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 همقدم
کسب و  شدن ورزش با جهانی ،0148 دهه از

 کنندگانمشارکت توأم با عمومی کار، رویدادهاي

نقش  حرکت، حال در ارک و ورزشی و سرمایه

به خود اختصاص  جهان سراسر اي درفزاینده

 یک به ورزشی رویدادهاي و ورزش .داده است

 یک از ناپذیرجدایی مؤلفه و توجه قابل نشانه

 شاهد که است، شده تبدیل جهانی سازي پدیده

 کمتر به یافتهتوسعه جوامع از تولید تغییر

 توسعه نیجها در گسترده، تمرکز و یافتهتوسعه

 آنجایی از .(Pitts & Zhang, 2016) یافته است

 در اقتصادي عمده هايبخش سازي، جهان که

 صنعت است، از آن خود کرده را جهان سراسر

 در مستثنی نبوده و روند این از نیز ورزش

 بیشترین که است بوده صنایعی از یکی حقیقت،

 جهانی بازار به گسترش و توسعه براي را سود

 ,Zhang, Pitts, & Kim) ارائه داده است

 به همین دلیل است که ورزش در ابعاد .(2017

گوناگون جامعه رسوخ کرده و اثرات اقتصادي 

بدیلی از خود برجاي گذاشته است. اثراتی بی

 صادرات ورزشی، خدمات و کاالها همچون تولید

 در مشارکت تسهیالت، و اماکن یجادواردات، ا و

هایی زمینه و در بعدي دیگري در بورس بازار

هاي هزینه کاهش جامعه، سالمتی ارتقاي چون

 کارکنان وريبهره عملکرد و افزایش درمانی و

 Sultan) اي ایفا کرده است کنندهنقش تعیین

Hussein, Ghahfarokhi Alidost, & 

Farahani, 2014). دي و اثرات اقتصا

غیراقتصادي صنعت ورزش نقش بسزایی در رشد 

 توسعه و و توسعه اقتصاد یک کشور دارد. رشد

 همه که است اهدافی جمله از اقتصادي

 آن تالش به دستیابی براي جهان کشورهاي

 عوامل از کنند و امروزه صنعت ورزش یکیمی

کشورها به  اقتصاد شکوفایی و رشد ساززمینه

تصادي ورزش هدف اقآید. شمار می

 در اقتصادي حیات تجدید و گذاريسرمایه

باشد. لذا وجود اماکن می شهرها و مناطق

هاي ورزشی نه تنها به لحاظ ورزشی و مجموعه

نقشی که در توسعه شهري و افزایش مشارکت 

ورزشی شهروندان دارد؛ بلکه موجب افزایش 

چرخ اقتصادي در حوزه صنعت ورزش و اقتصاد 

ین طور برآورد ارزش اقتصادي همشود. ملی می

سازي اماکن ورزشی در یک شهر عالوه شفاف

قیمت براي مشتریان و منافع مادي و غیرمادي 

 گذاريحاصل از اماکن ورزشی به اصالح قیمت

هاي یکسان در حوزه صنعت ورزش و افزایش 

سود مالی اماکن ورزشی کمک شایانی می کند و 

ماکن در نهایت موجب توسعه بیش از بیش ا

ورزشی مطابق با نیاز مردم و افزایش ورزش 

 ,Sports Econ Austria) گرددهمگانی نیز می

اکنون در کشورهاي صنعتی و پیشرفته،  .(2012

معموالً برخورداري از یک سرانه مناسب از 

فضاهاي خدماتی و ورزشی الزامی شده است و 

ریزي شهري، بنابراین در هر گونه برنامه

هاي بهداشتی، تفریحی و زیست محیطی ضرورت

کند که به دنبال یک سرانه مناسب در ب میایجا

تخصیص فضاها براي ارائه خدمات ورزشی در 

 Sultan Hussein et) محدوده شهرها باشیم

al., 2014). گذاري اماکن عالوه بر سرانه، قیمت

ورزشی از اهم مواردي است که تاکنون بدان 

اي براي پرداخته نشده است و نرخ تعیین شده

پرداخت حق عضویت در اماکن ورزشی وجود 

 ها،دارایی صحیح و اصولی گذاريارزشندارد. 

 شود.می ايسرمایه منابع بهینه تخصیص سبب

نقش  نیز، تصاداق در سرمایه بهینه تخصیص

دارد.  سازمان توسعه و رشد در ايعمده
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 هايروش از استفاده و نادرست گذاريارزش

 ها،ارزش دارایی تعیین در غیرعملی و نامناسب

 رفتن هدر به و سرمایه غیربهینه تخصیص باعث

 & Darabi) شودمی ايسرمایه منابع

Alimardani, 2012). گذاري  طور ارزش همین

 اقتصادي تصمیمات تصحیح براي اماکن ورزشی

 از نگرند، می خدمات و کاال عنوان به اغلب که

برنامه ریزي در حیطه صنعت و  عناصر ترینمهم

گذاري گردد. ارزشمی د ورزش محسوباقتصا

هاي وزشی با توجه ها، اماکن و مجموعهباشگاه

طور به اثر پررنگی که در جامعه دارند و همین

ها و نگاه اقتصادي به امر  افزایش درآمدازیی آن

صنعت ورزش از اهمیت بیشتري در صنعت 

گذاري ورزش و اقتصاد شهري دارد. فرآیند ارزش

ب افزایش حضور و مشارکت اماکن ورزشی موج

ها و ها، باشگاهورزشی افراد در استادیوم

شود و موجب چرخیدن هاي ورزشی میمجموعه

چرخ اقتصادي و افزایش رشد اقتصادي ورزش 

تواند شود. در واقع یکی از راهکارهایی که می می

هاي ورزشی کمک کند و به سودآوري مجموعه

و در کنار  اقتصاد را به خوبی به گردش درآورده

آن موجب افزایش افراد و مشارکت ورزشی شود، 

ها و مجموعه هاي تعیین نرخ بهینه براي باشگاه

اي تعیین تواند به گونهورزشی است. این نرخ می

شود که تقاضا براي آن را افزایش دهد. همچنین 

بین  اند کهبیان کرده پژوهشگران متعددي

و  اماکن هاي ورزشی نظیراحداث زیرساخت

با رشد  هااستادیومهاي ورزشی و مجموعه

 رابطه وجود داردشهري اقتصادي در نواحی 

(Bidram, Safari, & Darvar, 2017) ادبیات 

 هايفعالیت براي به تمایل به پرداخت مربوط

. است محدود تفریحی هايورزش بدنی و

 که کردند بیان( 8884) 0همکاران و جانسون

گذاري  شده روش ارزش منتشر عمده مطالعات

تمایل به  روي بر زمینه ورزشی در 8مشروط

 تماشاگران یا ايحرفه هايورزش پرداخت

ها عمده متمرکز شده است. عالوه بر این

گذاري مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزش

بیشتر بر روي منابع طبیعی و زیست محیطی، 

ها، مناطق جنگلی و تفریحی در داخل و پارک

ري گذاخارج کشور بوده است. از جمله ارزش

 Kargar) هاي تاریخی شوشترآبشارها و سازه

Bideh & Liani, 2017)،  ارزش تفریحی پارک

 ,Khaksar Astaneh) جنگلی مشهد

daneshvar, & Kalateh Arabi, 2011) ،

 به تمایل در کشاورزي پیش زمینه بررسی تأثیر

 شهر در غذایی سالم محصوالت پرداخت براي

 & ,Pieshawar, Ghahramanzadeh) تبریز

Hagjou, 2014) توان شاره کرد. همچنین می

توان به تحقیقاتی از در حوزه ورزشی نیز می

 برآورد براي گسسته انتخاب از قبیل استفاده

 هايهزینه براي به پرداخت تماشاگران تمایل

 ,Jin-ho & Seong) ايبال حرفه بیس

 کاالهاي براي هزینه پرداخت به تمایل ،(2019

 ايتوسعه هاي پروژه توسط شده عمومی تولید

 مشروطگذاري  رویکرد ارزش بزرگ ورزشی:

