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Abstract: Sports clubs often generate some private and public goods, thus they are economically valuable for
cities. The main objective of this study is to find economic value of Foolad Mobarakeh Sepahan football club for
city of Isfahan. Both the use and non-use values of this professional sport team are estimated using the
contingent valuation method (CVM). The study is based on a survey conducted through interview and obtaining
information from citizens with the sample size of 344. The results show that the average willingness to pay for
the existence of Sepahan football club in the premier league competitions is 164800 Rials (United States Dollar
= 42,000 Iranian Rial), for winning the premier league cup is 139700 Rials, for winning the knockout
tournament cup is 117600 Rials, and for winning the AFC Champions League cup is 24480 Rials. Also the
average willingness to pay for watching Sepahan matches in the stadium and watching the games from
Television respectively are 44330 and 27730 Rials.
Keywords: Sports Club, Willingness to Pay, Contingent Valuation Method
JEL Classification: C25, D61, L83
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چکیده
باشگاههای ورزشی هم بهلحاظ تولید و عرﺿﮥ کاالهای خصوصی و هم از نظرر تولیرد منراف ی کره برا ویژگریهرای کاالهرای عمرومی
 در پژوهش حاﺿر تالش برای کمّیسازی ارزش پرولی برخری از. از نظر اقتصادی برای شهرها اهمیت و ارزش دارند،عرﺿه میشوند
 ایرن. بررای شرهر اصرفهان ایجراد مریکنرد، در جایگراه یرک تریم ورزشری حرفرهای،مناف ی است که تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان
 بررای ایرن. با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط برآورد شدهانرد،ارزشها که ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی را شامل میشوند
 از شهروندان اصفهان درباره تمایل آنها برای پرداخت کاالها و منافع تولیدی تریم فوتبرال سرپاهان پرسریده،منظور با کمک پرسشنامه
 میانگین تمایل به پرداخت ساالنﮥ شهروندان برای حضور تیم فوتبرال سرپاهان در رقابرتهرای لیرگ برترر، براساس نتایج پژوهش.شد
 قهرمرانی در رقابرتهرای جرام حرذفی،970 هرزار و13  برای قهرمانی این تیم در رقابتهرای لیرگ برترر، تومان480 هزار و16 فوتبال
 همچنرین میرانگین تمایرل بره پرداخرت. تومان اسرت480 هزار و24 تومان و قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا760 هزار و11
هرزار و2 تومان و میانگین تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی نیز433 هزار و4 ،برای خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم
.تومان است773
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مقدمه
در طول سالهای اخیر ،ادبیات حوزﮤ اقتصراد ورزش

3

پیشررفت چشررمگیری کرررده اسررت بررهگونررهایکرره ایررن

پیامدهای جبرانی  4نادیده گرفته شده است (براد و دای،

امکان وجود دارد ترا برا اسرتفاده از مردلهرای تحلیلری و

 13 :1990کررررررروتز و هرررررررومفریز .)175 :2003 6 ،در

روشهررای تجربرری ،اهمیررت ورزش را برررای شررهرهای

پژوهشهای انجامگرفته ،برخی از نمونره پرژوهش هرا نیرز

دنیای امروز نشان داد.

نشان دادند هزینﮥ ساخت اسرتادیوم از منرافع اقتصرادی و

باشگاههای ورزشی ابزارهایی برای توسر ه اقتصرادی
به حساب نمیآیند اما جایگاه آنها و آمیختگریشران برا

ذکرشرررده ،نمونرررههرررایی ماننرررد تﺄثیرررات جانشرررینی و
5

کاالهای عمومی تولیدشده با آن بیشتر است (جانسون و
وایتهد.)20 :2000 7 ،

محیط شهری در ارزش اقتصادی و ف الیتهای اقتصادی

برراوجود تمررام مطال رراتی کرره ترراکنون انجررام شررده،

تولیرردی آنهررا نقررش مهمرری دارد .عررالوهبررر کاالهررای

پژوهش های بسیار نادری برر روی ارزشگرذاری برخری

خصوصی که تیمهای ورزشی تولید و عرﺿره مری کننرد،

از جنبههای ناملموس تﺄثیرات اقتصادی در ورزش انجرام

تیمهای حرفهای نوعی از کاالهای عمومی 1را نیز عرﺿه

شده است .ارزشگذاری کاالهایی کره برازار مشخصری

مریکننرد کره برهطرور م مرول در تحلیرلهرای اقتصرادی

ندارند به این م نی که ممکن است این کاالهرا را افرراد

مغفول واقع شده و به آن کمتر توجه میشود.

مصرف کنند بدون آنکره بررای مصررف خرود پرداخرت

براسرراس مطال ررات صررورتگرفترره ،در ارتبرراط بررا

داشته باشند برای مثال بره طرور م مرول فرر

مریشرود

تﺄثیرات ورزش بر اقتصاد بحثهای فراوانی وجود دارد

موفقیتهای ورزشی هر شهر ،سطح رﺿرایت شرهروندان

تاجرراییکرره پژوهشررگران مت ررددی رابطرره بررین احرردا

را افزایش میدهد و تجسرم خرارجی آن شرهر را ارتقراء

زیرسرراختهررای ورزشرری نظیررر اسررتادیوم و امکانررات

میبخشرد .افرراد دربرارﮤ تریم محبروب خرود گفرتوگرو

ورزشرری را بررا رشررد اقتصررادی در نررواحی کررالنشررهری

میکنند ،آن را تشویق مریکننرد و پیرروزیهرای تریم را

بررسی کرده اند .نتایج این مطال ات نشراندهنردﮤ وجرود

جشن میگیرند و این کارها را حتی بدون خرید بلیت یا

ارتباطی مثبت است .درآمدهای مالیاتی ،مخارج مسرتقیم

هرگونه پرداخت دیگری انجام مریدهنرد .ازآنجراییکره

ترریمهررای ورزشرری در ناحیرره ،ایجرراد اشررتغال ،توسرر ه

بهرهبردن از این منافع رقابتپذیر  8و استثناء پرذیر  9نیسرت

اجتماعررات ماننررد اسررتفاده از اسررتادیوم برررای برپررایی

باید بیان کرد وجود تیم ورزشی بررای شرهروندان نقرش

کنسرررت و جشررنواره ،توس ر ه زیرسرراختهررا و افررزایش

کاالیی عمومی را ایفا میکند.

