا لیبا تما التیتحص

رابطة معنادار معکوس  یمسابقات دارا یونیزیتلو

 التیتحص یمعنا که افراد دارا نیبه ا باشد،یم

 یتماشا یبرا یشتریب به پرداخت لیکمتر، تما

 مسابقات اظهار نمودند. یونیزیتلو

باشگاه فوتبال  یمحاسبه ارزش کل اقتصاد

با توجه به  استان مازندران: یبرا ینساج

 یهابه پرداخت لیبه دست آمده از تما نیانگیم

در  یفوتبال نساج میحضور ت یشهروندان برا

 یارزش کل باشگاه فوتبال نساج ران،یبرتر ا گیل

محاسبه  ریاستان مازندران، به شکل ز یبرا

 خواهد شد.
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 میاستان مازندران با تقس یتعداد خانوارها

 نیاستان مازندران بر بعد خانوار در ا تیجمع

خانوار( به دست  یاستان )متوسط تعداد اعضا

استان مازندران بر اساس  تی. جمعدیآیم

، 3178در سال  رانیگزارش مرکز آمار ا

 زیبعد خانوار در مازندران ن .باشدیم 1211812

. بر باشدیم 1بر اساس گزارش مرکز آمار کشور 

استان مازندران  یاساس، تعداد خانوارها نیا

ارزش ساالنه  بیترت نی. به اباشدیم 3011771

 اردیلیم 1/32 زانیبه م یباشگاه فوتبال نساج

 .گرددیتومان محاسبه م

رابطه 

32 

 جیارزش ساالنه باشگاه فوتبال نسا

 = برای استان مازندران 

 میانگین تمایل به پرداخت

 تعداد×  شوندگانمصاحبهساالنه  

 خانوارهای استان مازندران 

 یارزش کسب قهرمان یبا انجام محاسبات مشابه

مختلف،  یهادر رقابت یفوتبال نساج میتوسط ت

 میاساس، حضور ت نی. بر اگرددیمحاسبه م

برتر ساالنه به  گیل یهادر رقابت یفوتبال نساج

 یتومان برا اردیلیم 1/32حدوداً  زانیم

 جادیا یشهروندان استان مازندران ارزش اقتصاد

 گیل یهادر رقابت میت نیا یهرمانو ق کندیم

به  زین ایقهرمانان آس گیو ل یبرتر، جام حذف

 3/30تومان،  اردیلیم 3/33 زانیبه م بیترت

ارزش  تومان اردیلیم 3/36تومان و  اردیلیم

به  لیخواهد کرد. چنانچه تما جادیا یاقتصاد

 یفوتبال نساج میحضور ت یپرداخت ساالنه برا

ارزش  م،یریدر نظر بگ یدمتما یهاسال یرا برا

 گیل یهادر رقابت میت نیوجود و حضور ا یفعل

 Castellanos et)خواهد بود  محاسبهقابل زیبرتر ن

al, 2007.) 

 