(Johnson, John, Whitehead, & Daniel, 

برآورد ارزش اقتصادي و در نهایت به  (2012

باشگاه فوتبال فوالد مبارکه سپاهان براي شهر 

 اشاره کرد. (Bidram et al., 2017)ن اصفها

 به معموالً که "پرداخت به تمایل حاشیه مقادیر

 رايب "شودمی یاد آن از ضمنی قیمت عنوان

کنندگانمصرف که پولی میزان گیرياندازه

                                                  
1. Johnson et al 

2. Contingent Valuation Method 
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 میزان حفظ براي هستند آن پرداخت به مایل

 سطح در واحد تغییر به توجه با خود ابزار فعلی

 & Jin-ho) شوندمی محاسبه خاص، ویژگی یک

Seong, 2019). گذاري مشروط در روش ارزش

ها با کاال و خدمات یا بازار دارند که قیمت آن

شود یا مکانیزم بازار، عرضه و تقاضا، تعیین می

هاي ازار ندارند که در این صورت از روشب

ه کاالها مینشوند. در زگذاري میمختلفی قیمت

ها بازار وجود دارد، این و خدماتی که براي آن

کننده امکان وجود دارد که براساس تعداد عرضه

و تقاضاکننده بازارهاي مختلفی پدید آورد. 

ویژگی تمام این بازارها این است که توابع عرضه 

کننده قیمت و مقدار تعادل است. قاضا تعیینو ت

درباره تعیین قیمت در بازار باید گفت هم عرضه 

هستند و هم قیمت تابعی از   و تقاضا تابع قیمت

 .(Bidram et al., 2017) عرضه و تقاضاست

گذاري مشروط، میزان تمایل به روش ارزش

را براي  یا میزان تمایل به دریافت 0پرداخت

آمده در کاالها و خدمات  وجودتغییرات به

طور مستقیم با پرسش از مردم غیربازاري، به

ها پرسیده ال از آنکند؛ براي مثگذاري میارزش

شود حاضرید چه مبلغی براي بهبود کیفیت می

درصد بپردازید؟ )تمایل به  Xهوا به میزان 

شود حاضرید چه ها پرسش میپرداخت(. یا از آن

اي که منجر مبلغی بگیرید تا اجازه دهید کارخانه

درصد خواهد  Xبه افزایش آلودگی هوا به میزان 

س شود؟ )تمایل به شد در نزدیکی منزلتان تأسی

گذاري دریافت(. در واقع هدف روش ارزش

هاي فردي ها و سلیقهمشروط، استخراج برتري

هاي پولی براي تغییر در کیفیت و در زمینه

کمیت کاالها و خدمات غیربازاري است. در 

                                                  
1. Willingness to pay 

 حالتی که کاالها و خدمات در بازار مبادله

بایست با شوند، تمایل به پرداخت افراد میمی

کننده جموع قیمت بازاري کاال و مازاد مصرفم

برابر باشد؛ اما در حالتی که کاالها غیربازاري 

هاي باشند، تمایل به پرداخت با مجموع ارزش

 مصرفی و غیرمصرفی کاالي مدنظر برابر است
(Castellanos, Sanchez, & Garcia Villar, 

لذا در این پژوهش ما درصدد پرسش  .(2014

میزان تمایل به پرداخت اماکن ورزشی مناطق 

ایم و از این گانه استان آذربایجان شرقی بودهسه

حیث ارزش اقتصادي مکان ورزشی نیز قابل 

د خواهد بود. برمبناي آنچه که در باال ذکر وربرآ

شد و اهمیت ارزشگذاري اماکن ورزشی یکی از 

در دستیابی به راه حلی اقتصادي ها راه بهترین

له این است که نهایت تمایل به أبراي این مس

پرداخت افراد و ورزشکاران را از زیربنا بدانیم. در 

توان نرخ مناسبی براي آن تعیین این صورت می

کرده و درآمد قابل قبولی از این راه به دست 

آورد. در واقع تا زمانی که تمایل به پرداخت 

حق عضویت بیشتر از میزان بهاي مردم براي 

تعیین شده باشد، این مکان با افزایش تقاضا 

 رو خواهد شد.روبه

 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به 

 –لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی

توصیفی و به صورت میدانی انجام گرفته است. 

ریز جامعه آماري مورد مطالعه ساکنان شهر تب

منطقه مهم شهر  9بودند که از اماکن ورزشی 

کردند. این اماکن ورزشی در تبریز استفاده می

هاي ورزشی استادیوم تختی واقع غالب مجموعه

شمال تبریز، میرداماد و منظریه در چهار راه باغ

آماري نیز با فرمول  باشند. حجم نمونهتبریز می

نفر برآورد گردید که  920کوکران حدود 
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اي انتخاب اي و خوشهصورت تصادفی طبقهبه

هفته به  8براي مدت ها شدند و پرسشنامه

صورت روزهاي زوج و فرد )زمان برگزاري 

هاي ها براي آقایان و بانوان( در مکانکالس

مذبور توسط یک شخص به صورت دستی بین 

هاي مختلف سنی، جنسیتی و اجتماعی که گروه

 .ردند، توزیع شدکبه مجموعه ورزشی رجوع می

 18با این حجم از نمونه باید گفت در بیش از 

درصد مواقع، تمایل به پرداخت واقعی با تمایل 

درصد 02شده حدود به پرداخت برآورد زده

اختالف خواهد داشت. ابزار پژوهش پرسشنامه 

که به چند منظور استفاده  محقق ساخته بود 

ان گردید: بررسی میزان تمایل پرداخت شهروند

هاي ورزشی؛ برآورد ارزش براي اماکن و مجموعه

اقتصادي اماکن ورزشی؛ همچنین شناسایی 

عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت شهروندان براي 

اماکن ورزشی در شهر تبریز. در اینکار ما از 

( که براي 0919پرسشنامه بیدرام و همکاران )