گردشگری برخری از ایرن تﺄثیررات اسرت .ایرن دسرته از

منافع کاالهای عمومی کره تریمهرای ورزشری ارائره

پژوهش ها بیشتر با هدف توجیه مخارج عمومی برر روی

می کنند شامل نمونههای زیر اسرت :احسراس رﺿرایت و

تسهیالت ورزشی انجام میشوند (اسپریایای:2012 2 ،

افتخار از داشتن یک تیم ورزشی موفق ،ایجراد اتحراد در

.)2

میران هرواداران ،داشرتن موﺿرروعی بررای بحرث در میرران
ازطرفدیگر برخی اقتصادانان م تقدند برین افرزایش

تسهیالت ورزشری و توسر ه اقتصراد شرهری ،همبسرتگی
مثبرت درخررور مالحظرهای وجررود نردارد و در مطال ررات
1. Public Goods
)2. SpEA (SportsEconAustria

3. Substitution Effect
4. Crowding-Out Effect
5. Baade and Dye
6. Coates and Humphreys
7. Johnson and Whitehead
8. Non-Rival
9. Non-Excludable
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شهروندان ،دنبالکرردن خبرهرای مررتبط برا موفقیرت یرا

چارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانرهای و مررور

شکست تیم در مطبوعات و رسرانههرا ،سررگرمشردن بره

ادبیات مربوط انجام شد.

هنگام تماشای مسابقات تیم محبوب و نمونههایی از ایرن

دادهها با پرسشنامه گردآوری شده و از پرسشنامه بره

قبیل .این منرافع نامحسروس یرا غیرمسرتقیم ممکرن اسرت

چند منظور استفاده شد :بررسری و سرنجش میرزان عرالقﮥ

بیش از منافع مستقیمی باشد که تیمهرای ورزشری ایجراد

شهروندان اصفهان به تیم فوتبال سپاهان و میرزان اسرتفاده

میکنند (نول و زیمبالیست.)86 :1997 1 ،

آنهرا از کاالهررای عمررومی و خصوصری تولیدشرردﮤ ای رن

در چند سال اخیر برا اسرتفاده از روش ارزش گرذاری

باشگاه ،برای مثال میزان تماشرای مسرابقات ایرن تریم در

مشروط ،پژوهشهای مختلفری برا هردف ارزشگرذاری

استادیوم یا با تلویزیرون بررسری میرزان تمایرل پرداخرت

باشرگاههررای ورزشری و موفقیررتهررای آنهرا انجررام شررده

شهروندان برای تیم سپاهان و برخی کاالهرای عمرومی و

است ازجمله این پژوهشهرا بایرد بره پرژوهش ویکرر و

خصوصی تولیدشدﮤ این باشرگاه فوتبرال بررآورد ارزش

همکاران در سال  ،2015کاسرتیانوس و سرانچز در سرال

اقتصررادی وجررود ای رن ت ریم برررای شررهروندان همچنررین

 ،2007اون در سررال  2006و جانسررون و همکررارانش در

شناسایی عوامل مؤثر در تمایرل بره پرداخرت شرهروندان

سال  2001اشاره کرد.

برای تیم فوتبال سپاهان.

برررآورد و کمّرریسررازی ارزش منررافع نامحسرروس یررا

جام ﮥ آماریِ مطال ه شده ،سراکنان شرهر اصرفهان در

غیرمسررتقیمی کرره وجررود باشررگاه فوتبررال سررپاهان برررای

پاییز  1394بود و حجم نمونهآماری نیز با جردول میشرل

شهروندان شرهر اصرفهان ایجراد مریکنرد ،شراید از نظرر

و کارسون اندازهگیری شد .نمونه ها  344عردد برود و برا

اقتصادی جالب توجه باشد .گفتنی است هنگامی شرهری

ای رن حجررم از نمونرره بایررد گفررت در ب ریش از 90درصررد

در ورزشی مانند فوتبال که در ایرران ورزشری پرطرفردار

مواقع ،تمایل به پرداخرت واق ری برا تمایرل بره پرداخرت

و دارای اهمیررت اجتمررراعی اسرررت ،تیمررری برررا سررروابق

برآوردزدهشده حدود 15درصد اختالف خواهد داشت.

درخشان داشته باشد ،به طور م مرول آن تریم در زنردگی

نمونررهگیررری نیررز بررهصررورت تصررادفی انجررام شررد و

شهروندان جایگاه ویژه ای خواهد داشت هرچند برخری

پرسشنامهها به دو صورت دستی و آنالین بین گروههرای

از شررهروندان حترری یررک مسررابقه فوتبررال را نیررز چرره در

مختل ر

سررنی ،جنس ریتی و اجتمرراعی توزی رع شررد .ابررزار

استادیوم و چه با تلویزیون تماشا نکنند.

تجزیه و تحلیل دادهها نیز نرمافزارهرای  Spssو  Excelو

براساس آنچره بیران شرد در طرول پرژوهش کوشرش
میشود به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
ارزش منافع اقتصادی باشرگاه فوتبرال فروالد مبارکره
سپاهان برای شهر اصفهان چقدر است؟
عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ( )WTPشهروندان

 Stataبود.
روش ارزشگذاری مشروط 2:کاال و خردمات
یا بازار دارند که قیمت آنها برا مکرانیزم برازار ،عرﺿره و
تقاﺿا ،ت یین میشود یا بازار ندارند که در ایرن صرورت
از روشهای مختلفی قیمرتگرذاری مریشروند .در زمینﮥ

برای وجود این تیم ورزشی در شهر کداماند؟

کاالها و خدماتی که برای آنهرا برازار وجرود دارد ،ایرن

روش پژوهش
پرژوهش حاﺿررر پژوهشرری کرراربردی اسررت و ت یررین

امکران وجررود دارد کرره براسرراس ت ررداد عرﺿررهکننررده و
تقاﺿاکننده بازارهای مختلفی پدید آورد .ویژگری تمرام

