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Introduction: The overall objective of the present study was to estimate the 
economic value of Persepolis football club from its fans point of view in Iran. 

Methods: The present study is a descriptive-analytic one that is applied research. 
The statistical population included Persepolis football club fans all over Iran. The 
sample size was 506  people according to the table of Mitchell and Carson. To this 
end, a researcher-made questionnaire was designed to determine the fans’ 
willingness to pay for Persepolis Club for the goods and benefits produced by the 
club and also identify the factors affecting their willingness to pay. Then, The rank 
ordered probit (ROP) model  was used for data analysis. 

Results: The results showed that 77.3% of the fans are willing to participate in 
funding for Persepolis at competitive levels; and for willingness to pay for 
Persepolis fans to attend and win the Premier League the values were 70% and 
72.3% respectively. The values for Iranian Hazfi Cup and the AFC Champions 
League were 71.9% and 78.1%, respectively. 89.9 percent of Persepolis football 
club intended to buy the match tickets and attend the stadiums, 83.8 percent wanted 
to watch  their favorite team matches on TV  and 43.5 percent  purchase  the club's 
products/kits. 

Conclusion: the fans willingness to pay indicated that the presence of Persepolis 
football team in the high competitive levels of Iran's domestic Premier League has 
had a positive impact on their well-being, in other words the intend to support their 
favorite team. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
The impact of sports as a social phenomenon is undeniable. 
The economic aspect of sports has been as interesting as the 
sports phenomenon itself. Football is the most global sport in 
the world and is an important part of the global economy. The 
importance of football is so great that it can even be used as an 
indicator of social development. In addition to being the most 
popular sport in terms of followers and fans, soccer is a multi-
billion-dollar industry that dominates the sports economy. The 
major sources of revenue for the soccer industry include 
television rights, sponsors, and match day revenue, 
respectively. The general purpose of the current research is to 
estimate the economic value of Persepolis football club for the 
fans of this club in Iran. 

 
Methods 
The current research is a descriptive-analytical method, which 
is a part of applied research in terms of its purpose. The 
statistical population included Persepolis fans in Iran and the 
statistical sample size was equal to 506 people according to 
Mitchell and Carson’s table. For this purpose, a researcher-
made questionnaire was designed and the questionnaire was 
made available to fans online among different age, gender, and 
social groups, and through that, the willingness of Persepolis 
football fans to pay for the goods and benefits produced by 
this club and the factors affecting They were asked about their 
willingness to pay. The data analysis method is quantitative 
and The rank ordered probit (ROP) model was used, and 
Excel and Spss software were also used for data analysis. 

Results 
The results of the research showed that 33.4% of the research 
population are women and 66.6% are men, Of these, people 
with bachelor's education have the most fans. 77.3 percent of 
the fans are willing to participate in providing funds for the 
presence of the Persepolis team at competitive levels and the 
willingness of Persepolis fans to pay to participate and win in 
the domestic Premier League competitions, 70% and 72.3%, 
respectively, Winning in the Iranian Hazfi Cup and the 
Asian Champions League competitions, 71.9% and 78.1%, 
respectively. Buying tickets to watch the matches of 
Persepolis football team at stadiums about 89.9%, Television 
viewing of Persepolis team matches is 83.8% and the purchase 
rate of the club's products/kits is  43.5%. In this research, there 
is a significant relationship between income and willingness to 
pay for winning the Iranian Hazfi Cup, buying stadium 
tickets, and buying Persepolis club products. According to the 
results, men tend to pay more than women. 

 

 
 

 
Conclusion 
The willingness to pay expressed by the fans shows that the 
presence of the Persepolis football team in the high 
competitive levels of Iranian sports has had a positive effect 
on their well-being; So that fans want to support their favorite 
team. 
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شور کشگاه در با نیا هواداران يتهران برا سیباشگاه پرسپول يد ارزش اقتصادپژوهش حاضر برآور یهدف کل مقدمه:
 .است رانیا

جامعۀ . است کاربردي يهاپژوهش جزء هدف از نظر و تحلیلی -توصیفی روش به حاضر، پژوهش روش پژوهش:
 506ا برابر ب رسونکا وآماري نیز طبق جدول میشل نمونۀ آماري، هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح کشور و حجم 

