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  چكيده 
هـاي   اي بر شاخص درآمد افراد در شغل هاي ورزشي حرفه ها و تيم هدف از اين پژوهش بررسي جايگاه اقتصادي استاديوم

جامعة آماري، كلية . تحليلي است-اي كتابخانه-پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و روش تحقيق توصيفي. مرتبط بود
يك تيم فوتبال ليـگ   1390تا  1388هاي  شهر بزرگ ايران بودند كه طي سالهاي مرتبط در هشت  افراد شاغل در شغل

. مـورد بـود   1037شـده،   آوري نمونة آماري برابر با جامعة آماري در دسترس و مجموع كل اطالعات جمع. برتري داشتند
همچنـين بـا مراجعـة    . شـد  ها از پرسشنامة طرح هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران اسـتفاده  آوري داده منظور جمع به

هاي برگزارشده، وجود  ها، تعداد بازي هاي تعداد استاديوم اي داده حضوري به فدراسيون، سازمان ليگ و تحقيقات كتابخانه
هـاي   ها براي تخمـين مـدل اقتصادسـنجي از داده    وتحليل داده در تجزيه. آوري شد ها جمع و ظرفيت استاديوم  يا نبود تيم

اسـتفاده   Eviewsپاگان با اسـتفاده از  -، آزمون هاسمن و آزمون بروشFرسيدن به مدل بهينه از آزمون تابلويي و براي 
با . داري ندارد ها در شهرها، روي درآمد افراد تأثير مثبت و معنا اي و استاديوم هاي حرفه نتايج نشان داد كه وجود تيم. شد

وجـود آمـدن    ها نبايد با هـدف بـه   ها يا حضور تيم استاديوم  تهاي عمومي شهري براي ساخ بودجه توجه به نتايج پژوهش
 .مزاياي اقتصادي در شهرها صورت گيرد

  
 

  هاي كليدي  واژه
  .اي، درآمد، ليگ برتر استاديوم، اقتصاد ورزش، تيم حرفه
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   مقدمه
نه هر گو وي معتقد بود. عنوان يك صنعت ياد كرد براي اولين بار از ورزش به 1983در سال  1مولين

صنعت  ،و خدمات ورزشي را فراهم كندال كا ةافزايش ارزش افزود كه اي فعاليت ورزشي آماتور و حرفه
يم صورت مستق است كه به ياقتصاد تأثيرات ورزش بر جامعه، اثر ينتر از مهم). 2(ود ش ورزش ناميده مي

 يغات،تبل يالت،تسه اكن وام يجادا ،خانوار يها ينهصادرات و واردات، هزي، كاالها و خدمات ورزش يدتول
و شود  الي را شامل ميم يانو حام راشتغال، جذب گردشگ ي،ا همشاركت در بازار بورس، پوشش رسان

تبع آن  درمان و به ينةسالمت جامعه، كاهش هز يچون ارتقا ييها ينهزم يم آن شاملمستقيرغ تأثيرات
 يور عملكرد و بهره يشكاركنان و افزا يبتكاهش غ ها، يسالمت، كاهش بزهكار يمل يها برنامه ةتوسع
صنعت  ياقتصاد تأثيرات ينتر از مهم يشغل يها فرصت يجادا ياقتصاد تأثيرات بيندر ). 21(ست آنها

عنوان يكي از مباحث فرعي در  ورزش در ايران هميشه به). 11(رود  ميشمار  به يعصنا يرورزش و سا
يافته يك ركن مهم اقتصادي،  در كشورهاي توسعهموضوعي كه  ؛اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است

كوچك و بزرگ ورزشي و اختصاص  ةپروژ 2500اما افتتاح بيش از . شود سياسي و اجتماعي تلقي مي
مبلغ و  1387 ميليارد تومان به سازمان توسعه و نوسازي اماكن ورزشي در سال 200بيش از  ةبودج
گواهي است بر اين نكته كه  1390ن ورزشي در سال ميليارد تومان براي توسعه و تجهيز اماك 225

 .گيرد ها و اماكن ورزشي در ايران بيش از پيش مورد توجه قرار مي وساز استاديوم ورزش و ساخت
و مالكان  ها يمت يممخارج مستق ياتي،مال يشامل درآمدها ي اماكن و رويدادهاي ورزشياقتصاد اتتأثير

و  يمنطقه، جذب گردشگران ورزش يها ساختيرز ةتوسعو بهبود  ديجد يها شغل يجادآنها در منطقه، ا
اي  نقش مهمي در  هاي حرفه امروزه، بسياري از باشگاه ).17(است  يبا اماكن ورزش ينسنگ يعن صنايگزيجا