1. Noll and Zimballist

2. Contingent Valuation Method
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ایررن بازارهررا ایررن اسررت کرره توابررع عرﺿرره و تقاﺿررا

انجررام گرفررت .بررهطررور کلرری تمرکررز پژوهشررگران روی

ت یینکنندﮤ قیمرت و مقردار ت رادل اسرت .دربرارﮤ ت یرین

بهبود تکنیکهای روش ارزشگذاری مشرروط برود (بره

قیمررت در بررازار بایررد گفررت هررم عرﺿرره و تقاﺿررا تررابع

نقل از اکبری و همکاران.)8 :1385 ،

قیمررتانررد و هررم قیمررت ترراب ی از عرﺿرره و تقاﺿاسررت
(بیضایی.)223 :1367 ،
برررعک

روش ارزشگرررذاری مشرررروط ،میرررزان تمایرررل بررره
پرداخت ) )WTPیا میزان تمایل به دریافرت ) (WTAرا

کاالهررا و خرردمات بررازاری ،گروهرری از

برررای تغییرررات بررهوجودآمررده در کاالهررا و خرردمات

کاالها و خدمات برازار نداشرته و ازایرنرو قیمرت م رین

غیربرررازاری ،برررهطرررور مسرررتقیم برررا پرسرررش از مرررردم

ندارند .برای ارزشگذاری کاالها و خدمات غیربرازاری

ارزشگذاری میکند برای مثال از آنها پرسیده میشرود

روشهررای متفرراوتی وجررود دارد .روش ارزشگررذاری

حاﺿرید چره مبلغری بررای بهبرود کیفیرت هروا بره میرزان

مشروط یکی از این روشهاست کره در چنرد دهﮥ اخیرر

Xدرصررد بپردازیررد؟ (تمایررل برره پرداخررت) .یررا از آنهررا

بهطور چشمگیری اسرتفاده شرده اسرتRobert Davis .

پرسش میشرود حاﺿررید چره مبلغری بگیریرد ترا اجرازه

Maine Woods

دهید کارخانهای که منجر بره افرزایش آلرودگی هروا بره

روش ارزشگذاری مشروط از پرسش هرای فرﺿری،
با هدف مشخصکردن میزان تمایرل بره پرداخرت ،بررای
منافع خاصی اسرتفاده مریکنرد .در روش ارزشگرذاری
مشروط از پاسخدهندگان خواسرته مریشرود تغییراتری را
ارزشگذاری کنند که بین دو موق یت توﺿریحدادهشرده
اتفرا مرریافتررد .برهایرنترتیررب طراحرری پرسشررنامه برررای
ارزشگررذاری مشررروط ،قسررمت اصررلی ایررن روش را
تشکیل میدهد زیرا الزم است دقیقترین جوابِ ممکن
برای جلوگیری از خطاهرای غیرواق ریبرودن ،ترورش یرا
پاسخهای هدفمند دریافت شود.
در سال 1947م ،برای نخستینبار سیریاسی وانتراپ
جلروگیری از فرسرایش خررا

1

در

سال 1963م ،دیوی  2این روش را بررای مطال ره ارزش
اقتصادی جنگلهای مین  3به کار گرفت.
البترره در سررالهررای ب ررد بسرریاری از اقتصرراددانان از
دسرتاوردهای دیروی
مختل

شرررود؟ (تمایرررل بررره دریافرررت) .درواقرررع هررردف روش
ارزشگذاری مشروط ،استخراج برتریهرا و سرلیقههرای
فردی در زمینههای پولی برای تغییر در کیفیت و کمیرت
کاالها و خدمات غیربازاری است.
در حررالتی کرره کاالهررا و خرردمات در بررازار مبادلرره
میشوند ،تمایل به پرداخت افراد میبایسرت برا مجمرو
قیمت بازاری کاال و مازاد مصرفکننده برابر باشرد امرا
در حالتی که کاالها غیربازاری باشند ،تمایل به پرداخت
بررا مجمررو ارزشهررای مصرررفی و غیرمصرررفی کرراالی

از ایرررن روش بررررای انررردازهگیرررری ارزش اقتصرررادی
اسرتفاده کررد سررپ

میزان Xدرصد خواهد شرد در نزدیکری منزلتران تﺄسری

اسررتفاده کردنرد و در کشررورهای

و روی موﺿوعات گوناگون مطال رات بسریاری

مرردنظر برابررر اسررت (کاسررتیانوس ،گارسرریا و سررانچز،

4

.)240 :2014
در عبررررارت روش ارزشگررررذاری مشررررروط ،واژﮤ
مشروط نشاندهندﮤ وجرود شررطی در شربیهسرازی برازار
فرﺿی برای کاالی پرسرش شرده اسرت کره برمبنرای آن
بازارهای فرﺿی باید بهصورت عرادی طراحری شروند ترا
اشررخا

پاسررخدهنررده از فضررای طراحرریشررده در

درستتری داشته باشند و از به وجرود آمردن ترورش در
پاسرررخهرررای دادهشرررده جلررروگیری شرررود .بنرررابراین

1. Ciriacy-Wantrup
Robert Davis
3
Maine Woods
2

4. Castellanos, Garcia and Sanchez
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روش بررآورد :در بررآورد تمایرل بره پرداخرت برا

پرداخت اشخا  ،شرطی الزم اسرت .بررای دسرتیابی بره

روش ارزشگذاری مشروط ،پژوهشگران باتوجه به نرو

برررآوردی دقیررق از میررزان منررافع حاصررل از کاالهررای

دادهها و چگونگی کسب مقرادیر پیشرنهادی و همچنرین

غیربازاری ،پرسشنامه باید بهطور همزمان ﺿررورت هرای

هرردف مطال رره ،الگوهررای عملیرراتی متفرراوتی را برره کررار

اصررول حرراکم بررر روششناسرری پررژوهش و نظریررههررای

گرفتررهانررد الگوهررایی همچررون برررآورد توابررع الجیررت،

اقتصادی را تﺄمین کند.