شگاه اخت هواداران باآن تمایل به پرد ۀوسیلو بهشد ساخته طراحی اي محققنفر بود. براي این منظور پرسشنامه
ه پرداخت از تمایل ب ؤثر برمتوسط این باشگاه و عوامل  دشدهیتولپرسپولیس تهران در سطح کشور براي کاالها و منافع 

 ها پرسیده شد.آن
درصد هواداران  3/77ه ک دادنشان  جینتااستفاده شد.  ايمدل پروبیت رتبه از زیها نداده لیوتحلهیتجز ايبر: هاافتهی

ران باشگاه خت هواداپردا و تمایل به اندمایل به مشارکت در تأمین بودجه براي حضور تیم پرسپولیس در سطوح رقابتی
ام حذفی و جدرصد، قهرمانی در  3/72و  70 ترتیببههاي لیگ برتر پرسپولیس براي حضور و قهرمانی در رقابت

تماشاي مسابقات تیم فوتبال پرسپولیس از  تیبل، تهیه درصد 1/78و  9/71 ترتیببههاي لیگ قهرمانان آسیا رقابت
محصوالت این باشگاه  درصد و میزان خرید 8/83درصد، تماشاي تلویزیونی مسابقات تیم پرسپولیس  9/89استادیوم 

 .استرصد د 5/43
سطوح  دهد حضور تیم فوتبال پرسپولیس درنشان می ،دندهایی که هواداران بیان کربه پرداخت لیتما: يریگجهینت

ند حامی تیم محبوب اکه هواداران مایلطوريباالي رقابتی ورزش کشور ایران بر رفاه آنها تأثیر مثبت داشته است؛ به
 خود شوند.

 
 

.    ، 14)3(، یورزش تیریمد ۀینشر. اقتصادي باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران برآورد ارزش ).1401( سعید، تابش؛ و مرتضی، وستید ؛فرزانه، حسینی استناد:
70-53.  2020493.2436JSM./10.22059DOI: http//doi.org/  
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 مقدمه 
بوده است  توجه جالب یورزش ةدیپدخود  ةاندازورزش به همان  ياست. بعد اقتصاد ناپذیرانکار یاجتماع ايهدیعنوان پدورزش به ریتأث
از مباحث  یکی شهیهم رانیورزش در ا ،استآن  يمهم ورزش بر جامعه، اثر اقتصاد راتیاز تأث یکی). 2019و همکاران،  1نونز پومر(

 شودیمحسوب م یو اجتماع یاسیس ،ياصل مهم اقتصاد کی افتهیتوسعه يکه در کشورها یموضوع رود،یشمار مبهدر اقتصاد  یفرع
 .داشته است يریرشد چشمگ ریاخ يهادر دهه زیو تنوع ن یدگیچیبلکه در پ ،تنها در اندازهنه ی). اقتصاد ورزش1394قادرپور و همکاران، (

 کیعنوان است که از آن به یمیو ت ياحرفه يهادر ورزشمد اکارمنابع  یابیص و ارزیمربوط به تخص یاستاندارد در اقتصاد ورزش کردیرو
و  یبررس يبرا ياقتصاد يهاياساس، اقتصاد ورزش به کاربرد تئور نیا ). بر0182و همکاران،  2پوتس( شودیاستفاده م یصنعت رقابت

ورزش مسائل  ۀتوسعورزش و  داتیعملکرد ورزش، تول ۀنیزماقتصاد ورزش در سه  گرید انیبه ب ای شودیگفته م یورزش يهاتیفعال زیآنال
نشان  شرفتهیدر جوامع پ هایبررس. شودیمحسوب م ویکمیتسدة بدر  عیصنا نیپردرآمدترو  نیترورزش از بزرگ کند؛یم یرا بررس

 .)1396جوانی، خواهد بود ( ندهیآ، در کشورها یاجتماع _ ياقتصادورزش از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ  کهاند داده