معادل  2002هاي اسپانيا در سال  كنند، براي نمونه ارزش مادي باشگاه اقتصاد كالن كشورها ايفا مي
هزار  47اي در فوتبال،  داري حرفه همچنين اسپانيا با توسعة صنعت باشگاه. ورو بوده استميليارد ي 46/4

را در ) superbowl(اثر اقتصادي سوپر بول  2محققان دانشگاه ايالتي جورجيا). 1(شغل ايجاد كرده است 
 2002در سال همچنين اين اثر . اند  ميليون دالر برآورد كرده 292حدود  2000اياالت آتالنتا در سال 

 . بوده است 3ميليون دالر براي شهر نيواورلن 250بالغ بر 
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تواند روي اقتصادهاي  هاي ورزشي مي اين آمار و ارقام گواهي بر اين نكته است كه ورزش و رقابت
از رشد  يحت يوزيلندخانوار در انگلستان و ن يورزش ينةرشد هز). 20(ملي و محلي اثرگذار باشد 

  ).6( است يشترب يزكشور ندو  ينا ياقتصاد

درصد كل  34، 1997در سال  يكاكانادا و آمر يةدو كشور همسا ينورزش، در ب يمسافرت برا
مالكان و بازيكنان و مربيان يك تيم اولين كساني ). 8 ( دهد يم يلو كانادا را تشك يكاها به آمر مسافرت

يكي از مزاياي ). 10(شوند  رها منتفع مياي در شه هاي حرفه هستند كه از مزاياي اقتصادي وجود ورزش
هاي  دنبال شهرها و مكان هاي خود بيشتر به اي اين است كه تجار در فعاليت هاي حرفه ها و تيم استاديوم

شود،  وكارند و يكي از مواردي كه موجب جذابيت بيشتر شهر مي جذاب براي رونق گرفتن بيشتر كسب
براساس آمار، سهم اين بخش در توليد ناخالص ). 11(اي است  فههاي حر هاي بزرگ و تيم وجود استاديوم

ونقل، تغذيه، بازديد از اماكن ديدني و  كه بر هتلداري، حملدليل اثري  نيافته به داخلي كشورهاي توسعه
با وجود تحقيقات متعدد خارجي در زمينة اثر اقتصادي ).5(درصد است  2تا  1ها دارد،  خريد از مغازه

  .هاي بسيار اندكي صورت گرفته است هاي ورزشي، در اين زمينه در ايران پژوهش و تيم ها استاديوم
بررسي آثار اقتصادي اماكن ورزشي بر "با عنوان ) 1389(نتايج پژوهش سلطان حسيني و همكاران 

نشان داد كه اماكن ورزشي بر ايجاد اشتغال در محدودة اطراف استاديوم، رونق  "محيط شهري
هاي بيشتر در منطقه، افزايش  عامالت تجاري بيشتر در منطقه، افزايش خريدوفروشوكار، م كسب
هاي متفرقه، افزايش درآمد اهالي، افزايش خريدوفروش منازل منطقه،  هاي تجاري، ايجاد شغل مغازه

 ). 3(هاي منطقه و افزايش قيمت تجاري منطقه تأثير معنادار دارد  افزايش قيمت زمين

در پژوهشي ديگر نشان دادند كه اماكن ورزشي بر مجموع ) 1392(كاران سلطان حسيني و هم
 ). 4(هاي آن اثرگذار نبودند  يك از مؤلفه متغيرهاي اقتصادي و همچنين بر هيچ

اثر منفي  2ورزشي در شهر بالتيمور  نشان داد كه تعداد تيم) 1996(1نتايج تحقيق رابرت باده
دار  مثبت و معنا 3كه تأثير اين متغير در شهر ايندياناپوليس اليداري روي درآمد افراد دارد، درح معنا
اثر  6لوئيس تي و اس 5، سانفرانسيسكو4هاي واشينگتن هاي ورزشي جديد در شهر وجود استاديوم. است
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هاي  ها و وجود تيم براي شهرهاي ديگر متغير استاديوم. داري روي درآمد سرانة افراد دارد منفي معنا
در تحقيقي ديگر به اين ) 1988( 1باده و داي). 9(دهد  داري روي درآمد سرانه نشان نمي اورزشي اثر معن

  ). 10(نتيجه رسيدند كه متغيرهاي ورزشي اثري روي اقتصاد و ارزش افزودة بخش توليد ندارد 
دار  يك از متغيرهاي ورزشي از نظر آماري معنا نشان داد كه هيچ) 1999( 2نتايج پژوهش هادسون

ها اثر مثبت چنداني روي درآمد و اشتغال ندارند  اي و استاديوم هاي حرفه دهد تيم اند كه نشان مي هنبود
را در   هاي ورزشي سطح درآمد سرانه نشان داد كه رويداد) 2001(3نتايج تحقيق كواتس و هامفرز .)15(