پروبیرررت ،توبیرررت و دومرحلرررهای هکمرررن .در بیشرررترِ

در چند دهﮥ گذشته ،پژوهش هرای بسریاری براسراس

مطال ررراتی کررره در آنهرررا روش انتخررراب دوترررایی یرررا

روش ارزشگذاری مشروط هم بهصورت تجربی و هرم

پرسررشهررای برراز ،برررای دسررتیابی برره مقررادیر تمایررل برره

بهصورت نظری انجام گرفته اسرت بررای مثرال در زمینﮥ

پرداخت بهصورت قط ی و تکمقداری به کرار رفتره ،از

1

توابع الجیت و پروبیت خطی و نیرز توبیرت دو مرحلرهای

برمبنای روش ارزشگذاری مشرروط ،کارهرای بسریاری

هکمرررن بهرررره گرفتررره شرررده اسرررت امرررا گروهررری از

انجام گرفتره اسرت .برهعرالوه ،ایرن روش در بسریاری از

پژوهشگران در مطال اتی که مقرادیر دامنرهای (فرازی) را

ادارههای فدرال ایاالت متحده نیز رایج شده اسرت و در

برای کسب تمایل به پرداخت به کار گرفترهانرد ،باتوجره

بسیاری از محافل علمی و مشهور ایاالت متحده آمریکرا

به ماهیرت دادههرا و رتبرهبنردیکرردن سرطو تمایرل بره

ارزشگررذاری مشررروط روش شررناختهشرردهای برره شررمار

پرداخت ،از الگوی پروبیت رتبهای  2بهره جستهاند.

مسررائل مهررم دولررت فرردرال آمریکررا در زمرران ریگرران،

میرود .مسائل زیست محیطری کره روش ارزشگرذاری

مطال ات وایتینگترون و همکرارانش در سرال 1990م

مشروط در آنها کاربرد دارد ،بسیار متنو اند .در اروپرا و

نشان میدهد اطمینان به مقادیر انتخرابی از میران دامنرهای

امریکرررا برررا اسرررتفاده از روش ارزشگرررذاری مشرررروط

از اعداد ،بیشرتر از مقرادیری اسرت کره افرراد برهصرورت

پررژوهشهررایی بررا موﺿررو کیفیررت هرروا ،کیفیررت آب،

مقدار مشخص واحد اظهرار مریکننرد .ازایرنرو در ایرن

حفاظت از محیط زیست و مباحرث دیگرر انجرام گرفتره

مطال ه نیز از مقادیر دامنهای استفاده شده و بررای تحلیرل

است و در حال انجام است (عسگری و مهرگران:1380 ،

عوامل مؤثر برر تمایرل بره پرداخرت افرراد ،از دامنرههرای

.)98

انتخررابشررده ،از مقررادیر رتبررهای اسررتفاده ش رد .در ایررن

هنگام به کار بردن روش ارزشگرذاری مشرروط در

حالت ،متغیر وابسته (تمایرل بره پرداخرت) دارای مقرادیر

برآورد تمایل به پرداخرت افرراد ،بایرد مراحرل زیرر طری

گسستهای است کره رتبرهگرذاری شردهانرد .ایرن مقرادیر

شوند:

شامل رتبه صفر برای افرادی که مایل بره پرداخرت هری

 -1طراحی بازار فرﺿی کاال یا خردمتی کره محراسبﮥ
تمایل به پرداخت افراد برای آن مدنظر است

مبلغی برای حضرور تریم فوتبرال سرپاهان در رقابرتهرای
لیگ برتر و سایر کاالهای توﺿیحدادهشده در پرسشرنامه

 -2جمعآوری دادهها

نیستند و مقادیر 1ترا 5بررای سرطو ب ردی دامنﮥ مقرادیرِ

 -3محاسبﮥ متوسط تمایل به پرداخت افراد

تمایل به پرداختهاست .در این وﺿر یت ممکرن اسرت

 -4برآورد تابع تقاﺿا یرا عوامرل مرؤثر برر تمایرل بره

برای برآورد مدل با متغیر وابستﮥ تمایل بره پرداخرت کره

پرداخت.

در طبقررات مختل ر
1. Ronald Reagan

رتبررهبنرردی شررده اسررت ،از الگرروی
2. Ordered Probit
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پروبیت رتبهای استفاده کرد (گرین.)827 :2003 1 ،
اگرر ترابع تمایرل برره پرداخرت افرراد را برا اسررتفاده از
رابطه زیر نشان دهیم:

به اینترتیب ممکن است با اسرتفاده از مردل پروبیرت
رتبررهای عوامررل م رؤثر بررر تمایررل برره پرداخررت افررراد را

� y ∗ = βx +

()1

مشخص کرد.
پرسشررمامه :پرسشررنامﮥ اسررتفادهشررده در پررژوهش،

که در آن  yتمایرل بره پرداخرت x ،عوامرل مرؤثر برر

مشتمل بر  25پرسش بود و از بخشهای مختلفی تشکیل

تمایررل برره پرداخررت و� جمررالت اخررالل اسررت ،وقترری

شده بود .در بخش اول پرسش ها ،میرزان عالقرهمنردی و

سررطو تمایررل برره پرداخررت فقررط دارای رتبﮥ مشررخص

استفادﮤ افراد از کاالی تولیدشدﮤ باشگاه فوتبرال سرپاهان

باشررند و مقررادیر واق رری ∗ 𝑦 درخررور مشرراهده نباشررند،

سنجیده شد سپ

از پاسخدهندگان خواسته شرد میرزان

خواهیم داشت (گرین:)827 :2003 ،

تمایررل برره پرداخررت خررود را برررای حضررور ترریم فوتبررال

()2

y = 0 if y ∗ ≤ 0

سپاهان در رقابتهای لیگ برترر و قهرمرانی ایرن تریم در

()3

y = 1 if 0 < y ∗ ≤ μ1

رقابتهای لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسریا

∗ y = 2 if μ1 < y
≤ μ2
∗ y = j if μj−1 < y

()4
()5

بهطور جداگانه اظهار کنند .بخش پایانی پرسشنامه نیز به
پرسررررشهررررای مربرررروط برررره دریافررررت اطالعررررات
اجتماعیاقتصادی مصاحبهشوندگان اختصا

مقرادیر� همرران کررانهررای برراالو پرایین دامنررههررای
دستهبندی اند .فر

میکنیم هریرک از پاسرخدهنردگان

تمایررل برره پرداخررت خررا

خررود را دارد کرره ترراب ی از

متغیرهای مشاهدهشدﮤ  xو عوامل مشاهدهنشدﮤ� است:
()6

yi ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi

()7

yi ∗ = xi β + εi

داشت.