برآورد ارزش اقتصادي باشگاه فوتبال فوالد 

سپاهان براي شهر اصفهان به کار گرفته مبارکه 

شده بود، استفاده کردیم. پرسشنامه مذکور در 

دو بخش تدوین گردید. بخش اول شامل سواالت 

هاي جمعیت شناختی نمونه یمربوط به ویژگ

 سوال از قبیل 00مورد مطالعه بود. که در قالب 

جنس، وضعیت تأهل، سن، نام رشته ورزشی و 

صیالت، سابقه فعالیت نوع رشته، میزان تح

ورزشی، مدت زمان زندگی در تبریز، سکونت 

دائمی یا موقت، میزان درآمد ماهانه خانواده 

تنظیم شده بود. در  )تومان( و تعداد افراد خانواده

بخش دوم پرسشنامه که با عنوان تمایل به 

سوال بود. در  00پرداخت تمییز شده بود شامل 

یشنهادي سالن این بخش عالوه بر پرسش مبلغ پ

هاي و اماکن ورزشی براي حضور در رشته

مختلف ورزشی از افراد در ارتباط با میزان تمایل 

به پرداخت براي مبلغ پیشنهادي توسط اماکن 

ورزشی نظرخواهی شد. همچنین براي اینکه این 

تحقیق نتایج بهتري در خصوص تمایل و عدم 

تمایل اقراد براي پرداخت به اماکن ورزشی را 

بیشتر و بهتر تبیین نماید از سواالتی در این 

راستا در پرسشنامه گنجانده شد از قبیل تعداد 

جلسات در هفته براي حضور در سالن، تمایل به 

حضور کمتر یا بیشتر در هفته، دالیل تمایل و یا 

عدم تمایل به فعالیت ورزشی در اماکن ورزشی، 

 مندي به سالن ورزشی، اطالع از اخبار،عالقه

هاي ورزشی، توصیه  باشگاه اولویت بندي رشته

مذبور به دوستان و اطرافیان، دائمی یا موقتی 

 بودن مشتري، مشارکت در تأمین بودجه سالن.

الزم به ذکر است که میزان ارزش اقتصادي در 

بوده )بصورت  پژوهش حاضر براي مدت دو هفته

هاي ورزشی( و روزهاي زوج و فرد براي باشگاه

مونه مورد مطالعه )افرادي که در این مدت براي ن

 باشد.کرند(، میبه باشگاه مراجعه می

ۀ گذاري مشروط، واژدر عبارت روش ارزش

سازي دهنده وجود شرطی در شبیهمشروط نشان

شده است که بر بازار فرضی براي کاالي پرسش

صورت عادي مبناي آن بازارهاي فرضی باید به

دهنده از فضاي خطراحی شوند تا اشخاص پاس

تري داشته باشند و از شده درک درستطراحی

شده هاي دادهد آمدن تورش در پاسخوبه وج

گرایی براي جلوگیري شود. بنابراین واقعیت

تضمین دقت و اعتبار تمایل به پرداخت اشخاص، 

شرطی الزم است. براي دستیابی به برآوردي 

دقیق از میزان منافع حاصل از کاالهاي 

زمان طور همازاري، پرسشنامه باید بهغیرب

شناسی پژوهش هاي اصول حاکم بر روشضرورت

هاي اقتصادي را تأمین کند.و نظریه
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گذاري مشروط هنگام به کار بردن روش ارزش 

در برآورد تمایل به پرداخت افراد، باید مراحل 

  زیر طی شوند:

. طراحی بازار فرضی کاال یا خدمتی که 0

به پرداخت افراد براي آن مدنظر  تمایلسبۀ محا

 است؛

 ها؛آوري داده. جمع8

 متوسط تمایل به پرداخت افراد؛سبۀ . محا9

. برآورد تابع تقاضا یا عوامل مؤثر بر تمایل به 0

 پرداخت.

گذاري مشروط و انتخاب دو گانه اصول ارزش

 (DDCدوبعدي )

شود افراد گانه فرض میدر روش انتخاب دو

 وبیت به شکل زیر هستند:داراي تابع مطل
U (Y, S)                                   

 Yمستقیم، تابع مطلوبیت غیر Uکه در آن 

 -برداري از سایر عوامل اقتصادي  Sدرآمد فرد و 

اجتماعی فرد است. هر فرد حاضر است مبلغی از 

درآمد خود را براي استفاده از ماکن ورزشی به 

( بپردازد که این Aعنوان مبلغ پیشنهادي )

شود. استفاده باعث ایجاد مطلوبیت براي وي می

میزان مطلوبیت ایجاد شده در اثر استفاده از 

بیشتر از حالتی است که وي از اماکن ورزشی 

کند که رابطه شماره اماکن ورزشی استفاده نمی

 .(Hanemann, 1994) دهدمی( آن را نشان 8)

 

Uمستقیمی است که فرد استفاده : مطلوبیت غیر

آورد، یک: پذیرش مبلغ کننده به دست می

ورزشی( شده توسظ اماکن  ینپیشنهادي )تعی

: مبلغ A صفر: عدم پذیرش مبلغ پیشنهادي، ،

 -هاي اقتصاديیژگی: سایر وSپیشنهادي، 

 : 0eو  0eثر بر ترجیحات فرد، ؤاجتماعی م

متغیرهاي تصادفی با میانگین صفر هستند که به 

اند. تفاوت صورت برابر و مستقل توزیع شده

در  (DU)ایجاد شده در مطلوبیت فرد ورزشکار 

 اثر استفاده از اماکن ورزشی عبارت است از:
 

 

گانه دو بعدي نامه دواز آنجا که ساختار پرسش 

پرداخت افراد، داراي یک بهدر بررسی تمایل

گانه است، جهت وابسته با انتخاب دومتغیر 

انتخاب نیاز داریم و به طور کیفی برآورد به مدل 

هاي الجیت هاي کیفی، از مدلمعمول در روش

و پروبیت براي بررسی میزان تأثیر متغیرهاي 

ان مشتری WTPتوضیحی مختلف بر میزان 

شود. در چارچوب براي تعیین ارزش استفاده می

یکی از  ( اینکه فردiPالگوي الجیت، احتمال )

پیشنهادها را بپذیرد، به صورت رابطه زیر بیان 

 شود:می

 
که در آن تابع توزیع تجمعی با اختالف 

لوجستیک استاندارد است و بعضی از متغیرهاي 

اجتماعی از جمله درآمد، مبلغ  ـ اقتصادي

پیشنهادي، سن، جنسیت، اندازه خانوار و 

شود. تحصیالت و ... در این تحقیق را شامل می

α  ،عرض از مبدأβ  وθ  ضرایب قابل برآوردي

 0<و  β 0 >،  0<شود بینی میاست که پیش

θ  باشند (Asafu-Adjaye & Tapsuwan, 

به طور کلی براي محاسبه مقدار تمایل .  (2008

به پرداخت سه روش رایج وجود دارد: روش اول 

معروف به متوسط تمایل به پرداخت است که از 

آن براي محاسبه مقدار انتظاري تمایل به 

گیري عددي بین صفر تگرالپرداخت از طریق ان

شود. روش دوم معروف نهایت استفاده میتا بی
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به متوسط تمایل به پرداخت کلی است که براي 