ق كواتس و هامفرز نتايج تحقي). 12(دهد و اثري بر رشد درآمد سرانه ندارد  مناطق شهري كاهش مي
تأثير مثبت   اي در بخش تفريحات و سرگرمي هاي حرفه ها و ورزش نشان داد كه وجود تيم) 2003(

شود و در كل، اثر منفي  ها جبران مي وسيلة تأثير منفي در ساير فعاليت بسيار كمي دارد كه اين تأثير به
  ).13(است 

نشان داد كه نسبت درآمد سرانه براي ) 2001( 4بر خالف تحقيقات باال، نتايج پژوهش نلسون
ها در نزديكي مراكز تجاري  اي دارند و استاديوم يا تيم حرفه  شهرهايي كه دو يا تعداد بيشتري استاديوم

اند، نسبت به بقية شهرها كه يك تيم يا استاديوم دارند و استاديوم در حاشية شهر قرار  شهر واقع شده
 ،دارند يمعنادار يآثار اقتصاد يورزش يدادهايكه رو يدها يناز ا 5تزمباليس). 16(دارد، بيشتر است 

و  اند يو اماكن ورزش يكنانمالكان و باز ي،اقتصاد يايمزا يكنندگان اصل يافتكه در گفتانتقاد كرد و 
يك تيم يا ادعا كردند كه ) 2006( 6سايفرد و زيمباليست .)22(اند  رهبه يب يامزا ينمردم شهر از ا يباًتقر

 .)19(دهد  نميشهري تغيير  ةخود اشتغال يا درآمد سرانه را در يك منطق خودي مجتمع ورزشي به
 ها پرداخت و متغير اي و استاديوم هاي حرفه در تحقيقي به بررسي اثر اقتصادي ورزش) 2005( 7سانتو

فوتبال  هاي وميوساز در استاد كه ساخت يرهاييو متغ يشهر، روند زمان يتجمع يدرآمد افراد شهر را رو
دار متغيرهاي ورزش روي  نتايج اين مطالعه از اثر مثبت و معنا. كرد برآورد دهد، يرا نشان م يسبالو ب

  ).18(درآمد حكايت دارد 
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در  يعلم ةانجام هر گونه مطالعدليل وجود تحقيقات اندك و نقش مهم ورزش بر اقتصاد جامعه،  به
 جودتأثير و يدنبال بررس مطالعه به ينا ينكهتوجه به ابا  ينهمچن. دارد يخاص يتاهم ينهزم ينا

تا به  يرانموضوع در اقتصاد ا ينو ا استبر درآمد افراد  يرانا يدر شهرها يا حرفه هاي يمها و ت استاديوم
  .رسد ينظر م به يمطالعه ضرور ينانجام ا ،است نشده يحال بررس

ها و اماكن ورزشي بر درآمد افراد  ي و استاديوما هاي حرفه ها و ورزش در اين تحقيق تأثير وجود تيم
براي اين منظور مشاغلي همچون فروشگاه . هاي شغلي مرتبط با اين مقوله بحث و بررسي شد در گروه

ونقل مسافر  ها، هتلداري، حمل ها، مسافرخانه ها، سوپرماركت لوازم ورزشي، فروشگاه مواد غذايي، رستوران
  . ها دارند، در نظر گرفته شدند تري با استاديوم تعامالت بيشتر و نزديك و بازديد از اماكن ورزشي كه

 

  شناسي تحقيق روش
  جامعة آماري

-وتحليل توصيفي اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر روش تجزيه
ازم ورزشي، هايي همچون فروشگاه لو جامعة آماري كلية افراد شاغل در شغل. تحليلي است-اي كتابخانه

مسافر در هشت شهر بزرگ ايران   نقل و ها، هتلداري و حمل ها، مسافرخانه فروشگاه مواد غذايي، رستوران
: اند از اين شهرها عبارت. اند، بود يك تيم در ليگ برتر فوتبال داشته 1390تا  1388هاي  كه طي سال

در اين تحقيق اثر دو گروه از متغيرها بر . كرمان، رشت، شيراز، همدان، اصفهان، كرمانشاه، كرج و تهران
هاي ليگ برتر فوتبال دارند،  ها و تيم تري با موضوع استاديوم هايي كه ارتباط نزديك درآمد افراد در شغل

  و ويژگي) سن، جنسيت و ميزان تحصيالت(هاي فردي  اين دو گروه از متغيرها شامل ويژگي. بررسي شد
ها، وجود يا نبود تيم ليگ برتري، تعداد بازي در يك سال  تعداد استاديوم( اي هاي حرفه ها و تيم استاديوم

نمونة آماري برابر با جامعة آماري در دسترس است و در مجموع، كل اطالعات . است) و تعداد تماشاگران
هاي  هاي مربوط به متغيرهاي ويژگي آوري داده منظور جمع به. مشاهده بود1037شدة متغيرها  آوري جمع