یافتههای پژوهش
توصیف دادههای پرسشمامه :براساس یافتههرای
پژوهش75.3 ،درصد از مصاحبهشوندگان اظهار کردنرد
هوادار باشگاه سرپاهان انرد و 24.7درصرد اظهرار کردنرد
هوادار این باشگاه ورزشی نیستند.
کمترین سن پاسخدهندگان  18بود و پرسشنامههرای
شهروندن زیر  18سرال از دادههرای تحلیرل حرذف شرد.
بیشترین سن پاسخدهنردگان نیرز  74بروده و میرانگین آن

می کنیم جمالت اخالل توزیع نرمرال

 30.4برررود کررره نشررراندهنررردﮤ جم یرررت جررروانی از

همچنین فر

دارند که دراینصورت مقادیر احتماالت بهصورت زیرر

پاسخدهندگان است .همچنین 50درصد پاسرخدهنردگان

خواهد بود (گرین:)828 :2003 ،

را مرررردان و 50درصرررد را زنررران تشرررکیل مررریدادنرررد.

()8
()9
()10
()11

)prob (y = 0) = ∅(−βx
)prob (y = 1) = ∅(μ1 − βx
)− ∅(−βx
(y
prob = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1
)− βx
)prob (y = j) = 1 − ∅(μj−1 − βx

1.5درصررد پاسررخدهنرردگان دارای تحصرریالت ابترردایی،
12.8درصرررد دارای تحصررریالت دیرررپلم و 85.8درصرررد
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.
از هر دو گروه هواداران و غیرهواداران خواسرته شرد
اگررر برره ترریم لیررگ برتررری دیگررری برره جررز سررپاهان

1. Greene
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عالقررهمندنررد ،اظهررار کننررد .برررایناسرراس 22درصررد

است .علت این موﺿو شراید برهنروعی بره جرو هیجرانی

پاسررخدهنرردگان ترریم ذوبآهررن اصررفهان11 ،درصررد

ایجادشده در زمان قهرمانی تیمهرا و همرراهکرردن سرایر

پرسررپولی

تهررران6 ،درصررد اسررتقالل تهررران و کمتررر از

افراد غیرعالقهمند ارتباط داشته باشد.

1درصد سایر تیمها را تیم فوتبال در کرانون عرالقﮥ خرود
م رفی کردند.

حدود 51درصد مصاحبهشوندگان برای حضرور تریم
فوتبال سپاهان در لیرگ برترر43 ،درصرد بررای قهرمرانی

79.4درصررد مصرراحبهشرروندگان اظهررار کردنررد در

تیم فوتبال سپاهان در رقابتهرای لیرگ برترر40 ،درصرد

مسابقﮥ پایانی تیم فوتبال سپاهان در لیرگ چهراردهم کره

برررای قهرمررانی سررپاهان در رقابررتهررای جررام حررذفی،

به قهرمانی تیم سپاهان منجر شد ،مشارکت کرده اند .این

51درصد برای قهرمرانی در رقابرتهرای لیرگ قهرمانران

مشارکت به سره صرورت تماشرای مسرابقه از تلویزیرون،

آسیا69 ،درصرد بررای تهیره بلیرت تماشرای مسرابقات در

حضررور و تماشررای مسررابقه در اسررتادیوم یررا شرررکت در

استادیوم و 58درصد برای تماشای تلویزیرونی مسرابقات

جشن مردمی بره مناسربت قهرمرانی در سرطح شرهر بروده

تیم سپاهان تمایل به پرداخت مثبت داشرتند .در جردول1

اسرررت .همرررانگونرررهکررره مشررراهده مررریشرررود آمرررار

میررررانگین تمایررررل برررره پرداخررررتهررررای اظهارشرررردﮤ

مشارکتکنندگان در مسرابقه و جشرن قهرمرانی حتری از

مصاحبهشوندگان در هریک از نمونره هرای پرسرششرده

آمار طرفرداران سرپاهان کره 75.3درصرد برود نیرز بیشرتر

در پرسشنامه نمایش داده شده است.

جدول -1میانگین تمایل به پرداخت های اظهارشده به تفکیک جمسیت (تومان)
مرد

زن

میانگین

حضور در لیگ برتر

16980

15990

16480

قهرمانی در لیگ برتر

14530

13400

13970

قهرمانی در جام حذفی

12440

11080

11760

قهرمانی آسیا

25900

23050

24480

بلیت استادیوم

4288

4578

4433

تماشای تلویزیونی

2326

3221

2773

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت :برای اینکره

در لیرگ برتررر فوتبررال ،قهرمرانی ترریم فوتبررال سررپاهان در

عوامل مؤثر بر میزان تمایل بره پرداخرت مشرخص شروند

لیگ برتر ،قهرمرانی تریم فوتبرال سرپاهان در رقابرتهرای

هریک از متغیرهای مستقل بهطور جداگانره در الگرو ،بره

جام حذفی و قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در رقابرتهرای

روش پروبیت رتبهای ،بررآورد زده شردند کره نترایج آن

لیررگ قهرمانرران آسرریا بررهطررور م نرراداری رابطﮥ مسررتقیم

در ادامه ارائه میشود.

دارند.

