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Introduction: The purpose of this study was to investigate the intangible values of 
football in the community and the willingness to pay to host valid sporting events 
with a contingent valuation method. 

Methods: The research method is descriptive correlation and is of the categories of 
the applied research. The statistical population of the study included all people in 
the northern provinces of Iran. The sampling method was clustering and stratified 
and the required information was collected by simple random sampling. The urban 
centers of three provinces of Tehran, Golestan, Guilan and a total of 1155 people 
were selected as a research sample. To collect information, Vicker et al (2016) 
willingness to pay questionnaire, which has 15 questions and measures 12 intangible 
components of exercise, was used. In order to analyze the data, inferential statistical 
methods such as logistic regression and diagnostic logistic regression were used to 
predict the variables. 

Results: The findings showed that, in general, %49 of the population were willing 
to pay 69.245 tomans. The variables of credit, sense of stadium and sports facilities, 
satisfaction, success, motivation for a healthy lifestyle, honor, fame, have the most 
and the strongest significant relationship with predicting the willingness to pay. 

Conclusion: Relevant officials can support the improvement of the effects of sports 
development in the community by using appropriate facilities and equipment and 
providing conditions for hosting prestigious sports events. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
Sports events provide many experiences for people and may 
attract local people and players such as common motivations, 
fun and homesickness, rest and recreation, escape from daily 
work, entertainment opportunities, interaction with others, 
learning. provide observation and participation (Andam et al, 
2012). Sports is one of the important cultural-social 
dimensions of every society, which is considered as a public 
good and can be available to all people in the society. 
Samuelsen defines a public good as follows: A public good is 
a good that everyone collectively benefits from, so that each 
person's consumption of such a good does not cause a decrease 
in the consumption of others (Johnson, Mondela and 
Whitehead, 2007). Gratton and Tyler believe that success in 
international sports events is a pure aspect of sports as a public 
good, which not only increases morale, but also causes more 
participation of young people in sports activities. To estimate 
the value of public goods, the probability assessment method 
is used. Contingent valuation method is used as one of the 
standard methods for valuing intangible goods and 
determining the level of support and willingness to pay for 
them (Bekkenbil and Dilger, 2015). Willem et al. (2019) 
conducted a study on willingness to pay for hosting a major 
international event before and after the event. Broad et al. 
(2018) conducted a study entitled the probable value of the 
success of winning a medal in the Olympic Games. The results 
of the research showed that the success of winning a medal in 
the Olympic Games for the British people creates a sense of 
pride, motivation, satisfaction, interest and fame for the British 
people, and these variables have influenced the willingness of 
people to pay to support sports. What kind of intangible effects 
does the hosting of football sports events have on the people 
of the society and to what extent are the people of the society 
willing to support the hosting of the events for these intangible 
achievements; It can encourage the sports officials of the 
country to have a more special view towards hosting 
prestigious sports events in the country and to work more on 
its development and progress in accordance with the level of 
interest and support of the people of the society and the field 
of hosting sports events, especially in the National Cup. to 
provide Asia. As a result, the purpose of the research is to find 
out what are the intangible values of hosting football sports 
events for the general public and how is its relationship with 
the willingness of the community to pay for hosting these 
events? 
 
Methods 
Descriptive research method is correlation. The statistical 
population of the research includes all strata of people in the 
northern provinces of the country, which were clustered and 
stratified in the urban centers of the three provinces of Tehran, 
Golestan, Gilan, and a total of 1155 people were selected as a 
research sample. In order to collect information, the 
Willingness to Pay Questionnaire of Vicker et al. (2016), 
which has 15 questions and measures 12 intangible 
components of sports, was used. In order to analyze the data, 
inferential statistical methods such as logistic regression and 

diagnostic logistic regression have been used to predict the 
variables using Spss and evios software. 

Results  
The findings of the research showed that, in general, 49% of 
the people in the community were willing to pay 245.69 
Tomans. The credibility variables, the sense of having a gym 
and sports facilities, satisfaction, success, motivation to have a 
healthy lifestyle, honor, fame, have the highest and strongest 
significant relationship with the prediction of willingness to 
pay. More men than women, people with doctorate and 
master's degrees, age groups under 25 years and 26-35 years, 
income groups 2-4 million and 6 million and above, tended to 
pay more to host prestigious events. 

Conclusion 
In general, from the total findings of the research, it can be 
concluded that 49% of the people of the society had the desire 
to pay for hosting prestigious sports events in the field of 
football, because they believe that hosting these sports events 
can have many intangible effects such as prestige, happiness, 
and honor. , to bring motivation, interest, etc. to them, which 
is very valuable for them and they welcome it. Based on this, 
it is suggested that football development programs and the 
hosting of prestigious sports events in the field of football 
should be evaluated according to the level of citizens' 
willingness to pay and from an economic point of view. The 
sports authorities of the country can create the full and all-
round support of the people of the society for the sport of 
football by using the appropriate facilities and equipment for 
the development of football sports in the country and by 
providing the conditions to host prestigious sports events. On 
the other hand, the relevant authorities can help the process of 
doing this important work by fully supporting the hosting of 
prestigious football sports events in terms of finance, 
technology, facilities, equipment, etc. Sports practitioners and 
managers, aware of the importance of hosting prestigious 
sports events, should manage their expenses in the field of 
sports and for various competitions, according to the 
willingness of the people to pay and the national right, and 
policy makers in order to increase the sports participation of 
people in the society. Help the football field. Finally, this study 
should be considered to improve the infrastructure related to 
football and also to host prestigious international 
competitions. 
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هاي ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و رابطۀ آن با میزان تمایل به پرداخت هدف از این تحقیق، بررسی ارزش  :مقدمه
 .میزبانی رویدادهاي ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی بودمنظور به