محاسبه مقدار انتظاري تمایل به پرداخت از 

گیري عددي در محدوده منفی طریق انتگرال

رود. روش نهایت به کار مینهایت تا مثبت بیبی

ه پرداخت سوم معروف به متوسط تمایل ب

قسمتی است و از آن براي محاسبه مقدار 

گیري انتظاري تمایل به پرداخت از طریق انتگرال

عددي در محدوده صفر تا پیشنهاد حداکثري 

ها روش سوم شود. از بین این روشاستفاده می

تر است. زیرا این روش ثبات و سازگاري مناسب

ها با نظریه، کارایی آماري و توانایی محدودیت

باشد. پارامترهاي مدل با سازي را دارا میجمعی

نمایی که تنها استفاده از روش حداکثر درست

تکنیک براي برآورد مدل الجیت است، برآورد 

به وسیله  WTPشود. سپس، مقدار انتظاري می

گیري عددي در محدوده صفر تا باالترین انتگرال

 به صورت زیر محاسبه می شود: (A)پیشنهاد 

 
است  WTPمقدار انتظاري  E(WTP)که 

عرض از مبدا تعدیل شده بوده که به   و

وسیله جمله اجتماعی ـ اقتصادي به جمله عرض 

 اضافه شده است از مبدا اصلی 

  
مدل رگرسیونی جهت برآورد تمایل به پرداخت 

براي مطلوبیت اماکن ورزشی به صورت معادله 

 باشد:زیر می

 

ضرایب  βiمتغیرهاي توضیحی،  Xiکه  

تعداد متغیرهاي  nمتغیرهاي توضیحی و 

باشد. متغیرهاي توضیحی بررسی توضیحی می

شده در این مطالعه شامل مبلغ پیشنهادي 

باشگاه یا اماکن ورزشی، درآمد، سن، وضعیت 

تأهل، جنسیت، سطح تحصیالت، نوع رشته، 

رشته ورزشی، سابقه فعالیت ورزشی، مدت زمان 

عداد افراد خانواده، تعداد سکونت و نوع سکونت، ت

جلسات در هفته، امکانات شامل مربی، تجهیزات، 

دسترسی، بهداشتی و ایمنی؛ عدم عالقه و مبلغ 

باشند. به منظور برآورد ضرایب، باالي شهریه می

ابتدا متغیرهاي مستقل و وابسته در نرم افزار 

تعریف گردیده، سپس ورود اطالعات  ایویوز

براي بررسی نجام گرفت. مربوط به هر متغیر ا

هاي آزمونهاي تحقیق از هاي توصیفی دادهیافته

آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی در نرم افزار 

استفاده  09و اکسل  88اس پی اس اس نسخه 

و در نهایت براي تخمین ارزش کل اقتصادي  شد

 1باشگاه و عوامل مؤثر از نرم افزار ایویوز نسخه 

 استفاده گردید.

 های پژوهشافتهی

گانه استان نتایج توصیفی تحقیق در مناطق سه

درصد  4/01آذربایجان شرقی نشان داد که 

 9/28ورزشکاران در منطقه باغشمال زن و 

درصد مرد بودند. همچنین در منطقه منظریه 

درصد مرد و در منطقه  8/01درصد زن و  2/28

درصد از  1/98درصد زن و  0/91میرداماد 

مشخص است که مرد بودند.  ورزشکاران

بیشترین افراد نمونه در هر سه منطقه باغشمال، 

منظریه و میرداماد زن هستند و کمترین تعداد 

مرد بودند. همچنین تعداد ورزشکارانی که به 

پرسشنامه حاضر در مناطق مربوطه پاسخ دادند 

و 10نفر بیشترین و میرداماد  094شمال با  باغ
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د. در ارتباط با وضعیت نفر بودن 088منظریه  

 84درصد از افراد نمونه مجرد و  49تأهل، 

هاي ورزشی افراد درصد آنان متأهل بودند. رشته

 کننده در نمونه آماري تحقیق نشان دادشرکت

درصد از افراد نمونه در رشته  2/82تقریباً که 

هاي رزمی، درصد در ورزش 00ورزشی فوتسال، 

درصد  02کمان، درصد تیر و  1درصد شنا،  98

 درصد تنیس 08درصد کشتی،  08شمشیربازي، 

درصد  2درصد والیبال و وزنه برداري،  4خاکی، 

درصد در رشته  8درصد بسکتبال و  1اسکیت، 

کواش فعالیت داشتند. در ارتباط با سورزشی ا

 درصد 04 نوع رشته ورزشی نتایج نشان داد که

د درص 20هاي تیمی و افراد نمونه در ورزشاز 

هاي انفرادي فعالیت داشتند. میزان در ورزش

کننده در تحقیق نشان شرکت 80تحصیالت افراد

درصد  82افراد زیردیپلم، از  درصد 80داد که 

درصد  4درصد کارشناسی،  08دیپلم، 

درصد مدرک دکتري  8کارشناسی ارشد و 

داشتند. میزان سابقه فعالیت ورزشی نشان داد 

نمونه در مجموع شش افراد از  درصد 0/01 که

سال،  08تا  2درصد بین  0/04سال،  2گروه زیر 

درصد  2/09سال،  02تا  00درصد بین  8/89

 82تا  80درصد بین  0/2سال،  88تا  09بین 

درصد  9/0سال،  98تا  89درصد بین  4/1سال، 

سال  99درصد باالي  1/9سال و  92تا  90

وضعیت سنی سابقه فعالیت ورزشی داشتند. 

افراد نمونه از  درصد 2/94 راد نشان داد کهاف

 98تا  80درصد بین  0/08سال،  88تا  02بین 

 9/9سال،  08تا  90درصد بین  1/08سال، 

درصد باالي  9/8سال و  28تا  00درصد بین 

سال سن داشتند. میزان مدت زمان سکونت  28

 نمونه افراد از درصد 0/81 که افراد نشان داد

 88 تا 00 بین درصد 4/99 سال، 08 تا 0 بین

 0/09 سال، 90تا  80 بین درصد 4/88سال، 

 را تبریز در سکونت سابقه سال 90 باالي درصد

در ارتباط با نوع سکونت افراد نتایج  .داشتند

 سکونت نمونه افراد از درصد 28 که نشان داد

 تبریز در موقتی سکونت درصد 99 و دائم

 تعداد افراد نتایج تحقیق در ارتباط با .داشتند

افراد نمونه از  درصد 0/90 خانوار نشان داد که

 0/9نفر،  9تا  0درصد بین  8/98نفر،  9تا  0بین

نفر  1درصد باالي  2/8نفر و  1تا  4درصد بین 

در خانواده عضو داشتند. در ارتباط با میزان 

از  درصد 92که  درآمد خانوار نتایج نشان داد

درصد  02میلیون تومان،  9تا  0 افراد نمونه بین

 2درصد باالي  02میلیون تومان و  2تا  0بین 

به عبارتی  میلیون تومان در ماه درآمد داشتند.