1

در سطح اطمینران بریش از 95درصرد ،میرزان حضرور

در سطح اطمینان بیش از 95درصد ،درآمرد و میرزان

در مسررابقات و میررزان تماشررای تلویزیررونی مسررابقات و

تماشای تلویزیونی مسابقات و میزان حضور در مسابقات

هوادار تیم فوتبال سپاهانبودن عرواملی انرد کره برا میرزان

و هوادار تیم فوتبال سپاهانبودن عواملیاند کره برا میرزان

تمایل به پرداخت افراد برای حضور تریم فوتبرال سرپاهان
 .1نتایج کامل برآورد مدلها در پیوست مقاله ارائه شده است.
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تمایل به پرداخت افراد برای بلیرت حضرور در اسرتادیوم

مرکز آمار کشور ،ب د خانوار در اصفهان نیرز  3.4اسرت.

بهطرز م ناداری رابطﮥ مستقیم دارند همچنین سرن افرراد

برایناساس ،ت داد خانوارهای شهر اصرفهان 471هرزار و

با میزان تمایرل بره پرداخرت آنهرا بررای بلیرت مسرابقات

 208نفر است .بهاینترتیب ارزش ساالنﮥ باشرگاه فوتبرال

بهطور م ناداری رابطﮥ م کوس دارد .بنابراین باید گفرت

اصفهان به میزان 7.7میلیارد تومان محاسبه میشود.

شراید افرراد جروانترر بررای حضرور در اسرتادیوم تمایررل

با انجام محاسربات مشرابهی ،ارزش کسرب قهرمرانی

بیشررتری داشررتهانررد و درنتیجرره ،تمایررل برره پرداخرررت

توسط تیم فوتبال سپاهان در رقابتهای مختل

محاسربه

چشمگیرتری را اظهار کردهاند.

مریشررود .برررایناسرراس حضررور تریم فوتبررال سررپاهان در

در سطح اطمینران بریش از 95درصرد ،میرزان حضرور

رقابتهای لیگ برتر ،ساالنه در حدود 7.7میلیارد تومان

در مسررابقات و میررزان تماشررای تلویزیررونی مسررابقات و

برای شهروندان ارزش اقتصادی ایجاد میکنرد .قهرمرانی

هوادار تیم فوتبال سپاهانبودن عرواملی انرد کره برا میرزان

این تیم در رقایتهای لیرگ برترر ،جرام حرذفی و لیرگ

تمایل به پرداخت افراد برای تماشای تلویزیرونی برهطررز

قهرمانان آسیا نیز بهترتیرب بره میرزان 6.5میلیرارد تومران،

م ناداری رابطﮥ مستقیم دارند همچنین متغیر سرن نیرز برا

5.5میلیارد تومان و 11.5میلیرارد تومران ارزش اقتصرادی

تمایل به پرداخت ارتباط م کوس دارد به این م نی کره

ایجاد خواهد کرد.
اگررر تمای رل برره پرداخررت سرراالنه برررای حضررور ت ریم

جوانان تمایل به پرداخت بیشتری اظهار کردند.
در سطح اطمینان 90درصد نیرز متغیرر تحصریالت برا

فوتبال سپاهان را در سالهرای متمرادی در نظرر بگیرریم،

تمایل بره پرداخرت بررای تماشرای تلویزیرونی مسرابقات

ارزش ف لی وجود و حضور این تیم در رقابتهای لیرگ

ارتباط م نادار م کوس دارد به این م نا که افرراد دارای

برتررر نی رز درخررور محاسرربه خواهررد بررود (کاسررتیانوس و

تحصرریالت کمتررر ،تمایررل برره پرداخررت بیشررتری برررای

سانچز:)31 :2007 ،

تماشای تلویزیونی مسابقات اظهار کردند.
محاسبه ارزش کل اقتصادی باشگاه فوتبرال

ارزش ف لی باشگاه فوتبال سپاهان برای شهر

()13

اصفهان

سپاهان بررای شرهر اصرفهان :باتوجره بره میرانگین
بهدستآمده از تمایل به پرداختهرای شرهروندان بررای
حضور تیم فوتبال سپاهان در لیگ برتر ایران ،ارزش کل
باشگاه فوتبال سپاهان بررای شرهر اصرفهان برهشرکل زیرر
محاسبه خواهد شد:
()12

ارزش ساالنه باشگاه فوتبال سپاهان برای شهر اصفهان =

میانگین

تمایل

به

پرداخت

ساالنه

مصاحبهشوندگان×ت داد خانوارهای شهر اصفهان

ت داد خانوارهرای شرهر اصرفهان برا تقسریم جم یرت
شهر اصفهان بر ب د خانوار در ایرن شرهر ،متوسرط ت رداد
اعضای خانوار ،به دست میآید .براساس گزارش مرکرز
آمررار ای رران در سررال 1390ش ،جم ی رت شررهر اصررفهان
1میلیررون و 602هررزار و  110نفررر اسررت .برپایرره گررزارش

)Q(1 + π
i−π

=

در این رابطه  Qبرابر با تمایل بره پرداخرت سراالنه�،

نرخ ترورم و  iنررخ بهررﮤ اسرمی اسرت .برا جرایگرذاری
مقادیر  0.18بررای نررخ بهرره و  0.15بررای نررخ ترورم،
ارزش ف لی باشگاه فوتبال سپاهان برای شهر اصرفهان بره
میزان 297میلیارد تومان محاسبه میشود.
باتوجره بره ت ررداد نمونره و براسرراس جردول میشررل و
کارسون ،تمام برآورد های بره دسرت آمرده در 90درصرد
مواقع به میزان 15درصد با مقادیر واق ی اختالف خواهد
داشت.
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آنها رابطﮥ مثبت دارد (صادقی )9 :1389 ،اما در پژوهش

تمایل به پرداختهایی که شرهروندان اظهرار کردنرد

حاﺿر بین تمایل به پرداختهای پرسریدهشرده و درآمرد

نشان میدهد حضور تریم فوتبرال سرپاهان در عرالی تررین

مصاحبهشوندگان ،جز در نمونه های تمایرل بره پرداخرت

سطو رقابتی ورزش کشور و قاره برر روی مطلوبیرت و

برای خرید بلیت تماشای مسابقات در اسرتادیوم ،ارتبراط

رفاه آنها تﺄثیر مثبت گذاشته است برهگونرهایکره مرردم

م ناداری مشاهده نشد .در بین کاالهایی که بررای آنهرا

حتی حاﺿرند از تیم محبوب خود حمایت مالی کنند.