از پرسشنامة طرح هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران ) سن، جنسيت و تحصيالت(ردي افراد شاغل ف
هاي  اي، داده و با مراجعة حضوري به فدراسيون و سازمان ليگ و تحقيقات كتابخانه) 7(استفاده شد 

هاي برگزارشده در هر  ها، تعداد بازي تعداد استاديوم(ها  ها و تيم استاديوم  مربوط به متغيرهاي ويژگي
وتحليل  در تجزيه. آوري شد جمع) ها هاي فوتبال در شهرها و ظرفيت استاديوم شهر، وجود يا نبود تيم
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همچنين براي رسيدن به مدل . هاي تابلويي استفاده شد ها براي تخمين مدل اقتصادسنجي از داده داده
  .شداستفاده  Eviews1افزار  ا استفاده از نرم، آزمون هاسمن و آزمون بروش و پاگان بFبهينه از آزمون 

عنوان الگوي پايه براي بررسي تحقيق بهره گرفته  به 2در مطالعة حاضر از مدل كواتس و هامفرز
ها و اماكن ورزشي را بر دستمزد افراد مطالعه  تأثير وجود استاديوم) 2003(كوتس و هامفرز . خواهد شد

گيرند و  هاي فردي را اندازه مي ظر گرفتند؛ متغيرهايي كه ويژگيآنها دو دسته متغير را در ن. كردند
در اين  .هاي ورزشي موجود در شهرها هستند ها و تيم هاي استاديوم دستة ديگر كه نمايندة ويژگي

هاي ليگ برتر  ها و تيم عنوان متغير وابسته، اثر وجود استاديوم تحقيق نيز با در نظر گرفتن درآمد افراد به
در كنار متغير وجود . بررسي شد 3هاي تابلويي بر درآمد افراد با استفاده از رهيافت دادهفوتبال 
نيز بر درآمد ) از جمله تحصيالت، سن و جنس(هاي فردي افراد  هاي ليگ برتر، ويژگي ها و تيم استاديوم

رت زير ارائه صو رو در كل مدل اين تحقيق به ازاين. شود وتحليل آماري مي اين افراد بررسي و تجزيه
 :شود مي

yct=ageit+sit+eduit+cpfootct+exfootct+nct+mct  
كه  كنند، درحالي از فردي به فرد ديگر تغيير مي iدر معادلة مذكور همة متغيرهاي داراي انديس 

  :صورت زير است شرح متغيرهاي مدل به. كنند در طول زمان تغيير نمي cمتغيرهاي داراي انديس 
y :هاي مرتبط با ورزش؛  ر فعاليتدرآمد افراد دage :دهندة تجربة افراد شاغل است؛  سن افراد و نشان

sex :صورت متغير مجازي؛  جنسيت افراد شاغل بهedu : دانشگاهي و (ميزان تحصيالت افراد شاغل
يا  بيانگر وجود: exfootهاي فوتبال يا تعداد تماشگران؛  بيانگر ظرفيت استاديوم: capfoot؛ )غيردانشگاهي

گرفته در طول يك سال از  هاي انجام تعداد بازي: nنبود تيم باشگاهي شهر مورد نظر در ليگ برتر؛ 
 .هاي موجود در شهرها تعداد استاديوم: m؛ 1390تا  1388هاي  سال

                                                           
 .صادي استهاي اقت ها و مدل افزارهاي آماري در زمينة تحليل و تخمين سيستم ترين نرم  قوي يكي از Eviews افزار نرم .1

2. Coates& Humphreys 
3 .Panel data 

هاي مقطعي در طول زمان ، يعني اطالعات مربوط به دادهاستهاي مقطعي و سري زماني هاي تابلويي تركيبي از دادهداده
زماني  كه يك بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر مقطع دارندهايي دو بعد صورت كه چنين داده بدين. شودمشاهده مي

  . استخاص است و بعد ديگر آن مربوط به زمان 
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  ها يافته
ثابت ها به روش اثرات  در اين زمينه، ابتدا داده. هاي تابلويي استفاده شد براي تخمين مدل از روش داده

معروف است، انجام  Fداري اثرات ثابت به روش زير كه به آزمون  بدين منظور معنا. شود تخمين زده مي
  .قابل مشاهده است 1افزار محاسبه شده و نتايج آن در جدول  مقدار اين آماره با استفاده از نرم. گيرد مي

 

  همگني واحدها  آزمون .1 جدول

F Z
rR  Z

urR  

84/5  1157/0  1506/0  

  

رو استفاده از روش دادة  است، ازاين 84/5برابر  Fشود آمارة محاسباتي  كه مالحظه مي همچنان 
  .تابلويي مجاز است