درصد از افراد  1/92هاي تحقیق بر مبناي یافته

تا  0درصد بین  1/02میلیون،  9تا  0درآمد بین 

میلیون  2درصد درآمد باالي  8/02میلیون و  2

 داشتند.

درصد افراد در منطقه باغشمال در  48 چنینهم

هاي ورزشی مورد بررسی تمایلی به رشته

پرداخت مبلغ تعیین شده توسط اماکن ورزشی 

درصد با مبلغ  98در این منطقه را ندارند و فقط 

پرداخت شده موافق هستند. همچنین در منطقه 

درصد تمایلی براي مبلغ تعیین  24میرداماد 

درصد موافق این مبلغ  08 شده نشان ندادند و

درصد  20هستند. براي منطقه منظریه نیز 

درصد موافق مبلغ تعیین شده براي  02مخالف و 

 پرداخت به اماکن ورزشی در این منطقه می

 باشند.

به  یاماکن ورزش یارزش اقتصاد برآورد

 زتبری گانهمناطق سه کیتفک
)بر حسب تومان(، تعداد  نیانگیاز محاسبه م پس

شده توسط  نیید و انحراف استاندارد مبلغ تعافرا
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پرداخت  يمردم برا یلیو مبلغ تما یاماکن ورزش

مناطق سه گانه، به برآورد  يبرا یبه اماکن ورزش

 جنتای. شد پرداخته هامناطق  آن يارزش اقتصاد

 شده آورده گانهمناطق سه کیبه تفک لیدر ذ

 يبرآورد ارزش اقتصاد يبرا ریاست. از فرمول ز

در  0در جدول شماره  جیاستفاده شده است. نتا

 .نشان داده شده است ریز

به پرداخت منطقه باغشمال  لیارزش کل تما

به  لی= متوسط تما یورزش هايتیفعال يبرا

 پرداخت در باغشمال * تعداد مصاحبه شوندگان

 يمنطقه باغشمال برا يارزش کل اقتصاد  -

سط شده تو نیی)مبلغ تع یورزش هايتیفعال

شده مکان  نیی= متوسط مبلغ تع (یمکان ورزش

پرداخت در باغشمال * تعداد  يبرا یورزش

 مصاحبه شوندگان

به پرداخت افراد )جدول  لیبعد از محاسبه تما

 بیمعنادار بودن ضرا ی( به بررس0شماره 

 نیپرداخته شد. به ا قیتحق یحیتوض يرهایمتغ

 نمایی با استفاده از روش حداکثر درست بیترت

(ML)ت به پرداخ لیوابسته تما ری، متغ

(WTP) ریعرض از مبداء و سا يرو بر 

شده، رگرس انیب ارمعناد یحیتوض يرهایمتغ

 لیبرآورد شده، مطابق جدول ذ بیو ضرا دیگرد

از  کیهر  ریبه تفس ریبه دست آمدند. که در ز

گانه مناطق سه کیمربوطه به تفک بیضرا

د مذکور به موار ریپرداخته شده است و تفاس

ارائه شده است. قابل ذکر است که  یصورت کل

 هايو آزمون نیمربوط به تخم هاي¬آماره

 .باشندیدار و مورد انتظار میمعن يارآم

  تیمدل الج بیضرا ریتفس 
 در جدول تیالج جی)نتا تیجنس ریمتغ بیضر

منطقه باغشمال  ي( برا0، 9، 8شماره  هاي

گفت که  نتوایم نیمثبت شده است. بنابرا

دارد که  يترشیمردان نسبت به زنان احتمال ب

 جهینت نیبه پرداخت داشته باشند، که ا لیتما

 مشارکت به نسبت مردان که ستا نیاز ا یناش

 نیبرخوردارند و همچن يتربه يدیاز د ورزشی

شرکت  ينسبت به بانوان برا يمساعدتر طیشرا

 ییاثر نها نچنیدارند. هم یورزش هايتیدر فعال

معناست که  نیبوده و بد 89/8برابر  ریمتغ نیا

به  لیاحتمال تما ر،یمتغ نیا شیواحد افزا کی

 شیافزا واحد 89/8 زانیپرداخت افراد را به م

 يخانواده برا يتعداد اعضا ریمتغ بیضر. دهدیم

 ینشان م نیشده است. ا یمنطقه باغشمال منف

که  يافراد ،یبازار فرض يویکه تحت سنار دهد

 کنندیم یزندگ تیپرجمع هايخانواده در

 يبه پرداخت برا لیدارد که تما يتراحتمال کم

 لیامر به دل نیداشته باشند، که ا یاماکن ورزش

 هم. است هاخانواده نیدر ا یندگز يمخارج باال

است و  -80/8برابر  ریمتغ نیا ییاثر نها نچنی

 نیدر ا شیواحد افزا کیمعناست که  نیبد

 يبه پرداخت افراد را برا لیمال تمااحت ر،یمتغ

 یکاهش م واحد 89/8 زانیبه م یاماکن ورزش

 دهد.

 نتریاز مهم یکیدرآمد که  ریمتغ بیضر

هر دو منطقه  يبرا باشدیم یحیتوض يرهایمتغ

 نیمثبت شده است که ا ردامادیباغشمال و م

 یمطلب حاک نیمطابقت دارد. ا هیعالمت با نظر

 زانیم یبازار فرض يویراز آن است که تحت سنا

ارائه شده همراه با  يشنهادیمبلغ پ رشیپذ

اثر  نچنی. همابدییم شیافزا مد،افزوده شدن درآ

و  89/8باغشمال برابر  يبرا ریمتغ نیا یینها

 نیبرآورد شده است و بد 08/8 ردامادیم يبرا

 ر،یمتغ نیدر ا شیواحد افزا کیمعناست که 

 زانیکار را به مبه پرداخت ورزش لیاحتمال تما

.دهدیم شیافزا واحد 08/8و  89/8
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شده  یمنف ردامادیم قهمنط يمورد برا نیاما ا 