تمایل به پرداخت پرسیده شد در حال حاﺿر افرراد فقرط

براساس نتایج محاسبات پژوهش ،میانگین تمایرل بره

برای بلیت مسابقات پرول پرداخرت مری کننرد و در سرایر

پرداخررت سرراالنه برررای حضررور ت ریم فوتبررال سررپاهان در

زمینه ها در عمل پرداختی ندارند بنابراین توجه نکردن به

رقابررتهررای لی رگ برتررر فوتبررال کشررور 16هررزار و 480

درآمد در اظهار تمایل به پرداخت این کاالها نیز ممکرن

تومان بوده و ارزش کل تمایل پرداختهای ساالنه برای

است به همین علت باشد و افراد با تصور اینکه برای ایرن

این تیم در شهر اصفهان 7.7میلیرارد تومران اسرت .ارزش

کاالها در عمل مجبور به پرداخت نخواهنرد شرد ،عامرل

کررل تمایرل برره پرداخررتهررای سرراالنه بررا ﺿرررب مقرردار

درآمد را نادیده گرفته و تمایل به پرداختها را فقرط برر

میر رانگین تمایر رل بررره پرداخرررت شرررهروندان در ت رررداد

مبنای مطلوبیت کسبشدﮤ خود بیان کردهاند.

خانوارهای شهر اصفهان به دست آمرده اسرت .همچنرین

نتایج مطال ه همچنین نشران مریدهرد 75.3درصرد از

اگر تمایل بره پرداخرتهرای سراالنﮥ شرهروندان را بررای

شهروندان اصفهانی به تیم فوتبال سپاهان عالقره دارنرد و

کنریم ،ارزش

51.2درصد از آنها حاﺿرند برای ادامﮥ حضرور ایرن تریم

ف لی کل تمایرل بره پرداخرتهرای شرهروندان اصرفهانی

در عررالیترررین سررطو رقررابتی فوتبررال کشررور مبررالغی

برای تیم فوتبال سپاهان برابر با 297میلیارد تومان خواهرد

پرداخت کنند .درصرد وجرود تمایرل بره پرداخرت بررای

بود .این مقدار در حکم ارزش اقتصرادی باشرگاه فوتبرال

قهرمررانی ترریم فوتبررال سررپاهان در رقابررتهررای لیررگ

سپاهان برای شهروندان اصفهان در نظر گرفته میشود.

43درصرررد ،قهرمرررانی در رقابرررتهرررای جرررام حرررذفی

سرالهرای متمرادی برا همرین ارزش فرر

عوامل مختلفی بر تمایل به پرداختهرای اظهارشرده

40.1درصرررد و قهرمرررانی در لیرررگ قهرمانررران آسررریا

نقش دارند .یافتههای پژوهش نشان داد شرهروندانی کره

50.9درصرد اسرت همچنرین 68.6درصرد از شرهروندان

هوادار تیم سپاهان اند ،افرادی که مسابقات این تریم را از

برای تهیه بلیت تماشای مسابقات تریم فوتبرال سرپاهان از

تلویزیون تماشرا مریکننرد و آنهرایی کره بررای تماشرای

اسرررتادیوم و 58.4درصرررد بررررای تماشرررای تلویزیر رونی

مسرابقات تریم در اسرتادیوم حضررور مرییابنرد تمایرل بره

مسابقات مایلاند پول پرداخت کنند.

پرداخرت بیشرتری برررای حضرور تریم فوتبرال سررپاهان در

میانگین تمایل بره پرداخرت سراالنﮥ شرهروندان بررای

رقابتهای لیگ کشور و همچنین قهرمرانی ایرن تریم در

حضرور تریم فوتبرال سررپاهان در رقابررتهرای لیرگ برتررر

دارند .همچنرین مشرخص شرد افرراد

فوتبال 16هزار و  480تومان ،برای قهرمرانی ایرن تریم در

جروانتررر تمایرل برره پرداخررت بیشررتری برررای حضررور در

رقابتهای لیگ برتر 13هزار و  970تومان ،قهرمرانی در

مسابقات دارند و افراد با تحصیالت پرایینترر ،تمایرل بره

رقابتهای جام حذفی 11هزار و  760تومران و قهرمرانی

پرداخت بیشتری برای تماشای تلویزیونی مسابقات دارند.

در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 24هزار و  480تومران

بهلحاظ نظری ،میزان درآمد افراد با تمایل به پرداخت

است همانگونرهکره مشرخص اسرت بررای قهرمرانی در

رقابتهای مختل
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رقابتهای بزرگتر و مهمتر تمایل به پرداخرت بیشرتری

ورزشی حرفهای شهری را نرزد شرهروندان آن نشران داد.

بیان شده است .همچنین میانگین تمایل به پرداخت بررای

باتوجه به اینکه به پیروی از جهان ،در کشرور مرا فوتبرال

خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم 4هرزار و 433

ورزشی بسیار پرطرفدار بهحساب مریآیرد و تریم فوتبرال

تومرران و میررانگین تمایررل برره پرداخررت برررای تماشررای

سپاهان نیز تیمی پرافتخار ،پرافتخرارترین تریم لیرگ برترر

تلویزیونی نیز 2هزار و  773تومان است.

ایرران ،اسرت ارزش اقتصررادی ایرن تریم نرزد هررواداران و

ایررن پررژوهش بررهطررور کلرری ارزش و جایگرراه ترریم

شهروندان اصفهانی نیز درخور توجه است.