مقدار اين آماره نيز . شود استفاده مي) LM(1پاگان-براي آزمون وجود اثرات تصادفي از آمارة بروش
  .دهد اثرات تصادفي وجود ندارد است كه نشان مي03/0برابر  2مطابق جدول 

 پاگان-آزمون بروش ةآمار. 2 جدول

Prob پاگان- آمارة آزمون بروش)chi2(  
8738/0 03/0 

 

  . گيري در مورد وجود اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شد براي تصميم

  آزمون هاسمن ةآمار. 3 جدول
Prob  آمارة آزمون هاسمن)chi2(  

15/17 01/0 

                                                           
1. Breusch – pagan test 
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. دهد كه استفاده از روش اثرات ثابت بهتر است نشان مي 3مقدار آمارة آزمون هاسمن از جدول 
 4اختصار در جدول  رو مدل تجربي تحقيق به روش اثرات ثابت تخمين زده شده و نتايج تخمين به ازاين

  شايان ذكر است كه . گزارش شده است

 اثرات ثابتنتايج تخمين مدل به روش . 4 جدول
 متغير ضرايب tآمارة

17/7 015/0 age**  
18/1 28/0 Sex 
27/220/0 edu** 

43/2- 0161/0- Capfoot 
68/0 1401/0 Exfoot 
56/0- 047/0- M 
71/3 0441/0 N 
95/23 22/15Cons 

  1037=N 
 05/0داري در سطح معنا **
  

دار بر  ، كه بيانگر تجربه است، اثر مثبت و معنا)age(دهد كه متغير سن  نتايج اين تخمين نشان مي
عنوان شاخصي براي  درآمد دارد و اين نتيجه مطابق انتظار تئوريك است؛ بدين معنا كه با افزايش سن به

لگاريتمي در اين تخمين، با  با توجه به استفاده از مدل نيمه. يابد تجربة كاري، درآمد افراد افزايش مي
  .يابد درصد افزايش مي 015/0ه ميزان يك سال، درآمد افراد به اندازة افزايش سن افراد ب

، تأثير مثبتي بر درآمد دارد، بدين معنا كه ميزان درآمد مردان نسبت به زنان بيشتر )sex(جنسيت 
طور ميانگين درآمد مردان نسبت به زنان در  ها به اي كه با فرض ثابت بودن ساير متغير گونه به. است

 . درصد بيشتر است 28/0حدود 

دار بوده كه اين امر با مباني نظري  مثبت و معنا) edu(براساس نتايج تخمين، ضريب تحصيالت 
دار  رود كه سطح تحصيالت تأثير مثبت و معنا عبارت ديگر، به لحاظ نظري انتظار مي به. سازگار است

قايسه با افراد بدون تحصيالت روي درآمد داشته باشد، چراكه افراد داراي تحصيالت دانشگاهي در م
دليل داشن مهارت، تخصص و دانش بيشتر توانايي بيشتري در كسب درآمد بيشتر دارند؛  دانشگاهي به

كرده نسبت به افراد  طور متوسط درآمد افراد تحصيل اي كه با فرض ثبات ساير متغيرها، به گونه به
  .درصد بيشتر است 20/0كرده حدود  غيرتحصيل
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هاي فوتبال است، تأثير منفي روي درآمد افراد  دهندة ظرفيت استاديوم كه نشان capfootمتغير 
هاي مرتبط به  ها به ميزان يك واحد، درآمد افراد در شغل اي كه با افزايش ظرفيت استاديوم گونه دارد؛ به
  .دار نيست معنا 05/0داري  اين اثر در سطح معنا. كند درصد كاهش پيدا مي 0161/0اندازة 

اثر منفي روي درآمد دارد؛ يعني با افزايش تعداد ) هاي محل برگزاري تعداد استاديوم( mمتغير 
طور متوسط  هاي محل برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتبال در شهرها به ميزان يك واحد، به استاديوم

  .دار نيست يابد، ليكن از نظر آماري معنا درصد كاهش مي 047/0درآمد افراد به اندازة 
داري بر  تنها متغير ورزشي است كه تأثير مثبت و معنا nهاي برگزارشده در هر شهر  تعداد بازي

طور متوسط حدود  ازاي هر بازي برگزارشدة بيشتر، درآمد افراد به كه به طوري به. درآمد افراد دارد
ها را  اه خانوادهاين امر از طريق افزايش سطح درآمد سرانه، موجبات رف. يابد درصد افزايش مي 0441/0

  .كند فراهم مي
تأثير مثبت روي درآمد دارد؛ با فرض ثبات ساير متغيرها، ) Exfoot(اي فوتبال  هاي حرفه وجود تيم

درصد 1401/0طور متوسط درآمد افراد در شهرها با وجود داشتن تيم در ليگ برتر فوتبال به اندازة  به
  .دار نيست ري معنايابد، ولي اين اثرگذاري از نظر آما افزايش مي