هاي روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعۀ آماري تحقیق شامل تمامی اقشار مردم استان روش پژوهش:
نفر  1155اي مراکز شهري سه استان تهران، گلستان، گیالن و در مجموع اي و طبقهصورت خوشهشمالی کشورند که به

آوري اطالعات از پرسشنامۀ تمایل به پرداخت ویکر و همکاران منظور جمععنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. بهبه
ها از منظور تحلیل دادهسنجد، استفاده شد. بهمؤلفۀ ناملموس ورزش را می 12سؤال است و  15)، که داراي 2016(

ینی متغیرها استفاده منظور پیشون لجستیک تشخیصی بههاي آمار استنباطی مانند رگرسیون لجستیک و رگرسیروش
 .شد

تومان تمایل به پرداخت  245/69درصد مردم جامعه، مقدار  49طور کلی هاي تحقیق نشان داد که بهیافته :یافته ها
گی سالم، داشته اند. متغیرهاي اعتبار، حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزشی، رضایت، موفقیت، انگیزة داشتن شیوة زند

 .بینی میزان تمایل به پرداخت دارندترین رابطۀ معنادار را با پیشافتخار و شهرت، بیشترین و قوي
کارگیري امکانات و تجهیزات مناسب و مهیا کردن شرایط براي میزبانی توانند با بهمسئوالن می :نتیجه گیري

 .جامعه حمایت کنندرویدادهاي ورزشی معتبر، از بهبود تأثیرات توسعۀ ورزش در 
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 مقدمه 

توانند نیازهاي شود. رویدادها میها افزوده میجامعه امروزي هستند و ساالنه بر تعداد آنرویدادهاي ورزشی بخش مهمی از فرهنگ و 
هاي فرهنگی، توسعه هاي متعددي از قبیل میراث فرهنگی، آگاهیاساسی بشر مانند نیازهاي جسمی، روانی و فردي را برآورده نموده و نقش

آورند که با یکدیگر تعامل داشته باشند و احساس تعلّق و راي افراد فرصتی فراهم میجامعه و گردشگري را ایفا نماید. رویدادهاي ورزشی ب
انسجام اجتماعی را تقویت نمایند. رویدادهاي ورزشی تجربیات متعددي براي مردم فراهم کرده و ممکن است براي مردم محلی و بازیکنان 

هاي سرگرمی، اي میهن، استراحت و تفریح، فرار از کار روزمره، فرصتهایی از قبیل انگیزه هاي مشترك، سرگرمی و دلتنگی برجذابیت
). اثرات 1392تعامل با دیگران، یادگیري، مشاهده و مشارکت و یا به اشتراك گذاشتن یک محیط جشن، فراهم آورند (اندام و همکاران، 

 جمله از توسعه و د و توسعه یک کشور دارد. رشداقتصادي و غیراقتصادي صنعت ورزش و میزبانی رویدادهاي ورزشی نقش بسزایی در رش
 از کنند و امروزه صنعت ورزش و میزبانی رویدادهاي ورزشی یکیمی آن تالش به دستیابی براي جهان کشورهاي همه که است اهدافی
 شده تبدیل درآمدزا صنعت یک به ورزش صنعت ). امروزه2016، 1آید (پیتز و زانگکشورها به شمار می شکوفایی و رشد ساززمینه عوامل
 داشته قرار صنایع دیگر صاحبان و تجاري هايشرکت ها،رسانه توجهات کانون در همواره آن به مردم فراوان عالقه به توجه با که است

باشد که بر هاي ملموس و ناملموسی تواند داراي ارزشواقع ورزش و میزبانی رویدادهاي ورزشی میدر). 2017، 2است (زانگ، پیتز و کیم
 . )2014، 3هلمان و بروئر(گذارد روي عموم جامعه تأثیر می

تواند در دسترس همه مردم شود و میاسـت که به عنوان کاالي عمومی مطرح می جامعـه هـر اجتماعی ـ فرهنگی مهم ابعاد از ورزش
برند، جمعی از آن بهره میکاالیی است که همه دستهکند: کاالي عمومی کاالي عمومی را چنین تعریف می 4جامعه قرار بگیرد. ساموئلسن

آورد. این کاال پس از تولید براي همه به یک میزان که مصرف هر فرد از چنین کاالیی، کاهشی در مصرف دیگران از آن پدید نمیطوريبه
، 5شود (جانسون، موندال و وایتهدفاده میدر دسترس است و استثنا کردن آن یا نامقدور است یا بسیار پرهزینه است و خواه و ناخواه است

المللی ورزشی یک جنبه خالص از ورزش به عنوان کاالي عمومی است که معتقدند که موفقیت در رویدادهاي بین 6). گراتون و تایلر2014
) 2014(7راوي و مک کویکهاي ورزشی است. بنابراین نه تنها موجب افزایش روحیه است، بلکه باعث مشارکت بیشتر جوانان در فعالیت

کنند. این مسابقات بدون سازي ایفا میاي در توسعه و رشد فرایند ملّتالمللی نقش عمدهکند که میزبانی رویدادهاي ورزشی بیناستدالل می
، این هوادارن ورزش واقعسازند. دربلکه هوادارانشان می هوادارانشان هیچ هستند، یعنی جذابیت و جایگاه این مسابقات را نه بازیکنان؛

برند و مفهوم ورزش به عنوان هاي مورد عالقّه خود، جایگاه مسابقات ورزشی را باال میهستند که با حمایت از مسابقات ورزشی و تیم
 دهند.کاالي عمومی را شکل می