رابطه 

31 

ه فوتبال ارزش فعلی باشگا

 نساجی برای استان 

 مازندران

 
به پرداخت  لیبرابر با تما Qدر رابطة فوق 

. باشدیم یبهرۀ اسم نرخ iنرخ تورم و  πساالنه؛ 

 38/0نرخ بهره و  یبرا 31/0 ریمقاد یگذاریبا جا

باشگاه فوتبال  ینرخ تورم، ارزش فعل یبرا

 178 زانیاستان مازندران به م یبرا ینساج

 یهابرآورد ةی. کلگرددیتومان محاسبه م اردیلیم

با توجه به تعداد نمونه و بر اساس جدول  فوق

 زانیدرصد مواقع به م 70و کارسون در  شلیم

 اختالف خواهد داشت. یواقع ریدرصد با مقاد 38

 گیریبحث و نتیجه
و  نیتراز محبوب یکیورزش فوتبال، 

 ,Deloitte)جهان است  یهاورزش نیتریمردم

 نیترفوتبال از محبوب ز،ین رانی. در ا(2016

از جامعه است و  یهاست و درواقع، بخشورزش

 نی. به همابدییم یشتریب تیروز به روز اهم

 رانیالزم است که مسئوالن و مد ل،یدل

رشته  نیبه ا یادیتوجه ز یورزش یهاسازمان

هدف  (.Eidipour et al, 2013)داشته باشند 

باشگاه  ید ارزش اقتصادپژوهش برآور نیا یاصل

استان مازندران بود. از  یبرا یفوتبال نساج

 میتوسط ت جادشدهیا یکه منافع کل ییآنجا

استان مازندران به علت عدم  یبرا یفوتبال نساج

به  ت،نشده اس یگذارمتیمبادله در بازار ق

آن  یگذارارزش ،یبازار ریغ یهاروش لهیوس

برآورد  یامنظور و بر نی. به اگرددیممکن م

استان  یبرا یفوتبال نساج میت یارزش اقتصاد

 یگذارپژوهش، از روش ارزش نیمازندران در ا

بازار  کیروش  نیشده است. در امشروط استفاده
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خواسته  دهندگانپاسخو از  شدهیطراح یفرض

آن در مصاحبه  یژگیکه و یتا کاالها شودیم

 لیکرده و تما یگذارداده شده را ارزش حیتوض

اظهار دارند. در  به پرداخت خود را نسبت به آن

 میحضور ت یبه پرداخت برا لیپژوهش تما نیا

 نیا یبرتر، قهرمان گیل یهادر رقابت ینساج

 یتماشا تیمختلف، بل یهادر رقابت میت

 یونیزیتلو یو تماشا ومیمسابقات در استاد

 افتیدر دهندگانپاسخاز  ،ینساج میمسابقات ت

کاالها برآورد شده است.  نیاز ا کیو ارزش هر 

 3177پژوهش در خردادماه سال  نیپرسشنامه ا

برتر  گیبه ل ینساج میبعد از صعود ت یعنی

 شد. لیتکم

 نیانگیمحاسبات پژوهش، م جیبر اساس نتا

فوتبال  میحضور ت یبه پرداخت ساالنه برا لیتما

برتر فوتبال کشور  گیل یهادر رقابت ینساج

 لیه و ارزش کل تماتومان بود 38610

در استان  میت نیا یساالنه برا یهاپرداخت

. ارزش باشدیتومان م اردیلیم 1/32مازندران، 

ساالنه با ضرب مقدار  یهابه پرداخت لیکل تما

به پرداخت شهروندان در تعداد  لیتما نیانگیم

استان مازندران به دست آمده است.  یخانوارها

ساالنة  یهاتبه پرداخ لیچنانچه تما نیهمچن

 یهاسال یشهروندان استان مازندران را برا

 یارزش فعل م؛یارزش فرض کن نیبا هم یمتماد

 یمازندران ندانشهرو یهابه پرداخت لیکل تما

 اردیلیم 178برابر با  یفوتبال نساج میت یبرا

عنوان به توانیمقدار را م نیتومان خواهد بود. ا

 یبرا یباشگاه فوتبال نساج یارزش اقتصاد

شهروندان استان مازندران در نظر گرفت. عوامل 

اظهار شده  یهابه پرداخت لیبر تما یمختلف

که  دهدیم نپژوهش نشا یهاافتهینقش دارند. 