 نیمطابقت ندارد. ا هیعالمت با نظر نیاست که ا

بازار  يویاز آن است که تحت سنار یمطلب حاک

ارائه شده  يشنهادیمبلغ پ رشیپذ زانیم یفرض

. در ابدییهمراه با افزوده شدن درآمد، کاهش م

 هايیگفت که سرگرم توانیراستا م نیا

 یرزشاز ورزش و مشاکت و يجدا ياریبس

 يبرا يادیز لیمنطقه تما نیهستند که افراد ا

مورد قابل  نیسرگرم شدن با آن دارند.  لذا ا

برابر  ریمتغ نیا ییاثر نها نچنی است. هم هیتوج

واحد  کیمعناست که  نیشده است و بد 08/8

به پرداخت  لیاحتمال تما ر،یمتغ نیدر ا شیافزا

 .دهدیکاهش م واحد 08/08 زانیافراد را به م

 یهر سه منطقه منف يبرا شنهادیپ ریمتغ بیضر

از آن است که تحت  یامر حاک نیشده است. ا

 يشنهادیچنانچه مبلغ پ ،یبازار فرض يویسنار

پاسخ  ابد،ی شیافزا یشده مکان ورزش نییتع ای

خت )قبول مبلغ به پردا لیمثبت به تما

 هیکه با نظر ابد،یی( کاهش ميشنهادیپ

 ریمتغ نیا یین اثر نهایچنهماهنگ است. هم

 ردامادی، م-880/8منطقه باغشمال برابر  يبرا

محاسبه شده است و  -80/1 هیمنظر ،-8880/8

 نیدر ا شیواحد افزا کیمعناست که  نیبد

به پرداخت ورزشکار را به  لیاحتمال تما ر،یمتغ

از مناطق  کی در هر واحد 80/1و  880/8 نزایم

جلسات  عدادت ریمتغ بی. ضردهدیکاهش م

هر سه  ي)در هفته( برا یحضور در اماکن ورزش

از آن است که  یامر حاک نیمنطقه مثبت است. ا

در  یهر چه تعداد جلسات مراجعه به مکان ورزش

 هیبه پرداخت شهر لیباشد، تما شتریهفته ب

 شیافزا يشنهادیمبلغ پهمان  ایشده  نییتع

 يبرا بیتبه تر ریمتغ نیا یی. اثر نهاابدییم

عبارت است از  هیو منظر ردامادیباغشمال، م

معناست  نیامر بد نی. ا 80/8و  84/8،  08/8

احتمال  ر،یمتغ نیدر ا شیواحد افزا کیکه 

و  84/8، 08/8 زانیبه پرداخت فرد را به م لیتما

به  لیتما بیضرد. ده یم شیافزا واحد 80/8

 یدر منطقه باغشمال منف یادامه مشارکت ورزش

که با  دهندینشان م بیضر نیشده است. ا

در مکان  یورزش تیکاهش تعداد جلسات فعال

اماکن  يبه پرداخت افراد برا لیتما یورزش

 نیا ییاثر نها نچنی. همابدییکاهش م یورزش

 نیشده است و بد نییتع -81/8برابر  ریمتغ

 ر،یمتغ نیدر ا شیواحد افزا کیه ک استمعن

 81/8 زانیبه پرداخت افراد را به م لیاحتمال تما

 يسن برا ریمتغ بیضردهد. یواحد کاهش م

شده است.  یمنف هیو منظر ردامادیمنطقه م

 زانیسن م شیگفت که با افزا توانیم نیبنابرا

و احتمال  افتهیافراد کاهش  یمشارکت ورزش

به پرداخت افراد کاهش  لیدارد که تما يترشیب

 ردامادیم يبرا ریمتغ نیا ییاثر نها نچنی. همابدی

برآرود شده  -99/8 هیمنظر يو برا -00/8برابر با 

 نیا شیواحد افزا کیمعناست که  نیاست و بد

به پرداخت افراد را به  لیاحتمال تما ر،یمتغ

 .دهدیکاهش مواحد  99/8درصد و  00/8 زانیم

 ردامادیمنطقه م يبرا یزشرشته ور ریمتغ بیضر

که تفاوت  دهدینشان م نیمثبت شده است. ا

امکانات و  ،یورزش هايو نوع رشته تیماه

 هايبه کار گرفته شده در رشته التیتسه

موارد مذکور در  ریو سا یو آسان یسخت ،یورزش

 زانیاز عوامل مهم در م یورزش هاينوع رشته

 . همشوندیافراد محسوب م ختبه پردا لیتما

برآورد  89/8برابر  ریمتغ نیا ییاثر نها نچنی

 شیواحد افزا کیمعناست که  نیشده است و بد

به پرداخت افراد را  لیاحتمال تما ر،یمتغ نیدر ا

 شیافزا واحد 89/8 زانیبه م یاماکن ورزش يبرا
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 -ی)گروه ینوع رشته ورزش ریمتغ بیضر دهد.می

در ( یبودن رشته ورزش يبودن و انفراد یمیت

نشان  بیضرا نیشده است. ا یمنف ردامادیمنطقه م

به پرداخت افراد در  لیکه احتمال تما دهندیم

 هاياز رشته شتریب یو گروه یمیت هايرشته

برابر  ریمتغ نیا ییاثر نها نچنیاست. هم يانفراد

 کیمعناست که  نیشده است و بد نییتع -01/8

به  لیاحتمال تما ر،یمتغ نیدر ا شیواحد افزا

کاهش  واحد 01/8 زانیپرداخت افراد را به م

مدت زمان سکونت )به  ریمتغ بیضر .دهدیم

 نیمثبت شده است. ا هیمنطقه منظر يسال( برا

مبلغ  رشیپذ زانیاز آن است که م یمطلب حاک

ارائه شده همراه با افزوده شدن سابقه  يشنهادیپ

 . همابدییم شیسکونت در محل مورد نظر، افزا

برآرود شده  8/8برابر  ریمتغ نیا ییر نهااث نچنی

 نیدر ا شیواحد افزا کیمعناست که  نیاست و بد

به پرداخت ورزشکار را به  لیاحتمال تما ر،یمتغ

 ریمتغ بی. ضردهدیم شیافزا واحد 8/8 زانیم

امر  نیتأهل مثبت است. ا هیمنطقه منظر يبرا

به پرداخت  لیاز آن است که افراد مجرد تما یحاک

اثر  نیهل دارند. همچنأنسبت به افراد ت يترشیب

 نیشده است و بد 82/8برابر  ریمتغ نیا یینها

 ر،یمتغ نیدر ا شیواحد افزا کیمعناست که 

 82/8 زانیبه پرداخت افراد را به م لیاحتمال تما

 .دهدیم شیافزا واحد

 قتصادي مبلغ تعیین شده اماکنارزش اقتصادي تمایل به پرداخت مردم براي اماکن ورزشی و ارزش ا .1جدول 

  
منطقه 

 ورزشی

9141891 *)ماهانه( تومان08 =( ساالنه) تومان12824419     = 094*  00108/04  

 
 پرداخت به لیتما کل ارزش

 باغشمال
08928241 )ماهانه( تومان *08 =(ساالنه) تومان 002248202   = 094*  0944/40  

 

ارزش کل مبلغ تعیین شده توسط 

 رزشیمکان و

0101198)ماهانه( تومان  * 08=( ساالنه) تومان 21891288 = 10* 90809/28  پرداخت به لیتما کل ارزش 

 میرداماد
9002182)ماهانه( تومان =08( * ساالنه) تومان 49428219      = 10* 9281/92  

ارزش کل مبلغ تعیین شده توسط 

 مکان ورزشی

2822888 )ماهانه( تومان *08 = (االنهس) تومان 98919888  = 088*  02888/08  پرداخت به لیتما کل ارزش 

9802198 )ماهانه( تومان=08( * ساالنه) تومان 48010288    = 088*  0999/28 منظریه  

 

ارزش کل مبلغ تعیین شده توسط 

 مکان ورزشی

 

 ه باغشمالمعنا از لحاظ آماري براي منطقنتایج مدل الجیت پس از حذف متغیرهاي بی .2جدول 
 اثر نهایی سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 89/8 889/8 14/8 089/8 821/0 جنسیت