جهان را به خود  تیاز جمع زیاديکه بخش يطوربه ،يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیاست با ابعاد مختلف س يادهیورزش پد
 يهاآن بر شاخص ریتأث زانیم نییکه هدف برآورد حجم اقتصاد ورزش و تع). هنگامی1396خداداد کاشی و همکاران، جلب کرده است (

). کانون توجه دانش اقتصاد 1398کالشی و همکاران، ( شودیدشوارتر م ياندهیطور فزامحاسبه و برآورد به ۀفیوظباشد،  يکالن اقتصاد
). 1396پوریا و همکاران، ( کنندیمختلف چگونه کار م يو اقتصادها کنندیچگونه رفتار و تعامل م ياست که عوامل اقتصاد نیابر 

 نیورزش، چن خصوص. در کندیآن را مشخص م نقلمرو و ساکنا کی يگذاري براسرمایه کی يسودآور ياقتصاد ریمطالعات تأث
 یاصل ةتولیدکنندعنوان معمول بهطور به یورزش يدادهای. روردیگیصورت م یانجمن ورزش ایت امکانا ،یمسابقات ورزش يبرا یمطالعات
: کرد بررسیتوان می دگاهید). اقتصاد ورزش را از دو 2016و همکاران،  3باراجاس( شوندیو مشاغل در نظر گرفته م يهاي اقتصادفعالیت

بر  ياقتصادو متغیرهاي مؤثر  میمفاه، یمباناز منظر  یبررس. مطالعه و 2؛ يقتصادا يدستاوردهاو  میمفاهورزش به  ۀزاوی. مطالعه از 1
 .)1396دشتبانی و همکاران، ورزش ( کارکرد

 تیبه اهم ،یتجرب يهاو روش یلیتحل يهامدل قیاز طر توانیداشته است؛ تا حدي که م يریچشمگ شرفتیاقتصاد ورزش پ اخیراً،
 يهاتیدر فعال يشهر طیآنها نسبت به مح گاهیاما جا ستند،ین استفاده قابل ياقتصاد ۀتوسع يبرا یورزش يها، باشگاهبرد یورزش پ

 ياحرفه يهامیت نیو همچن کردهرا به بازار عرضه  یخصوص يکاالها یورزش يهامیدارد، ت يادینقش ز هاباشگاه يدیو تول ياقتصاد
ه گرفتانجامطبق مطالعات  شود،یکمتر به آن توجه م ياقتصاد يزهایآنالمعمول در  طوربهکه  کنندیوارد بازار م زیرا ن یعموم يکاالها

 یورزش يهارساختیزاحداث  نیارتباط ب ياریپژوهشگران بس که ییوجود دارد؛ تا جا یفراوان هايورزش بر اقتصاد نظر زمینۀ تأثیراتدر 
). اگرچه 1396م و همکاران، ابیدرند (اهمثبت اعالم کرد يشهرندر مناطق کال يرا با رشد اقتصاد یو امکانات ورزش ومیمثل استاد

 جادشدهیا ياقتصاد تیفعال زانیدر م يشهر طیو ادغام آنها با مح تیعموق اما ،ندیستن ياقتصاد توسعۀ يابزارهالزوماً  ياحرفه يهاورزش
، استجذاب  يهااز جاذبه یعنوان بخش انبوهش بهکه شامل ورز کندیم جادیراهبرد توسعه را ا کیشهر  کی یوقت :کندیم فاینقش ا

را به شهر ارائه دهند  یتوجهقابل ياقتصاد رزشا تواندیم يمحل برگزار ای یورزش میت کیپس  د،یکن يمردم را وارد هسته شهر
 ).2007و همکاران،  4کاستانیوس(

عنوان از آن به توانیم یاست که حت يحدبهوتبال ف تی. اهماست یاز اقتصاد جهان یو بخش مهم ایورزش دن نیتریجهان فوتبال
 یو هواداران، فوتبال صنعت روانیورزش از نظر پ نیتربر محبوبعالوه). 2019و همکاران،  5رویوالاستفاده کرد ( یاجتماع توسعۀشاخص 