 هايروش از یکی عنوان به تمالیاح گذاريارزش شود. روشاستفاده می 8براي برآورد ارزش کاالهاي عمومی از روش ارزیابی احتمالی
رود (بک می کار به ناملموس و تعیین میزان حمایت و تمایل به پرداخت مردم جامعه در قبال آنها کاالهاي گذاريارزش براي استاندارد

 دادن قرار براي اغلب که است نظرسنجی بر مبتنی روش یک احتمالی ارزیابی ،)2011( 10کارسون نظر بر اساس .)2015، 9کنبیل و دیلگر
 خصوص در ارزش میزان روش ارزیابی احتمالی، .شودمی استفاده شوند،نمی فروش و خرید بازار در که خدماتی و محصوالت بر پولی ارزش

 کاالهاي از برخی افراد، براي 11پرداخت به تمایل میزان تشخیص کند و در واقع برايمی گیريرا اندازه بازاريناملموس و غیر کاالهاي
                                                 
1. Pitts & Zhang 
2. Zhang, Pitts & Kim 
3. Hallmann, Breuer 
4. Samuelson 
5. Johnson, Mondello & Whitehead 
6.Graton & Tyler 
7. Rowe,  Mcguirk 
8. CVM 
9. BakKenbIill, Dilger 
10. Carson 
11. WTP 
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اي در ). این موضوع به طور گسترده2007، 1باشد (والکر و موندالمی آنان در تغییر و هافرضیه از بعضی ساختن محقق جهت در بازاريغیر
). به عنوان مثال، هومفریز و 2011، 2مورد موضوعات محیطی و اخیرأ در ورزش و فرهنگ اعمال شده است (کاستالنسو، گارسیا و سانچز

در ونکوور انجام  2010هاي المپیک زمستانی سال )، با استفاده از ارزیابی احتمالی یک مطالعه کانادایی در زمینه بازي2018( 3همکاران
ها را ارزیابی کردند و متوجه شدند که یک برنامه خاص براي افزایش کارایی ورزشکاران کانادایی در دادند که تمایل به پرداخت کانادایی

)، با روش ارزیابی احتمالی تحقیقی در زمینه میزان تمایل به پرداخت 2016ونکوور طراحی شده است. یا ویکر و همکاران ( 2010المپیک 
هاي هاي فوتبال بوندسلیگا انجام دادند که نشان دادند مردم آلمان تمایل به پرداخت زیادي براي موفّقیتمردم آلمان براي موفّقیت تیم

تحقیقی با استفاده از روش ارزیابی احتمالی براي میزان تمایل به پرداخت  )2015(4مورگان و ویتهدبال بوندسلیگا دارند. هاي فوتورزشی تیم
مردم آمریکا جهت توسعه بازیکنان فوتبال انجام دادند و نتیجه گرفتند که خانوارهاي آمریکایی عالقه زیادي نسبت به توسعه و پیشرفت 

 .کنند پرداخت توسعه فوتبال بودجه براي را خانوار ساالنه مالیات دارند الی خود دارند به نحوي که تمایلهاي فوتببازیکنان و تیم
رویداد انجام دادند.  از بعد و قبل المللیبین بزرگ رویداد یک میزبانی براي پرداخت به )، تحقیقی با عنوان تمایل2019(5ویلم و همکاران

 میانگین کهحالیدر کرد، تغییر رویداد از پس بالفاصله درصد 7/29 تا رویداد از قبل درصد 3/39 از ساکنین مثبت پرداخت به تمایل درصد
 میلیون  8/5 تا 7/5از ساکنان گذاريارزش افزایش به منجر که یافت افزایش یورو 45/4 تا 58/3 از توجهی قابل طور به پرداخت به تمایل
 و براد. کندمی بازي ساکنان پرداخت به تمایل میزان در مهمی نقش  رویداد این در حضور و هارسانه این، بر عالوه. شد یورو

هاي المپیک انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که ، تحقیقی با عنوان ارزش احتمالی موفّقیت کسب مدال در بازي)8201(6همکاران
تواند باعث ایجاد حس افتخار، انگیزه، رضایت، ارزش زیادي دارد و میهاي المپیک براي مردم انگلیس موفّقیت در کسب مدال در بازي

اند. ویکر هاي ورزشی اثرگذار بودهعالقه و شهرت براي مردم انگلیس بشود و این متغیرها بر تمایل به پرداخت مردم جهت حمایت از رشته
ارزیابی احتمالی انجام  رویکرد با آلمان در تابستانی لمپیکا هايبازي میزبانی براي عمومی ) تحقیقی در زمینه حمایت2017(7و همکاران

 مناطق در ايگسترده طور به پرداخت به تمایل. کردند بیان را دالر 51 پرداخت به تمایل متوسط طور به درصد 26 دادند. نتایج نشان داد که
مانند شهرت، افتخار، احساس غرور،  گوناگون نامشهود مزایاي. بود دالر 100 پرداخت به تمایل متوسط کلن، منطقه کل در. است متفاوت

پرسی از مردم شهر ) در تحقیقی که در زمینه همه2018(8ویکر و کوتس. شودمی پرداخت به تمایل افزایش رضایت، عملکرد و ... باعث
ادند به این نتیجه رسیدند که هاي تیم فوتبال هامبورگ انجام دکننده حمایت شخصی آنها از بازيهامبورگ جهت تعیین عوامل تعیین

بینی کننده قوي میزان تمایل به پرداخت افراد پیش شهرت و عالقه، رضایت انگیزه، افتخار، صحبت کردن، عملکرد، متغیرهاي الگو بودن،
فوتبال هامبورگ  هاي با سطح درآمد باال و تحصیالت باالتر تمایل به پرداخت بیشتري جهت حمایت از تیمافراد مرفه و گروه اند.بوده