تواند موضوعي قابل بحث باشد، كه  ها نيز مي ها به تفكيك شغل ها و استاديوم تخمين اثر وجود تيم
  .شود مشاهده مي 5نتايج آن در جدول 

 هاي شغلي نتايج تخمين مدل به تفكيك گروه. 5جدول 
  شغل  فروشي اغذيه هتلداري داريرستوران

  ضرايب  tآمارة رايبض tآمارة ضرايب tآمارة   متغير
8  /2  02/0 44/0- 031/0- 92/2  015  /0  Age 
43  /1  45/0 - - 92/1  69  /0  S  
79  /0-  37/0- - - 72/2  54  /0  edu  
9  /1  02/1 71/0- 88/2- 64/0  17  /0  exfoot  
41  /1  26/0 29/0 91/0 44/1  16  /0  M  
26  /1  -  01/0- 32/0- 078/0- 65/0 -  005  /0  N  

11  /0  001/0 65/0 15/0 42/0  004  /0  capfoot  
21  /19  62/14 8/7 15/17 86/31  69  /14  cons 
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  شغل  راني اتوبوس رانيتاكسي لوازم ورزشي

 ضرايب  tآمارة  ضرايب tآمارة ضرايب tآمارة   متغير
76  /2  04/0 82/4 0125/0 94 /2  018  /0 Age 
88  /1  7/0 87/1 7/0 92 /0  54  /0  S  

 -  - 24/0 04/0 89 /2  008/1  edu  
48  /0  48/0 94/1 54/0 08/0  -  02  /0  - exfoot  
83  /0  38/0 51/1- 17/0- 62 /1  22  /0  M  
99  /0  -  031/0- 77/3 05/0 35/1  -  01  /0  N  

57  /0  017/0 11/3 028/0- 83 /0  007  /0 capfoot  
99  /11  02/14 64/19 46/13 06/20  46  /14 cons 

 
. غير از هتلداري تأثير مثبت و معنادار بر درآمد دارد با توجه به نتايج متغير سن در همة مشاغل به

در شغل فروشگاه لوازم . معناست ت، ولي به لحاظ آماري بياين اثر در مورد شغل هتلداري منفي اس
اي كه با افزايش سن افراد در اين شغل به ميزان يك سال،  گونه ورزشي اثر متغير سن بيشتر است، به

اثر متغير جنسيت نيز در . يابد درصد افزايش مي 04/0طور متوسط درآمد افراد به اندازة  به
بدين معنا كه . راني و فروشگاه لوازم ورزشي مثبت است ، تاكسي و اتوبوسداري ها، رستوران فروشي اغذيه

ها از زنان بيشتر است؛ هرچند اين اختالف درآمد در  طور ميانگين درآمد مردان در اين نوع فعاليت به
دليل اينكه همة شاغالن مرد بودند، اثري مشاهده  در مورد شغل هتلداري به. دار نيست معنا 05/0سطح 
. دار است راني مثبت و معنا فروشي و اتوبوس همچنين اثر تحصيالت بر درآمد افراد در مشاغل اغذيه .نشد

كه با ثابت در نظر گرفتن ساير  طوري داري منفي است، به اين اثر بر درآمد افراد در شغل رستوران
 37/0هي به اندازة توان گفت درآمد افراد با تحصيالت دانشگاهي نسبت به افراد غيردانشگا متغيرها مي

  .معناست درصد كمتر است؛ هرچند اين اثر از لحاظ آماري بي
دهندة وجود يا نبود تيم ليگ برتر در شهرهاست، بر درآمد افراد در  كه نشان exfootمتغير 

راني و فروشگاه لوازم ورزشي اثر مثبت بر  داري، تاكسي هاي مواد غذايي و نوشيدني، رستوران فروشگاه
ليكن كلية ضرايب . است  راني منفي اين اثر بر درآمد افراد در مشاغل هتلداري و اتوبوس. ذاردگ جاي مي

  .از لحاظ آماري معنادار نيستند
در شهرها نيز بر درآمد در مشاغل فروشگاه مواد غذايي و نوشيدني، هتلداري،  mاثر متغير 

بر درآمد افراد در  mاثر متغير . معناست راني و فروشگاه لوازم ورزشي مثبت و بي داري، اتوبوس رستوران
  .راني منفي است شغل تاكسي
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بر درآمد افراد در شغل هتلداري بيشتر ) capfoot(ها  هاي محل برگزاري رقابت اثر ظرفيت استاديوم
هاي محل برگزاري  م ها با افزايش تعداد استاديو اي كه با فرض ثابت بودن ساير متغير گونه است؛ به

ليكن اثر اين . يابد درصد افزايش مي 91/0طور متوسط درآمد افراد به اندازة  ر هر شهر بهها د رقابت
هاي مواد غذايي و  در مورد مشاغل فروشگاه capfootاثر متغير . معنا گزارش شده است ضريب نيز بي