ضمیمه  :نتایج بهدستآمده از برآورد دادههای پژوهش به روش پروبیت رتبهای
جدول - 2ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای ؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برا ی حضور تیم فوتبال سپاهان در لی گ برتر (هزار تومان)
1

خطای استاندارد

2

آماره z

سطح م ناداری

- 0.28

0.777
0.004

متغیر

ﺿریب

درآمد

- 0.006

0.021

میزان حضور در مسابقات

0.096

0.033

2.91

میزان تماشای تلویزیونی

0.049

0.005

9.10

0.000

جمسیت (مرد=)1

0.068

0.120

0.57

0.570

سن

0.002

0.006

0.36

0.716

تحصیالت

- 0.123

0.150

- 0.82

0.412

هوادار سپاهان

1.274

0.173

7.33

0.000

جدول - 3ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برای قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در لیگ برتر (هزار تومان)
متغیر

ﺿریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح م ناداری

درآمد

- 0.005

0.022

- 0.26

0.796

میزان حضور در مسابقات

0.101

0.033

3.04

0.002

میزان تماشای تلویزیونی

0.0.40

0.005

9.05

0.000

جمسیت (مرد=) 1

0.123

0.124

0.99

0.321

سن

0.001

0.006

0.29

0.772

تحصیالت

- 0.121

0.155

- 0.78

0.434

هوادار سپاهان

1.48

0.206

7.22

0.000

1. Coefficient
2. Standard Error
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جدول - 4ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برای قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در جام حذفی (هزار تومان)
متغیر

ﺿریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح م ناداری

درآمد

- 0.008

0.023

- 0.35

0.724

میزان حضور در مسابقات

0.102

0.033

3.04

0.002

میزان تماشای تلویزیونی

0.042

0.005

7.57

0.000

جمسیت (مرد=)1

0.102

0.126

0.81

0.419

سن

0.001

0.006

0.22

0.822

تحصیالت

- 0.186

0.156

- 1.19

0.235

هوادار سپاهان

1.336

0.200

6.65

0.000

جدول .- 5ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برای قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا (هزار تومان)
متغیر

ﺿریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح م ناداری

درآمد

- 0.013

0.022

- 0.58

0.564

میزان حضور در مسابقات

0.105

0.034

3.03

0.002

میزان تماشای تلویزیونی

0.043

0.005

8.15

0.000

جمسیت (مرد=)1

0.030

0.120

0.25

0.803

سن

0.004

0.006

0.61

0.540

تحصیالت

- 0.109

0.152

- 0.72

0.473

هوادار سپاهان

1.116

0.164

6.78

0.000

جدول - 6ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای ؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برا ی بلیط استادیوم (هزار تومان)
متغیر

ﺿریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح م ناداری

درآمد

0.038

0.019

1.99

0.047

میزان حضور در مسابقات

0.063

0.032

1.97

0.049

میزان تماشای تلویزیونی

0.036

0.005

7.07

0.000

جمسیت (مرد=)1

0.149

0.115

1.29

0.195

سن

- 0.016

0.006

- 2.50

0.012

تحصیالت

- 0.163

0.142

- 1.15

0.249

هوادار سپاهان

1.08

0.148

7.28

0.000
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جدول - 7ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل در مدل پروبیت رتبهای؛
متغیر وابسته :تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی مسابقات (هزار تومان)
متغیر

ﺿریب

خطای استاندارد

آماره z

سطح م ناداری

درآمد

0.018

0.019

0.96

0.337

میزان حضور در مسابقات

0.092

0.032

2.85

0.004

میزان تماشای تلویزیونی

0.038

0.005

7.36

0.000

جمسیت (مرد=)1

- 0.106

0.117

- 0.90

0.367

سن

- 0.15

0.006

- 2.27

0.023

تحصیالت

- 0.263

0.144

- 1.83

0.068

هوادار سپاهان

1.520

0.173

8.78

0.000

ممابع
ات ،آلفرد ( .)1367مبانی نظریه قیمت ،ترجمه ا.
بیضایی ،همدان :دانشگاه بوعلیسینا.

مدیریت ورزشی ،ش،17

.190- 175

سلطانحسینی ،محمد و همکاران ( .)1392اولویتبندی
اثرات اقتصادی-اجتماعی اماکن ورزشی بر محیط

اکبری ،ن متاهلل و جمشیدی ،نوید ( .)1384بررسی

شهری (مطال ه موردی شهر یزد) ،مطالعات و

تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در

پژوهشها شهری و ممطقهای ،ش،16

کمپینگ ،مجله دانشکده علوم اداری و

.88

اقتصاد ،ش 3و،4

.130-107

سلطانحسینی ،محمد و همکاران ( .)1389بررسی آثار

اکبری ،ن متاهلل و همکاران ( .)1385برآورد تمایل به
پرداخت مصرف کنندگان خودرو برای قیمت
بنزین ،تحقیقات اقتصادی ،ش،79

-65

.58-39

خوش اخال  ،رحمان و حسنشاهی ،مرتضی (،)1381
برآورد خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل
آلودگی هوا ،مجله تحقیقات اقتصادی ،ش،61
.75-53

اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری ،فصلمامه
المپیک ،ش،3

.67- 59

صادقی ،حسین و همکاران ( .)1388تخمین تابع
تقاﺿای تماشای لیگ برتر فوتبال ،فصلمامه
پژوهشهای اقتصادی ،ش،3

.202-183

صادقی ،سیدکمال ( .)1389برآورد میزان تمایل به
پرداخت برای بهبود کیفیت هوا در کالن شهر

دیزجی ،منیره و همکاران ( .)1390برآورد ارزش
توریستی پار

ائلگلی تبریز با استفاده از روش

ارزشگذاری

اقتصاد

کاربردی ،ش،7

مشروط،

فصلمامه

.125-105

رسولی ،سیدمهدی و همکاران ( .)1392پراکندگی
قدرت در لیگ حرفهای فوتبال ایران و لیگهای

تبریز ،اولین کمفرانس اقتصاد شهری ایران،
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
عسگری ،علی و مهرگان ،نادر ( .)1380برآورد تمایل
به پرداخت بازدیدکنندگان میرا

نمونه گنجنامه

همدان ،مجله پژوهشهای اقتصادی ،ش،2
.115-93

برتر اروپا با استفاده از شاخصهای اقتصادی ( kتیم

فرجزاده ،زکریا و همکاران ( .)1388برآورد تمایل به

برتر ،منحنی لورنز ،ﺿریب جینی) ،مطالعات
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