تر تمایل به پرداخت بیشتري جهت موفّقیت این سال نسبت به افراد مسن 30تا  20اند و همچنین افراد جوان و گروه هاي سنی بین داشته
 قهرمانی مسابقات در پرداخت به تمایل مطالعه: اتریش مردم براي آلپاین میزبانی مسابقات اسکی ارزش) 2017(9ویکر و اند. فریکتیم داشته

 حمایت و میزبانی براي را مثبتی پرداخت به تمایل میزان دهندگان پاسخ از درصد 20 و درصد 29 تقریبا. کردند بررسی را 2017 جهان
 میانگین طور سال به 30تا  26سال و  25تا  20هاي سنی بین گروه. کردند گزارش ساله 5 دوره یک طی در اسکی ورزشکاران از ماهانه

                                                 
1. Walker & Mondello 
2. Castellanos, Garcıa & Sanchez 
3. Humphreys and et al 
4. Morgan & Whitehead 
5. Willem, de Boer, Ruud, Koning, Jochen, Mierau 
6. Brad, Bruce, Daniel & John 
7. Wicker, CWhitehead, Mason, Johnson 
8.Wicker & Coates 
9. Frick & Wicker 
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 را داشتند، ورزشکاران حمایت براي یورو 25 پرداخت براي تمایل هاي با سطح درآمدي باال میزانگروه و یورو 8 پرداخت براي تمایل میزان
 بود.  ورزشی موفّقیت از شادي مانند عمومی، کاالهاي اهمیت تأثیر تحت پرداخت به تمایل میزان کهحالیدر
هاي ملموس شامل گردد. ارزشهاي ناملموس تقسیم میهاي ملموس و ارزشاساسی ارزش هاي اقتصادي به دو دستهکلی ارزشطوربه

ملموس شامل ارزش وجودي، ارزش بشردوستی و ارزش اختیاري است. ارزش غیرارزش ملموس مستقیم، ارزش غیرمستقیم، اختیاري و شبه
مراه است. ارزش غیرملموس موجب افزایش مطلوبیت میراثی است. ارزش ملموس، قسمت متعارف ارزش است که با مصرف یک کاال ه

میزبانی  ).2008، 1که فرد از کاالیی استفاده نکرده است، مانند احساس غرور، افتخار و .... (والتون، النگو و داوسونحالیگردد، درفرد می
جامعه به همراه داشته باشد و نقش مهمی در هاي ناملموسی را براي مردم رویدادهاي ورزشی از جمله مواردي است که می تواند ارزش
کنند؛ ها، شهرها و کشورها براي میزبانی رویدادهاي ورزشی اعالم آمادگی میجوامع امروزي بر عهده دارند. همه ساله تعداد زیادي از سازمان
نتیجه رقابت ي را به دنبال داشته باشد. درافواید گسترده تواند براي میزباناگرچه تعداد کمی رویداد وجود دارد، ولی همین تعداد کم می

براي گرفتن حق میزبانی رویداد ورزشی افزایش پیدا کرده است. در زمان برگذاري رویدادهاي ورزشی، توجه مردم به ورزش و اثرات مثبت 
زشکاران نوجوان و جوان در حین یابد و ایجاد انگیزه براي پرداختن به ورزش در بین اقشار مختلف جامعه و الگوبرداري ورآن افزایش می

کلی، پرداختن به ورزش و میزبانی رویدادهاي طورشود. بههاي ورزشی مورد عالقه خود میبرگذاري رویدادهاي ورزشی از قهرمانان و ستاره
گان و در نهایت فواید ورزشی اثرات مفید فنی، روانی و اجتماعی براي مردم جامعه و ثمرات اقتصادي، تبلیغی و تجربی براي برگذارکنند

 میزبانی رویدادهاي ورزشی رشته ورزشی فوتبال براي که ناملموسی منافع ارزش زیادي در توسعه تاسیسات و امکانات ورزشی دارد. برآورد
 عمومی ناملموس کاالهاي گذاريارزش. باشد توجه جالب تواند می اجتماعی و اقتصادي نظر از کند،می ایجاد کشور مختلف شهرهاي مردم

به عنوان مثال،  باشند. پرداخت داشته خود مصرف براي کهآن بدون کنند افراد مصرف را کاالها این است ممکن است که معنی این به
و  کنند تشویق را آن گفت وگو کنند، خود محبوب تیم جامعه دربارة معتبر رشته فوتبال ممکن است باعث شود که افراد میزبانی رویدادهاي

دستاوردهاي ناملموس بدون هیچ هزینه و پرداختی براي  این و پیدا کند افزایش شهروندان رضایت سطح بگیرند، را جشن آن ايهپیروزي
المللی را درك هاي بینمسلما اینکه مردم جامعه چقدر تاثیرات ناملموس میزبانی رویدادهاي ورزشی رشته فوتبال در عرصه. آنها بدست بیاید

 تواند حائز اهمیت باشد. اینکه میزبانیحاضر هستند که براي حمایت از این میزبانی تمایل به پرداخت داشته باشند، می کرده و به چه میزان
چه تأثیرات ناملموسی را بر روي افراد جامعه دارد و مردم جامعه تا چه اندازه در قبال این دستاوردهاي  فوتبال رشته ورزشی رویدادهاي

تري نسبت به میزبانی میزبانی رویدادها حمایت کنند؛ می تواند مسئوالن ورزش کشور را ترغیب کند که نگاه ویژهناملموس حاضر هستند از 
رویدادهاي ورزشی معتبر در کشور داشته باشند و بیشتر در زمینه توسعه و پیشرفت آن متناسب با میزان عالقه و حمایت مردم جامعه بکوشند 