هستند،  ینساج میکه هوادار ت یشهروندان

 ونیزیرا از تلو میت نیکه مسابقات ا یافراد

 یتماشا یکه برا ییهاو آن کنندیتماشا م

 لیتما ابند،ییحضور م ومیدر استاد میت مسابقات

فوتبال  میحضور ت یبرا یبه پرداخت باالتر

 نیکشور و همچن گیل یهادر رقابت ینساج

مختلف دارند.  یهادر رقابت میت نیا یقهرمان

به  لیتر تمامشخص شد که افراد جوان نیهمچن

حضور در مسابقات دارند  یبرا یشتریپرداخت ب

به پرداخت  لیتما ترنییپا التیو افراد با تحص

 مسابقات دارند. یونیزیتلو یتماشا یبرا یشتریب

(2018) Bidram et al  یکه به بررس یدر پژوهش 

باشگاه فوتبال فوالد  یبرآورد ارزش اقتصاد

شهر اصفهان پرداخته بودند  یمبارکه سپاهان برا

درصد از شهروندان  1/78عنوان کردند که 

سپاهان عالقه دارند و فوتبال  میبه ت یاصفهان

 یدرصد از آنان حاضر به پرداخت مبالغ 2/83

سطوح  نیدر باالتر میت نیحضور ا امةجهت اد

. درصد وجود باشندیفوتبال کشور م یرقابت

فوتبال  میت یقهرمان یبه پرداخت برا لیتما

 یدرصد، قهرمان 11 گیل یهاسپاهان در رقابت

 یهرماندرصد و ق 3/10 یجام حذف یهادر رقابت

. باشدیدرصد م 7/80 ایقهرمانان آس گیدر ل

 هیته یبرا شهرونداندرصد از  6/61 نیهمچن

فوتبال سپاهان از  میمسابقات ت یتماشا تیبل

 یونیزیتلو یتماشا یدرصد برا 1/81و  ومیاستاد

مسابقات حاضر به پرداخت پول هستند. 

 یابیارز زین  Orlowski et al (2018) نیهمچن

در ورزش را  رملموسیا و خدمات غکااله یپول

در  زین  Pyatunin et al (2016). دانندیمهم م

برتر  گیکردند که ل انیخود ب پژوهش جینتا

فوتبال در جهان است،  گیل نیترمحبوب ایاسپان

در آن  یقو کنانیها و بازاز باشگاه یاریبس رایز

 .حضور دارند
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در مورد  یمتعدد یهاپژوهش نیهمچن 