 -880/8 80/8 -12/0 880/8 -881/8 مبلغ پیشنهادي 

 89/8 1/8 89/8 842/8 802/8 درآمد

 089/8 882/8 280/8 800/8 98/8 تعداد جلسات در هفته

 -81/8 88/8 -040/8 880/8 -002/8 جلسات در هفته تمایل به افزایش تعداد

 -800/8 29/8 -980/8 928/8 -802/8 تعداد افراد خانواده

 -828/8 880/8 -292/8 008/8 -080/8 تمایل به ادامه مشارکت ورزشی 

  20/8 -929/8 149/8 -991/8 عرض از مبدا

McFadden R-squared = 0/204 

LR statistic = 41/75 
Prob (LR statistic) = 0/0001 
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 معنا از لحاظ آماري براي منطقه میردامادنتایج مدل الجیت پس از حذف متغیرهاي بی .3جدول 
 اثر نهایی سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 -009/8 82/8 -109/0 019/8 -94/8 سن

 -8880/8 89/8 -028/0 888/8 -888/8 مبلغ پیشنهادي

 -08/8 2/8 -99/8 09/2 -00/2 ددرآم

 899/8 880/8 929/9 802/8 098/8 رشته ورزشی

 -012/8 08/8 -980/0 982/8 -280/8 نوع رشته ورزشی

 842/8 82/8 128/0 089/8 880/8 تعداد جلسات در هفته

  14/8 884/8 28/8 888/8 عرض از مبدا

McFadden R-squared = 0/218 
LR statistic = 28/07 

Prob (LR statistic) = 0/0001 

 

 معنا از لحاظ آماري براي منطقه منظریه. نتایج مدل الجیت پس از حذف متغیرهاي بی4جدول
 اثر نهایی سطح معناداری zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر 

 -80/1 19/8 800/8 882/8 -88/8 مبلغ پیشنهادي 

 89/0 81/8 924/0 29/0 90/8 درآمد

 82/8 90/8 888/0 900/8 909/8 تاهلوضعیت 

 -99/8 882/8 -422/8 908/8 -192/8 سن

 8/8 88/8 891/8 891/8 294/8 مدت زمان سکونت

 80/8 99/8 108/8 099/8 080/8 تمایل به تعداد جلسات در هفته

 84/8 88/8 88/0 020/8 028/8 تمایل به حضور در باشگاه

  89/8 -020/8 920/0 -094/0 عرض از مبدأ

McFadden R-squared = 0/091 

LR statistic = 15/12 

Prob (LR statistic) = 0/03 

 گیریبحث و نتیجه

که  یکارکردهاي اماکن ورزش گذاريمتیق

براي  یگام مهم باشندیم متیعموماً بدون ق

توسعه و  ياقتصادي در راستا ماتیتصم حیتصح

 پژوهش حاضر جی. نتاباشدیرشد صنعت ورزش م

مربوطه، اداره  یورزش هايبه سازمان تواندیم

 ریو سا یشرق جانیاستان آذربا بدنیتیکل ترب

 نییمشخص و تع يارهایمع یخصوص هايباشگاه

در  یاماکن ورزش گذاريمتیشده در حوزه ق

 شیموجب افزا طورنیقرار دهد و هم ارشانیاخت

 هايمجموعه یبرنامه مال نیو تدو ییدرآمدزا

 ود.ش یورزش

به پرداخت  لیدر ارتباط با تما قیتحق هايافتهی

درصد از افراد  92افراد نشان داد که در مجموع 

به پرداخت مقدار )مبلغ(  لینفر( تما 002نمونه )

را دارا بودند و  یتوسط اماکن ورزش يشنهادیپ



     12  82، پیاپی 0، شماره 0088زمستان فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش،                     .. .  خدادادي محمدرسول سرالب، رقیه 

 يبرا یلی( از افراد نمونه تما899درصد ) 90

 ناماکتوسط  يشنهادیپرداخت مقدار )مبلغ( پ

نشان داد  هاافتهی نیهمچن را نداشتند. یورزش

درصد افراد در منطقه باغشمال در  48که 

به  یلیتما یمورد بررس یورزش هايرشته

 یشده توسط اماکن ورزش نییپرداخت مبلغ تع

درصد با  98منطقه را نداشتند و فقط  نیدر ا

در  نیشده موافق بودند. همچن نییمبلغ تع

 08و  لیصد عدم تمادر 24 ردامادیمنطقه م

 يدرصد موافق مبلغ پرداخت شده بودند. برا

 02درصد مخالف و  20 زین هیمنطقه منظر

شده توسط  نییدرصد موافق پرداخت مبلغ تع

 نتریمهمباشند. یمنطقه م نیدر ا یاماکن ورزش

در ارتباط با برآورد  قیتحق هايافتهیبخش 

 ايهمکان يبه پرداخت افراد برا لیتما نیانگیم

نشان داد که  زیگانه تبردر مناطق سه یورزش

 يبه پرداخت افراد برا لیتما زانیم نیانگیم

و  هیدر مناطق باغشمال، منظر یاماکن ورزش

 00108/04: از اندعبارت بیت8کبه تر ردامادیم

تومان  02888/08تومان و  90809/28تومان، 

به پرداخت  لیارزش کل تما نیبودند. همچن

برابر  یورزش هايتیفعال يل برامنطقه باغشما

به  لیتومان، ارزش کل تما 12824419با 

 هايتیفعال يبرا ردامادیپرداخت منطقه م

ارزش کل  نیتومان و ا 21891288 یورزش

با  ربراب هیمنظر هبه پرداخت در منطق لیتما

. باشدیسال م کیتومان در طول  98919888

 یرسالزم به ذکر است که تعداد افراد مورد بر

 ردامادینفر، م 094مناطق باغشمال برابر با  يبرا

. باشندینفر م 088برابر با  هیو منظر 18

مناطق و  نیا ییایجغراف تیموقع نیهمچن

در  یورزش هايمجموعه شتریب يریقرارگ

مجرب  انیو حضور مرب یمتنوع ورزش هايشتهر

و  تیموقع ،یو کارآموزده در مناطق مورد بررس

 يخانوارها یو فرهنگ ياقتصاد-یاجتماع طیشرا

مناطق از اهم موارد اثرگذار در  نیموجود در ا

 يبه پرداخت و ارزش اقتصاد لیتما زانیم

  د.باشیمناطق م

 042 قیتحق نای در کنندهافراد شرکت نیز با

نقش  یدرصد( اعالم کردند که مرب 1/02نفر )