هاي آسیا را فراهم آورند، چراکه هدف اصلی مسئوالن کشور انجام اموري است شی، مخصوصاً در جام ملتو زمینه میزبانی رویدادهاي ورز
آورد. با توجه به مطالب که مورد عالقه مردم است و تاثیرات بیشتري بر روي زندگی آنها دارد و هیجان و شادي را براي آنها به ارمغان می

هاي زمینه در داخل کشور و با توجه به اینکه کشور ایران میزبانی رویدادهاي معتبر فوتبال در سالگفته شده و فقدان تحقیقات علمی در این 
هاي ناملموس هدف از انجام تحقیق این است که مشخص شود ارزش اند،هاي نزدیک را داشتهتر در سالدور و میزبانی رویدادهاي کوچک

مردم کدامند و رابطه آن با میزان تمایل به پرداخت مردم جامعه جهت میزبانی این میزبانی رویدادهاي ورزشی رشته فوتبال براي عموم 
 رویدادها چگونه است؟

 

                                                 
1. Walton, Longo & Dawson 
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  شناسی پژوهشروش

باشد که در می میدانی صورت به و دارد قرار کاربردي تحقیقات دسته به صورت توصیفی همبستگی انجام شده است که در تحقیق روش
از  هاي شمالی کشوراستان مردم شامل کلیه اقشار تحقیق آماري جامعه .انجام شده است 1399آبان ماه تا  1398محدوده زمانی دي ماه 

باشند که تمایل به می نامحدود تعداد هستند، به مطالعه مورد هايشهر عمومی افکار هر کدام نماینده هاي مختلف شغلی کهطبقات و رسته
 اياي و طبقهبه صورت خوشه گیريی معتبر در رشته فوتبال بررسی شده است. روش نمونهها جهت میزبانی رویدادهاي ورزشپرداخت آن

براي هر  نفر 385 الزم، نمونه حجم مورگان جدول است و به صورت تصادفی ساده اطالعات مورد نیاز جمع آوري شده است. براساس
کشور، مراکز شهري سه استان تهران، گلستان، گیالن، به عنوان  هاي شمالیمیان استان به این صورت که از .شده است خوشه تعیین

نفر تحلیل شدند.  1140نفر یه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که در نهایت اطالعات  1155نمونه تحقیق انتخاب شدند و در مجموع 
 ناملموس ورزش مولفه 13و  سوال است 15 داراي ، که)2016( همکاران و تمایل به پرداخت ویکر نامهاز پرسش اطالعات آوريجمع جهت
نامه در تحقیقات مختلف در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی آن سنجد، استفاده شده است. این پرسشرا می

نامه استفاده خود از این پرسش)، در تحقیقات 2018) و هومفریز و همکاران(2019مناسب گزارش شده است. به عنوان مثال، براد و همکاران(
سنجی گیرد. بنابراین توسط محققین تحقیق مورد رواییبار است که مورد استفاده قرار مینامه در داخل کشور براي اولیناند. این پرسشکرده

تاییدي تایید شد،  عاملی تحلیل توسط آن سازه روایی نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 8نامه توسط قرار گرفت. روایی محتوایی پرسش
نامه نامه تایید شدند. پایایی پرسشهاي پرسشبود و همه سواالت و مولفه 40/0که بار عاملی همه سواالت باالتر از عدد استاندارد طوريبه

رگرسیون ستیک و رگرسیون لج قبیل از استنباطی آمار هايروش از هاداده تحلیل تعیین شد. جهت 84/0نیز به وسیله آلفاي کرونباخ 
 .شده است استفاده Spssافزار  نرم کمک لجستیک تشخیصی به

 

 هاي پژوهشیافته

و کمترین تعداد آنان را زنان تشکیل  )درصد 6/53اند (داده یلرا مردان تشک یقتحق ينمونه آمار یشترکه ب دادنشان شناختی جمعیت یجنتا
، کمترین تعداد آنان داراي مدرك )5/37اند (بوده یمدرك کارشناس يدارا ينمونه آمار یشترب یالت؛. از لحاظ تحصدرصد) 4/46اند (داده

 یشترب اند.درصد داراي مدرك کارشناسی ارشد بوده 2/32درصد داراي مدرك کاردانی و پایین تر و  3/18درصد)،  0/12اند (دکتري بوده
درصد)،  5/15اند (سال به باال بوده 46و کمترین آنها داراي رده سنی  )درصد 5/31سال ( 25کمتر از  یدر رده سن یقتحق ينمونه آمار

-2 یندرآمد ب ينمونه آمار یشترب اند.سال بوده 45-36درصد داراي میانگین سنی  8/23سال و  35-26درصد داراي میانگین سنی  2/29
 7/29میلیون و  2درصد درآمد کمتر از  1/20درصد)، 8/13اند (میلیون به باال داشته 6درصد) و کمترین آنها درآمد  4/36اند (داشته میلیون 4

 اند.میلیون داشته 6-4درصد درآمد بین 

کشور آنها اعتبار  يبرا یورزش یدادهايرو یزبانیدرصد معتقد بودند که م 8/81که  هاي تحقیق نشان دادتوصیفی مربوط به مؤلفه یجنتا
دهد. یخوب را م یبه آنها حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزش یدادهارو یزبانیاند که معتقددرصد م 5/73آورد. یبه ارمغان م یالمللینب

درصد با  4/48کنند، یم یتاحساس موفق یدادهارو یزبانیدرصد با م 5/65کنند. یم یداپ یترضا احساس یدادهارو یزبانیدرصد از م 7/60
درصد  2/66کنند، یاحساس افتخار م یدادهارو یزبانیدرصد از م 8/70کنند، یم یداسالم پ یزندگ یوهداشتن ش یزهانگ یدادهارو یزبانیم