                                                 
1. Núñez-Pomar  
2. Potts  
3. Barajas  
4. Castellanos  
5. Royuela  
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 ۀبرجست نفعانيذ ،یتیریمد يهاتگاهفوتبال اروپا و دس يهاحاکم است، بدون شک باشگاه یکه بر اقتصاد ورزش تاس يدالر اردیلیچند م
ورزش به  کیو آن را فقط از  هرخ داد يادر فوتبال حرفه يادیز راتییزمان تغ مرور ). به2018و همکاران،  1یلماز( صنعت هستند نیا
و  ياقتصاد يهاخصوص در بخشفوتبال، به ةروزهمهعلت رشد به شرفته،یپ يکشورها شتریکرده است، در ب لیتبد المللنیصنعت ب کی

شدن را دارد؛ هر » صنعت« يعوامل الزم برا ۀهم). امروزه فوتبال 1397سلطانی و همکاران، ( نامندیآن را صنعت فوتبال م ،يتجار
). امروزه فوتبال در 1397رضایی و همکاران، ( پردازدیم نیخدمات مع ایمحصوالت  ۀعرضو  دیاز اقتصاد است که به تول یصنعت بخش

 يهاکارخانه مانند رایز ،تر استمهم هیها از بقارکان صنعت فوتبال، نقش باشگاه انیم و در شودشمرده می یاز کشورها ورزش مل ياریبس
 ).1395دار و همکاران، دل( کندیآن عمل م ياقتصاد يهاو بنگاه يدیتول

ن مالی و درآمد روز مسابقه است (الهی و شامل حق پخش تلویزیونی، حامیا ترتیببهترین منابع درآمدي صنعت فوتبال عمده
درآمد  شیشغل و افزا جادیدرآمد، ا شیاز نظر افزا یورزش يهامیکنند که امکانات و تیها ادعا مارانهیطرفداران ). 1388همکاران، 

برآورد «ژوهشی با عنوان ) در پ2020و همکاران ( 3لی ).2018و همکاران،  2(فنگ کنندیم جادیرا ا چشمگیري ياقتصاد ری، تأثیاتیمال
به پرداخت  لیکاربران ماکردند که  بیان »مشروط گذاريارزشدوچرخه با استفاده از روش  يرهایمس انواع مختلف يبرا ارزش اقتصادي

و خطوط  ادهیشده با عابران پدوچرخه به اشتراك گذاشته يرهایمس نیهستند و ا سواريهاي دوچرخهپیست يبرا متیق نیباالتر
 نیکاربران در مورد نوع دوچرخه و تخم حاتیترج لیوتحلهیتجز يبرا يدیتواند منبع مفیم قیتحق نیا جینتا، است يسوارچرخهدو
دوچرخه و  دیدر مورد امکانات جد يریگمیتصم يتالش برای که در گذاراناستیس ياطالعات برا نیا، استفاده از دوچرخه باشد يایمزا
 شدهبینیپیشواقعی و  لیتما«) در پژوهشی با عنوان 2019همکاران (و  4دبوئر خواهد بود. دیمف ،ستندي هسوارسطح دوچرخه شیافزا
نقش  دادیها و حضور در رودر رسانه دادیرو یکاز  يرویپکه ند کردبیان  »المللی بزرگبین یورزش دادیرو کی یزبانیپرداخت م يبرا

 کند.یم فایساکنان ا تمایل به پرداخت حیدر توض یمهم

 کردیرو(برتر  گیل یورزش میت کیتوسط  دشدهیتول یعموم يارزش کاالها«) در پژوهش خود با عنوان 2001( و همکاران 5جانسون
CVM(«  مانند  یپرمصرف یعموم يکاالها تواندیم گیل یبزرگ ورزش میت کیدهد که ینشان م هاداده لیوتحلهیتجزبیان کردند که

ها، ارزش ، در مورد پنگوئننیا با وجود ،باشدتوجه شایان  یعموم يکند و ممکن است ارزش آن کاالها دیتول و روح جامعه را یغرور مدن
 يهامیتوسط ت دشدهیتول یعموم يکاالها لیوتحلهیتجزاست. اگرچه  دیجدۀ عرص کیساخت  ۀنیهزمراتب کمتر از به یعموم يکاالها