ر بر درآمد اين اث. معناست هاي لوازم ورزشي مثبت و بي راني، فروشگاه داري، اتوبوس نوشيدني، رستوران
  .معناست راني نيز منفي و بي افراد در شغل تاكسي

در طول سال تأثير مثبت ) n(هاي برگزارشده در بين متغيرهاي ورزشي مورد مطالعه تنها تعداد بازي
اي است كه با فرض ثابت در  گونه اين اثرگذاري به. راني دارد و معناداري بر درآمد افراد در شغل تاكسي

طور متوسط  گرفته در شهرهاي محل برگزاري به ازاي افزايش يك بازي انجام ها، به متغير نظر گرفتن ساير
شايان ذكر است كه اثر اين . كند درصد افزايش پيدا مي 05/0راني به ميزان  درآمد افراد در شغل تاكسي

  .معناست متغير در بقية مشاغل منفي و بي
  

  گيري  نتيجه
رويدادهاي ورزشي بر جامعه از جمله موضوعات مهمي است كه با توجه ها و  تأثيرات اقتصادي استاديوم

اين نتايج حكايت از آن دارد كه . وجود آورده است به نتايج متفاوت تحقيقات متعدد، ابهامات زيادي را به
داري بر درآمد  ها در شهرها نه تنها تأثير مثبت و معنا هاي ليگ برتر و همچنين تعداد استاديوم وجود تيم

افراد در مشاغل مرتبط ندارند، بلكه در بعضي از متغيرها تأثير منفي نيز روي درآمد افراد و در نتيجه 
  ).9، 10(گذارند  رشد و توسعة اقتصادي شهرها برجاي مي

نوعي با وجود اثرات  به توان هاي ليگ برتر روي درآمد را مي ها و تيم دليل وجود تأثير منفي استاديوم
شده بابت ورزش يا  عبارت ديگر، هزينة خرج هاي ليگ برتر توجيه كرد، به ها و تيم مجانشيني استاديو
هاي تفريحي مانند سينما، موزه،  ها از سوي ساكنان يك شهر جايگزين ديگر هزينه رفتن به استاديوم

ا ه توان گفت كه ورزش و رويدادهاي ورزشي براي جذب بودجة خانواده پس مي). 19(شود  مي... پارك و 
دليل وجود بودجة معين  همچنين به. پردازد ها در اقتصاد شهر به رقابت مي با ديگر تفريحات و سرگرمي

ها جهت ديدن   ها، رفتن به استاديوم ها يا ساير اماكن تفريحي و سرگرمي ها براي استاديوم و ثابت خانواده
دهد و تأثير منفي روي آن  مي ها را تحت تأثير قرار هاي خانوار ورزشي ساير هزينه  هاي تيم بازي
و مخارج  ها ينههز كاهش اندازةبه  تواند ها مي شده در استاديوم براي مثال هر ريال خرج). 19(گذارد  مي
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 همراه بهرا  يدنيو نوش ييمواد غذا يها فروشگاه يگرو د ها يچيها، ساندو ها، سوپرماركت در رستوران
  .باشد داشته

با حضور تيم . ها بر اقتصاد اشاره كرد ها و تيم ثر فزايندة وجود استاديومتوان به ا بر اين، مي عالوه
هاي ليگ برتر در وهلة اول بيشترين درآمد به بازيكنان و مربيان و در  ورزشي فوتبال يك شهر در رقابت

ر آن ها و اث مخارج بازيكنان، مربيان و مديران باشگاه. يابد مرحلة بعد به مديران آن باشگاه اختصاص مي
روي اقتصادهاي محلي و شهري بستگي به اين دارد كه چه مقدار از آن مخارج در آن شهر مصرف يا 

شود؛ زيرا بسياري از بازيكنان و مربياني كه در تيم ورزشي فعاليت دارند، در آن شهر  گذاري مي سرمايه
هاي خود را در شهر  ندازا كنند؛ در نتيجه پس اند و زندگي نمي كه تيم ورزشي حضور دارد، متولد نشده

از طرف ديگر، ). 19(شوند  كنند و موجب رونق اقتصادي بيشتر آن مي گذاري مي محل تولد خود سرمايه
علت اينكه  به... هاي شبيه تفريحات و سرگرمي، سينما، تئاتر و  اثر فزايندة مخارج محلي از فعاليت

علت  هاي ورزشي به د، از اثر فزايندة فعاليتكنن مالكان اين اماكن اغلب در داخل همان شهر زندگي مي
 ).14(كنند، بيشتر است  هاي ورزشي در همان شهر زندگي نمي اينكه عموماً مالكان و مربيان و بازيكنان تيم