احساس  یدادهارو یزبانیدرصد با م 3/52شود، یم یکشورشان در سطوح جهان ینامباعث شهرت و خوش یدادهارو یزبانیمعتقدند که م
 یدادهارو یزبانیکردند که م یاندرصد ب 8/49کنند. یم یقشومند هستند و آن را تعالقه یدادهارو یزبانیدرصد به م 2/55کنند، یم يشاد
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درصد به  6/85باشد، ینسل جوان م یقتشو يبرا یعامل یدادهارو یزبانیاند مدرصد معتقد 3/59بازتاب دهنده احساسات جامعه خود هستند، 
 یمناسب یعمل يالگو یدادهارو یزبانیند که مدرصد ذکر کرد 2/65کنند، یبا دوستانشان صحبت م یدادهارو یزبانیطور منظم در مورد م

 باشد.یآنان م يبرا
 

 یدادهارو یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یانگینم.  1جدول 
 

 

 
 

 

هزار تومان  245/69 یانگینداشتند که به طور م یلتما یقتحق يدرصد از نمونه آمار 49 ی،دهد که به طور کلی. نشان م1جدول  یجنتا
پرداخت جهت  يبرا یلیتما یجگونهدرصد ه 51کنند،  ینههز یمعتبر ورزش یدادهايرو یزبانیرا جهت کسب م یاز سهم خود در بودجه عموم

جهت پرداخت با توجه به نوع استان متفاوت است و مردم استان  یلو درصد تما یزانم یننداشتند. البته ا یعتبر ورزشم يایدادهرو یزبانیم
  .اندداشته یمعتبر ورزش یدادهايرو یزبانیپرداخت جهت م يبرا یشتريب یلتهران تما

 ی،اعتبار، حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزش یرهايمعتبر، متغ یورزش یدادهايرو یزبانیم ینه، در زم2جدول شماره  یجبراساس نتا
نسل جوان، صحبت، الگو بودن رابطه  یقعالقه، جامعه، تشو ی،سالم، افتخار، شهرت، خوشحال یزندگ یوهداشتن ش یزهانگ یت،موفق یت،رضا

 یلتما یزانم یرها؛متغ یندر ا یشاحد افزاو یک يکه به ازا يادارند، به گونه یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یزانم ینیبیشبا پ يمعنادار
شود، یبرابر م 85/0، 08/1، 92/0، 86/0، 23/1، 16/1، 44/1، 41/1، 99/0، 22/1، 11/1، 50/1، 72/1 یببه ترت یزبانیبه پرداخت جهت م

به  یلتما یزانم ییراتتغ 17/0فوق قادر هستند  یرهايذکر شده، متغ یینتع یبضر یزانو اسنل و م سلاساس شاخص کاکمجموع بردر
 .کند یینرا تب یزبانیپرداخت جهت م

 تبه پرداخ یلتما ینیبیشجهت پ یکلجست یونرگرس یج. نتا2جدول 

 تمایل به پرداخت جهت موفقیت متغیر
EXP(B) Sig 

 001/0 72/1 اعتبار
 001/0 50/1 حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزشی

 009/0 11/1 رضایت
 004/0 22/1 موفقیت 

 01/0 99/0 انگیزه داشتن شیوه زندگی سالم
 002/0 41/1 افتخار
 002/0 44/1 شهرت

 008/0 16/1 خوشحالی
 005/0 23/1 عالقه
 03/0 86/0 جامعه

 03/0 92/0 تشویق نسل جوان
 02/0 08/1 صحبت 
 04/0 85/0 الگو بودن

2R 17/0 

 میانگین تمایل به پرداخت
میانگین میزان 

 پرداخت
 329/77 53/0 رویدادهاي معتبر ورزشی میزان تمایل به پرداخت مردم استان تهران جهت میزبانی

 668/69 51/0 ورزشی معتبر رویدادهاي میزبانی جهت گلستان استان مردم پرداخت به تمایل میزان
 739/60 45/0 ورزشی معتبر رویدادهاي میزبانی جهت گیالن استان مردم پرداخت به تمایل میزان

 245/69 49/0 ورزشی معتبر رویدادهاي میزبانی کلی سه استان جهت پرداخت به تمایل میزان
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 به پرداخت لیتما ینیبشیجهت پ یصیتشخ کیلجست ونیرگرس جینتا. 3جدول 

 تمایل به پرداخت جهت موفقیت شاخص گروه
EXP(B) Sig 

 جنسیت
 002/0 49/1 مرد
 008/0 14/1 زن

 تحصیالت

 01/0 02/1 کاردانی و پایین تر
 009/0 18/1 کارشناسی

 003/0 29/1 کارشناسی ارشد
 001/0 44/1 دکتري

 سن

 002/0 40/1 سال  25کمتر از 
 002/0 42/1 سال 26-35
 005/0 22/1 سال 36-45
 01/0 88/0 سال به باال 46

 درآمد

 01/0 90/0 میلیون 2کمتر از 
 01/0 99/0 میلیون 2-4
 007/0 15/1 میلیون 4-6

 008/0 12/1 میلیون به باال 6
 

 یدادهايرو یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یزانمرد و زن؛ م یتدر سطوح جنس یشواحد افزا یک ي، به ازا3جدول شماره  یجاساس نتابر
-یکارشناس ی،تر، کارشناسیینو پا یکاردان یلیدر سطوح تحص یشواحد افزا یک يشود. به ازایبرابر م 14/1، 49/1 یبترتمعتبر به یورزش