سالن  يافراد برا نیبه پرداخت ا لیدر تما یمهم

 9/04نفر ) 94 نیشته است. همچندا یورزش

درصد(  4/01نفر ) 42 زات،یدرصد( تجه

درصد(  9/9) یمنینفر بهداشت و ا 82 ،یدسترس

 لیموارد را در تما ریدرصد( سا8/08نفر ) 81و 

 یاماکن ورزش ي( برانهیهز ای هیبه پرداخت )شهر

و  قیتحق جیمهم شمردند. در ارتباط با نتا

و اماکن  هانافراد حاضر در سال ییپاسخگو

 لیاز قب یاذعان کرد که عوامل دیبا زیتبر یورزش

به  یدسترس ،یاماکن ورزش زاتیتجه ،یمرب

 ،یمکان ورزش یمنیبهداشت و ا ،یمکان ورزش

 موارد از مهم ریعدم عالقه و سا ه،یمبلغ شهر

باشگاه  نهیپرداخت هز يافراد برا يارهایمع نیتر

 رد نداکرده انبی کنندگانو شرکت باشدیم

 نیاز ا کیصورت بهبود و فراهم بودن هر 

به حضور در اماکن  يشتریب لیافراد تما ارهایمع

و پرداخت  یمختلف ورزش هايدر رشته یورزش

باال بودن مبلغ  نیخواهند داشت. همچن نهیهز

بود که  یعوامل از عوامل مهم نیدر ا هیشهر

حضور در مکان  يافراد برا لیموجب عدم تما

درصد(  99نفر ) 094 طورنیهم. ودشیم یورزش

به  يدرصد( دور 1/80نفر ) 12 زات،یکمبود تجه

 یدرصد( ناتوان 2/08نفر ) 08 ،یمحل زندگ

و  هیشهر يدرصد( مبلغ باال 0/02نفر ) 48 ،یمرب

درصد( عدم عالقه را در عدم  8/08نفر ) 91
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اعالم  یحضور در اماکن ورزش يبرا لیتما

 .کردند

کنندگان از شرکت قیبخش تحق گریدر د

 کیشد که در صورت فراهم شدن  دهیپرس

 ایآ ،یورزش يهاتیمجموعه متمرکز با تنوع فعال

آسان حاضر به شرکت در  یبه خاطر دسترس

نه،  ایاز موارد مورد عالقه دارند  ریغ هايورزش

 حاضر که اندکرده انیدرصد( ب 4/29نفر ) 809

 9/09نفر ) 092و  ستندین يارک نچنی انجام به

حاضر  یبه مکان ورزش یدرصد( به خاطر دسترس

دلخواه  ریدر رشته غ تیمکان و فعال رییبه تغ

 شد خواسته کنندگاناز شرکت نیهمچن. هستند

منطقه  9به جز ) يگرید ورزشی مکان به اگر

 ومیاستاد یورزش يهامجموعه ز؛یمهم شهر تبر

 ردامادیم ز،یشمال تبرواقع در چهار راه باغ یتخت

اساس  نیمندند، اظهار کنند. بر ا( عالقههینظرو م

دهندگان درصد از پاسخ 2/99نفر معادل با  808

در سطح شهر  یورزش هايمکان ریبه سا ايعالقه

درصد از  2/99نفر معادل  091نداشتند و  زیتبر

عالقه  یورزش هاي مکان ریافراد نمونه به سا

 .نشان دادند

و مشارکت ورزشکاران  نکهیدر ارتباط با ا

 ایو  یکنندگان اخبار مربوط به مجموعه ورزش

نفر  002 کنند،یم افتیدر یسالن را از چه کانال

اخبار  نیشتریدرصد( اعالم کردند که ب 0/92)

نفر  99 افتیباشگاه در یمرب قیمربوطه را از طر

نفر  088باشگاه،  ریمد قیدرصد( از طر 4/2)

 0/2نفر ) 98 ،یدرصد( هم باشگاه 2/89)

نفر  98باشگاه و  يهاهیدرصد( اطالع

اخبار  یاجتماع هايشبکه قیدرصد( از طر0/02)

. کنندیم افتیرا در یمربوط به مجموعه ورزش

 يافراد برا لیدر خصوص تما قیتحق افتهی گرید

بودجه جهت نگه  نیمشارکت ساالنه در تأم

خدمات بهتر را  ئهارا يبرا یداشتن باشگاه ورزش

درصد(  1/00نفر ) 040ن داد که نه، نشا ایدارند 

باشگاه موافق بودند و  يبا مشارکت ساالنه برا

( مخالفت کردند. در ارتباط با 0/22نفر ) 808

به  توانیم یاماکن ورزش يارزش اقتصاد شیافزا

توجه کرد.  یقبل از ساخت اماکن ورزش یمراحل

اماکن  يمعمارو  یبه عنوان مثال در طراح

 یرورزشیو غ یورزش ر،یتغم يازهاین دیبا یورزش

و ...( را مد  یاقامت ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ي)هنر

مجموعه چند منظوره را به  کینظر قرار داد و 

نمود.  یمجموعه تک منظوره طراح کی يجا

 یدر مرحله بعد از ساخت اماکن ورزش نیهمچن

 کندر کنار اما يدیجد هايبخش جادیبه ا زین

مورد استفاده  دیجد هاييکاربر يکه برا یورزش

 ش،یهتل، سالن کنسرت و نما لیاز قب ردیقرار گ

 جیاست نتا دیتاالر و رستوران و ... اقدام نمود. ام

و  یواقع هايمتیپژوهش حاضر بتواند با ارائه ق

و در خور توان شهروندان به اماکن و  یتوافق

 ورزشموجب توسعه فرهنگ  یورزش هايسالن

و  یسالمت ،یمشارکت ورزش شیافزا ،یهمگان

به  تیو در نها یجسم ،یروح یتندرست

کمک  یاماکن ورزش يچرخ اقتصاد دنیچرخ

ممکن  طورنیدر سطح شهر بکند. هم یانیشا

از عدم مراجعه مردم و استقبال کم  یکیاست 

 یورزش هاياز مجموعه یشور شهروندان به بعض

 جیارائه نتا هباشد ک یورزش هايمکان متیق

  .کندیمشکل کمک م نیپژوهش حاضر به حل ا
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Abstract 

Objective: Sport facilities which are generally non-price pricing functions, 

an important step towards the development of sports industry is correct 

economic decisions. 

Methodology: The present study is an applied and descriptive-analytical 

research and has been conducted in the field. The present study examined the 

sport complexes of Takhti Stadium, Mirdamad and Manzarieh in tabriz. The 

statistical population consisted of those who referred to the gym, based on 

Morgan table, 384 persons were selected by stratified random sampling. The 

research tool was the people's willingness to pay Bidaram et al. (2017) 

Contingent valuation method was used to investigate the research questions 

by means of SPSS version 20 and Eviews version 9 software. 

Results: The results showed that the average willingness to pay for sports 

facilities in Baghshamal, Manzarieh and Mirdamad areas were: 

47/44910Tomans, 52/ 34043Tomans and 42/15,000 Tomans respectively. 

Also, the total value of the tendency to pay for sports activities is 95087796 

Tomans, Mirdamad for 59039520 Tomans and 60696000 Tomans in one 

year. 

Conclusion: Geographical location and the presence of experienced trainers 

are the reasons for the increased willingness to pay. 

Keywords: Willingness to Pay, Economic Value, Contingent Valuation, Sport facilities. 
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