توان به موقعيت  اي روي اقتصاد مي هاي حرفه ها و ورزش از ديگر داليل عدم اثرگذاري استاديوم
اند،  در تحقيقات خود اشاره كرده 2و نلسون 1كه سانتو همچنان. ره كردها در شهرها اشا ساخت استاديوم
كند  اي شهر، افراد بيشتري را جذب مي ها در نقاط مركزي شهر نسبت به مناطق حاشيه ساخت استاديوم

ها چه قبل و چه بعد يا حين برگزاري مسابقات ورزشي  و در نتيجه اين افراد با خريد كردن از مغازه
علت دور بودن از مراكز  اي شهر به كه نقاط حاشيه همچنان. بيشتر اقتصاد خواهند شدموجب رونق 

، )16، 18( وجود آوردن رونق اقتصادي شهر را نسبت به نقاط مركزي شهر ندارند تجاري شهر امكان به
و شوند و از نقاط مركزي  هاي ورزشي اغلب در نقاط بسيار دور شهر ساخته مي در ايران نيز استاديوم

توان انتظار تأثيرگذاري بر درآمد افراد در مشاغلي كه  بنابراين نمي. تجاري شهر فاصلة زيادي دارند
  . علت دور بودن از نقاط مركزي شهر را داشت هاي ورزشي دارند، به تري با استاديوم و تيم ارتباط نزديك

ها و  ها و استاديوم تيمدر اين تحقيق نيز مشابه بيشتر مطالعات خارجي، نشان داده شد كه وجود 
هاي مرتبط با مقولة ورزش تأثير مثبتي  برگزاري رويدادهاي ورزشي در شهرها روي درآمد افراد در شغل

. كند شود يا اينكه موجبات تغيير و تحول اقتصادي را فراهم نمي ندارد و موجب افزايش درآمد افراد نمي

                                                           
1. Santo 
2. Nelson 
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هاي  يافته. زار مؤثري براي توسعة اقتصادي شهرها نيستهاي فوتبال اب ها و تيم رو توسعة استاديوم ازاين
، باده و داي )1996(، رابرت باده )1392(هاي سلطان حسيني و همكاران  اين پژوهش با نتايج پژوهش

و كواتس و هامفرز ) 2001(، كواتس و هامفرز )2006(، سايفرد و زيمباليت )1999(، هادسون )1988(
و سلطان حسيني و ) 2005(، سانتو )2001(هاي نلسون  ژوهشهمچنين پ. مطابقت دارد) 2003(

  .كنند هاي پژوهش ناهمسوست و نتايج آن را رد مي با يافته) 1389(همكاران 
دنبال  هاي ورزشي چند پيامد مهم را به ها و تيم آمده از اثرگذاري اقتصادي استاديوم دست نتايج به

ها در شهرها  ها يا حضور تيم استاديوم  ي براي ساختهاي عمومي شهري و محل دارد؛ اول اينكه، بودجه
ها صورت گيرد؛ دوم اينكه بيشتر  وجود آمدن مزاياي اقتصادي در شهرها و محله نبايد با هدف به

اند  اي از مسائل در مناطق حاشية شهرها ساخته شده علت پاره هاي ورزشي در كشور به استاديوم
با توجه به نتايج تحقيقات ). اند رج از مراكز اصلي شهر واقع شدههاي زياد در خا مناطقي كه با فاصله(

توان  اند، مي ها را روي توسعة اقتصادي شهرها مهم دانسته كه مكان قرارگيري استاديوم نلسون و سانتو
علت نزديكي به مراكز تجاري شهر، توانايي جذب و تحريك  هاي نقاط مركزي شهر به گفت كه استاديوم

رود در كشور ما نيز اگر  بنابراين، انتظار مي). 16، 18(را از نقاط ديگر براي خريد دارند  افراد بيشتري
ها در  ها به شهرها وجود داشته باشد، تا حد امكان استاديوم تصميمي براي ساخت استاديوم يا انتقال تيم

ترين  اني از مهمهاي المپيك و جام جه همچنين رقابت. مناطق نزديك به مراكز اصلي شهر ساخته شوند
كنند؛ چراكه افراد زيادي  رويدادهاي ورزشي در جهان هستند كه عوايد زيادي را نصيب شهر ميزبان مي

در نتيجه با افزايش . كنند ها به شهر ميزبان مسافرت مي از نقاط مختلف دنيا براي تماشاي اين رقابت
در اين ميان آثار اقتصادي اين . يابد هاي مختلف افزايش مي مخارج، درآمد افراد شهر ميزبان در شغل

هاي  كه در ايران تاكنون رقابت طوري خصوص در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته، به رويدادها به
توان نبود امكانات ورزشي و  المپيك و يا جام جهاني فوتبال برگزار نشده است؛ كه داليل آن را مي

  .نوان كردهاي مجهز و همچنين عوامل سياسي ع استاديوم
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