 يشود. به ازایبرابر م 44/1، 29/1، 18/1، 02/1 یبترتمعتبر به یورزش یدادهايرو یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یزانم يارشد و دکتر
 یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یزانسال به باال؛ م 46و  45-36سال،  35-26سال،  25کمتر از  یدر سطوح سن یشواحد افزا یک

 یشواحد افزا یک يبه ازا ي،اساس سطوح درآمدبر ینشود. همچنیبرابر م 88/0، 22/1، 42/1 ،40/1 یبترتمعتبر به یورزش یدادهايرو
 یدادهايرو یزبانیبه پرداخت جهت م یلتما یزانبه باال؛ م یلیونم 6و  یلیونم 6-4 یلیون،م 4-2 یلیون،م 2کمتر از  يدر سطوح درآمد

 شود.یبرابر م ۱۲/۱، 5/1، 99/0، 90/0 یبترتمعتبر به یورزش

 

  يریگجهینتبحث و 
میزبانی  کسب جهت عمومی بودجه در خود سهم از که اندداشته تمایل جامعه افراد از درصد 49 که به طور کلی داد نشان تحقیق نتایج

 51 هزار تومان بوده است و 69249که مقدار این تمایل به پرداخت به طور میانگین  کنند هزینه رویدادهاي معتبر ورزشی در رشته فوتبال
 تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت کسب که دهدمی نشان نتایج این. اندنداشته میزبانی کسب جهت پرداخت براي تمایلی گونه هیچ درصد

که نشان  ،)2019( همکاران و ورزشی در سطح متوسطی است. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجه تحقیق ویلم معتبر رویدادهاي میزبانی
که نشان دادند ) 2017( همکاران و وجود دارد و ویکر ویدادر از بعد و قبل المللیبین بزرگ رویداد یک میزبانی براي پرداخت به تمایل دادند

تمایل به  این دلیل شاید وجود دارد، همسو است. آلمان در تابستانی المپیک بازهاي میزبانی براي عمومی حمایت تمایل به پرداخت و
هاي حال در کشور ایران رشته فوتبال جزء رشتهپرداخت را بتوان به عالقه زیاد مردم جامعه به ورزش و مخصوصاً فوتبال نسبت داد. به هر 

رود که این تمایل به پرداخت بیشتر از شود که مورد اقبال اکثریت مردم جامعه قرار دارد. البته انتظار میمحبوب و پرطرفدار محسوب می
رهاي اقتصادي قرار دارند و شاید این این درصد باشد که البته مردم مشکالت اقتصادي و درآمدي زیادي در جامعه دارند و تحت تاثیر فشا

 مسئله نیز بتواند توجیه مناسبی براي این عدم پرداخت زیاد باشد. 
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 ورزشگاه داشتن متغیرهاي اعتبار، حس میزبانی رویدادهاي معتبر ورزشی در رشته فوتبال؛ کسب زمینه دیگر نتایج تحقیق نشان داد که؛ در
جوان، صحبت،  نسل سالم، افتخار، شهرت، خوشحالی، عالقه، جامعه، تشویق زندگی شیوه داشتن انگیزهورزشی، رضایت، موفّقیت،  امکانات و

دارند و به ازاي هر واحد افزایش در هر کدام از این  پرداخت به تمایل بینی میزانترین رابطه معنادار را با پیشبودن بیشترین و قويالگو
 ،92/0 ،86/0 ،23/1 ،16/1 ،44/1 ،41/1 ،99/0 ،22/1 ،11/1 ،50/1 ،72/1 ترتیبمردم جامعه بهمتغیرها، میزان تمایل به پرداخت از طرف 

 ویکر و ، فریک)2017( همکاران و ویکر ،)2019( همکاران و شود. نتایج این بخش از تحقیق با یافته تحقیقات ویلممی برابر 85/0 ،08/1
 و شهرت اعتبار، انگیزه، عالقه، شادي، ت نشان داده است که متغیرهایی مانندباشد. نتیجه این تحقیقا، هم جهت و همسو می)2017(

 بروئر و هلمن .است بوده تأثیرگذار آن ها حمایت میزان بر اندآورده میزبانی رویدادهاي ورزشی بدست از افراد جامعه که صحبت کردن
 ناملموس و ملموس تأثیر و باشد ناملموس و ملموس هايارزش داراي تواندمی ورزشی رویدادهاي میزبانی و اند که ورزش) معتقد2014(

 ارائه ورزشی منافع ناملموسی براي مردم جامعه هايمعتقد هستند که تیم) 2018( همکاران و هومفریز. باشد داشته جامعه عموم روي بر
باشند. شادي، جامعه، انگیزه، عملکرد، عدالت، رضایت مینام، عالقه، شهرت، افتخار، صحبت، تشویق، : هاي نظیرمؤلفه که شامل کنندمی

در تحلیل این بخش از نتایج تحقیق می توان گفت که، ورزش فوتبال در بین جامعه از محبوبیت زیادي برخوردار است و هرگونه خبري در 
ی معتبر در رشته فوتبال هیجان و شادي زیادي هاي ورزشمورد آن می تواند مستقیماً بر روي مردم تاثیرگذار باشد. مسلماً میزبانی رویداد

هاي دیگر بوده آورد و این مسئله در مسابقات قبلی و رویدادهاي کوچکی که تیم فوتبال ایران میزبان تیمبراي مردم جامعه به ارمغان می
مسابقات در بین مردم شده است. شود و استقبال خوبی از این است به خوبی اثبات شده است، به طوري که ورزشگاه پر از تماشاگر می

گذارد توان گفت که میزبانی رویدادهاي معتبر براي مردم جامعه مهم است و این میزبانی مستقیماً بر روي مردم جامعه تأثیر میبنابراین می
مایت کنند و پرداخت مالی داشته آوردن آن؛ حکه تمایل دارند در قبال این میزبانی و بدستطوريانگیزد، بهو احساسات مختلف آنها را بر می

 باشند.