انجام شده است که  ایفوتبال اسپان یهاباشگاه

 یهااشگاهوجود ب تواندیآن م لیعمدتاً دل

 یو بارسلونا و برخ دیالعاده فوتبال رئال مادرفوق

کشور باشد.   نیدر ا یقو یهاباشگاه گرید

(2018) Terekli et al  عنوان کردند که  زین

 یرا برا یدیکار جد یارزش اقتصاد شیافزا

به ارمغان آورده است و  هیرکفوتبال ت ونیفدراس

 یرزشو یهادر باشگاه یمنبع مهم مال کیبه 

 شده است. لیتبد

به  لیدرآمد افراد با تما زانیم ک،یبه لحاظ تئور

 ,Sadeghi)پرداخت آنان رابطة مثبت دارد 

به  لیتما نیاما در پژوهش حاضر ب (،2010

شده و درآمد  دهیپرس یهاپرداخت

به پرداخت  لیورد تماجز در م شوندگانمصاحبه

 وم،یمسابقات در استاد یتماشا تیبل دیخر یبرا

نشده است. با توجه به  همشاهد یارتباط معنادار

به پرداخت  لیکه تما ییکاالها نیدر ب نکهیا

شده است، در حال حاضر  دهیها پرسآن یبرا

مسابقات اقدام به پرداخت  تیبل یافراد فقط برا

 یوارد عمالً پرداختم ریو در سا ندینمایپول م

به  لیندارند، عدم توجه به درآمد در اظهار تما

 نیممکن است به هم زیکاالها ن نیپرداخت ا

کاالها  نیا یبرا نکهیعلت باشد و افراد با تصور ا

عمالً مجبور به پرداخت نخواهند شد عامل 

ها را به پرداخت لیگرفته و تما دهیدرآمد را ناد

شدۀ خود، عنوان کسب تیمطلوب یصرفاً بر مبنا

 جیدر نتا زین Bidram et al (2018)اند. نموده

که  دندیرس جهینت نیپژوهش خود به ا

 تیبل دیپرداخت خر یشهروندان اصفهان برا

باشگاه فوتبال  ومیدر استاد یمسابقات ورزش

 (2009) نیدارند. همچن یادیز لیسپاهان تما

Sadeghi et al  که  نددیرس جهینت نیبه ا

 یدر شهرها تیبل دیخر یاگران فوتبال براتماش

 دارند. یشتریب یمندعالقه تیجمعکم

 6/11که  دهدینشان م نیپژوهش همچن جینتا

 میدرصد از شهروندان استان مازندران به ت

درصد از آنان  1/87عالقه دارند و  یفوتبال نساج

 نیجهت ادامة حضور ا یحاضر به پرداخت مبالغ

فوتبال کشور  یرقابت سطوح نیدر باالتر میت

 یبه پرداخت برا لی. درصد وجود تماباشندیم

 گیل یهادر رقابت یفوتبال نساج میت یقهرمان

جام  یهادر رقابت یدرصد، قهرمان 87برتر 

قهرمانان  گیدر ل یدرصد و قهرمان 11 یحذف

درصد از  62 نی. همچنباشدیدرصد م 16 ایآس

 میقات تمساب یتماشا تیبل هیته یشهروندان برا

 یدرصد برا 81و  ومیاز استاد یفوتبال نساج

مسابقات حاضر به پرداخت  یونیزیتلو یتماشا

 یدر پژوهش Bidram et al (2018)پول هستند. 

باشگاه  یبرآورد ارزش اقتصاد یکه به بررس

شهر اصفهان  یفوتبال فوالد مبارکه سپاهان برا

پرداخته بودند عنوان کردند که درصد وجود 

فوتبال  میت یقهرمان یبه پرداخت برا لیتما

 صددر 11برتر  گیل یهاسپاهان در رقابت

 زین Castellanos et al( 2014) نی. همچنباشدیم

ها باشگاه یاظهار شده برا یهابه پرداخت لیتما

و افتخارات  هاتیو موفق یجار تیبه وضع

 شیدارد و افزا یبستگ زیشده توسط آنان نکسب

 زیبه پرداخت را ن لیتما ،یورزش یهاتیموفق

. ردندک انیفوتبال ب یهاباشگاه یبرا بردیباال م

(2016) Wicker et al  عنوان کردند که  زین

 21مربوط به  یکه در نواح یهواداران و افراد

 لیتما کنند،یم یزندگ گایحاضر در بوندسل میت

 تیحما یخود را به صورت مال میدارند که ت

-در پژوهش زین Castellanos et al( 2007)کنند. 

 به لیکه درصد وجود تما کندیم انیخود ب های
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در   یافوتبال حرفه یهاباشگاه یپرداخت برا

 .باشدیدرصد م 13/11باشدیم  ایاسپان

 یدرمجموع با توجه به برآورد اقتصاد

امر  نیدر مطالعه حاضر، به مسئول شدهییشناسا

اضر و با که با مطالعه پژوهش ح شودیم شنهادیپ

با توجه به  نیمحقق ریپژوهش سا جیبر نتا هیتک

اقدام به  یارائه شده برآورد اقتصاد یهاتیاولو

شاهد  تیو تا در نها جینتا نیاستفاده از ا

رشته در  نیا شتریهر چه ب شرفتیو پ ییشکوفا

 .میاستان مازندران باش
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Abstract 

Objective: Sport clubs has a special significance and value for cities and 

provinces from economic viewpoint. Therefore, the purpose of the research 

was Estimated Economic Value of Nassaji Football Club of Mazandaran 

Province. 
Methodology: The study was a descriptive-analytic method which is a part 

of applied research in terms of the purpose. The statistical population of this 

study was residents of Mazandaran province and The statistical sample was 

also measured by Michel and Carson. The data, related to the willingness of 

citizens of Mazandaran province to pay for the goods and benefits produced 

by the Nassaji soccer team, has been collected by questionnaire. Also, the 

factors influencing the willingness of citizens were identified to pay for the 

textile soccer team. SPSS, Excel and Stata software were used to analyze the 

data. 

Results: According to the results, the average pay of annual willingness of 

citizens for attending Nassaji soccer team in the Premier League, 

championship in the Premier League, championship in the Hazfi Cup, 

championship in the Asian Club Championship were respectedly,15680, 

13700, 11640, and 23370 Toman. Moreover, the average willingness to pay 

for a ticket to watch matches in the stadium and watching television from 

home were repeatedly 4710 and 3920 Toman. 
Conclusion: The willingness to pay of Mazandaran province citizens shows 

that attending Nassaji soccer team in the highest levels of sport competition 

of the country has had a positive effect on their utility and welfare, so that 

people would even like to sponsor their favorite team. 

Keywords: Soccer club, Nassaji, Willingness to pay, Conditional valuation 

approach, Mazandaran. 
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