اند. دیگر نتایج نشان داد از نظر جنسیت، مردان نسبت به زنان گرایش به تمایل پرداخت بیشتري جهت میزبانی رویدادهاي معتبر داشته
تر سطوح تحصیلی پایینارشد هستند، بیشترین گرایش تمایل به پرداخت را نسبت به افرادي که داراي مدرك تحصیلی دکتري و کارشناسی

توان گفت که شاید در جامعه ایران مردان نسبت به زنان بیشتر درگیر مباحث ورزشی هستند و رویدادهاي ورزشی را بیشتر اند. میداشته
 رزشیو سواد و دانش افزایش موجب تحصیالت سطح اند. از طرف دیگر، افزایشکنند که تمایل به پرداخت بیشتري نیز داشتهپیگیري می

 انتظار فردي تحصیالت سطح افزایش با بنابراین باشد. تأثیرگذار روزمره امور در فرد درآمد و زمان تخصیص نحوه بر تواندمی که شودمی
 زمانی و پولی هايمحدودیت محدوده در را تمایل به پرداخت احتمال که آید دست به ورزشی هاي مثبتنگرش از باالتري سطح رودمی

هاي سنی سال) تمایل به پرداخت بیشتري نسبت به گروه 35-26سال و  25تر (زیر هاي سنی پاییناز نظر سنی نیز، گروه .دهدمی افزایش
هاي درآمدي میلیون به باال) نسبت به سایر گروه 6میلیون و  4-2هاي درآمدي متوسط و باال (اند. از نظر درآمدي، گروهتر داشتهمسن
 هستند حاضر باشند، داشته هم بیشتري درآمد و باشد ترپایین افراد سن چقدر هر اساس،ایناند. برپرداخت بیشتر داشتهتر، تمایل به پایین

کنند. نتایج این  پرداخت را کمتري مبلغ که هستند حاضر کمتر درآمد با و مسن افراد دیگر، طرف از و کنند پرداخت نیز بیشتري مبلغ که
 سطح با هايگروه و مرفه که به این نتیجه رسیدند افراد) 2017( ویکر و و فریک )2018( کوتس و تحقیق ویکربخش از تحقیق با نتیجه 

 هايگروه و جوان افراد همچنین و اندداشته هامبورگ فوتبال تیم از حمایت جهت بیشتري پرداخت به تمایل باالتر تحصیالت و باال درآمد
باشد. در مورد سن اند، همسو میداشته تیم این موفقیت جهت بیشتري پرداخت به تمایل ترمسن افراد به نسبت سال 30 تا 20 بین سنی
 هیجانات تر بیشتر به دنبال احساس شادي، غرور، عالقه و رضایت هستند و دارايتوان گفت که شاید افراد جوان نسبت به افراد مسنمی

 همین دلیل میزبانی رویدادهاي ورزشی بیشتر براي آنها حائز اهمیت است. و به باشند شانسنی شرایط خاطر به بیشتري احساسات و

درصد مردم جامعه تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهاي  49توان نتیجه گرفت که هاي تحقیق میبه طور کلی از مجموع یافته
تواند تأثیرات ناملموس زیادي مانند اعتبار، دادهاي ورزشی میاند، زیرا اعتقاد دارند که میزبانی این رویورزشی معتبر در رشته فوتبال داشته

اساس کنند. براینباشد و از آن استقبال میخوشحالی، افتخار، انگیزه، عالقه و ... را براي آنها به ارمغان بیاورد که برایشان بسیار ارزشمند می
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ي ورزشی معتبر در رشته فوتبال مطابق با میزان تمایل به پرداخت هاي توسعه ورزش فوتبال و میزبانی رویدادهاشود برنامهپیشنهاد می
توانند با بکارگیري امکانات و تجهیزات مناسب جهت توسعه رشته شهروندان و از نظر اقتصادي ارزیابی شود. مسئوالن ورزش کشور می

جانبه مردم جامعه از ورزش معتبر، حمایت کامل و همهورزشی فوتبال در داخل کشور و مهیا نمودن شرایط جهت میزبانی رویدادهاي ورزشی 
هاي کامل از میزبانی رویدادهاي معتبر ورزشی فوتبال از توانند با حمایتفوتبال را به وجود بیاورند. از طرف دیگر، مسئوالن مربوطه می

 یزاناز م یورزش باآگاه یراناندرکاران و مددستلحاظ مالی، فنی، امکانات، تجهیزات و غیره، به روند انجام این کار مهم کمک کنند. 
 يبرادر عرصه ورزش و خود را  يها ینههزی، به پرداخت مردم و حق مل یلتما یزان، باتوجه به ممیزبانی رویدادهاي معتبر ورزشی یتاهم

نهایت در. فوتبال یاري دهندگذاران را در راستاي افزایش مشارکت ورزشی افراد جامعه در رشته و سیاست کنند یریتمسابقات مختلف مد
 یرد.مدنظر قرار بگ معتبر یالمللینمسابقات ب يهایزبانیکسب م ینو همچن هاي مربوط به ورزش فوتبالارتقاي زیرساخت يبرا همطالع ینا

 

  تقدیر و تشکر
اعضاي هیئت علمی مدیریت ورزشی و از همه عزیزانی که در نگارش این مقاله همراهی کرده اند، تشکر و قدردانی می کنیم. خصوصا از 

 مدیران دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی و همکاران محترم در نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.
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