دولت از  ۀبودج ةگسترد ةویششود که یم سببمقاله  نیا جیدنبال داشته باشد، نتابهرا  یمتفاوت جیممکن است نتا گرید يدر شهرها گرید
فراتر رفته  ایدهندگان از مزااتیتوسط مال شدهلیتحم يهانهیرسد هزینظر مبه رای، زاخذ شود یورزش نیادیو م یورزش يهاومیاستاد
 .است

، توسعه حال در يدر کشورهای ورزش استادیومارزش  یابیدر ارز مشروط گذاريارزشروش «) در پژوهشی با عنوان 2017( 6رابرت
توجه  دیحال، با نیبا ا، کندیم دییرا تأ دادیمرتبط با رو يهانهینامشهود و هز يایوجود مزا جینتابیان کرد که  لهستان موردي: مطالعۀ

) در پژوهش 2018( 7تهدیمورگان و وا شود.ینم یعموم هاي کالن از منابعاست و جبران هزینه زیخالص ناچ يایمزا تیداشت که اهم
 يگذارکردند از روش ارزش انیب جهینت اند و درپرداخته متحدهاالتیفوتبال در ا کنانیباز ۀتوسع يبه پرداخت برا لیتماخود به موضوع 

استفاده  لیبا پتانس يهامیت تیو موفق کایفوتبال آمر کنانیباز توسعۀ يفدرال برا ۀبودجناملموس مرتبط با  يایمزا یبررس يمشروط برا
ست؛ با فایف یجهانمانند جام یالمللنیدر مسابقات بزرگ ب یمل میت يبرا تیبهبود شانس موفق یاستیس نیچن یهدف اصل کنند؛یم

                                                 
1. Yılmaz  
2. Feng l 
3. Lee  
4. De Boer  
5. Johnson 
6. Robert 
7. Morgan & Whitehead 
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رو به  یردانقد دیوتبال و شاعالقه به ف فا،یف 2014 یجهاندر جام کایآمر يهايبازتک يبرا ونیلیم 25 باًیتقر یونیزیتلو يآمارها ةمشاهد
 .است شیرو به افزا متحده االتیدر ا یالمللنیب يهارقابتدر  یمل میاز ت يرویو غرور مربوط به پ یرشد از وحدت مل

 نیبه ا »حفظ ورزشگاه فوتبال آرنا در گدانسک يبه پرداخت برا لیتما زانیبرآورد م«عنوان  با) در پژوهش خود 2015( 1یزاوادسک
 ایمزا نیا تیتوجه داشت که اهم دیاما با کند؛یم دییشده را تأساخته ساتینامشهود مرتبط با تأس يایاشاره کردند که وجود مزاموضوع 

گذاري اقتصادي ارزش«) در پژوهشی با عنوان 1398کالشی و همکاران (. شودینمجبران  یکالن از منابع عموم يهانهیهزاست و  زیناچ
کنند که عوامل تعداد افراد خانواده، سن، میبیان  »ین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا براي ورزش)مشارکت در ورزش و تعی

بوده است، اما متغیر تحصیالت، جنسیت،  معنادارو  اثرگذارتأهل و قیمت پیشنهادي بر تمایل به پرداخت افراد براي مشارکت در ورزش 
 .ستیندار معناخانوار مؤثر و  ۀماهیانمیزان اهمیت ورزش و درآمد 

است و  هگرفت انجامهاي ورزشی در ایران رزش اقتصادي باشگاهبرآورد ا ۀزمینهاي کمی در هاي محقق، پژوهشطبق بررسی
 ۀمبارکاه فوتبال فوالد که در آن به برآورد ارزش اقتصادي باشگ است) 1396همکاران ( ترین پژوهش به پژوهش حاضر، بیدرام ونزدیک

آسیا  ةرقاهاي ورزشی در سطح کشور و حتی ترین تورنمنتحضور این تیم در مهمکه کردند و اظهار  ندپرداختپاهان براي شهر اصفهان س
 يبرا ین ورزشهر سازما؛ حبوب خود حمایت کنندمردم حتی حاضرند از تیم مکه طوريبر آرامش شهروندان اصفهانی تأثیر زیادي دارد؛ به

نائل شود.  شیهارمانآبه  یتا سازمان ورزش شودیموجب م هاتیحما نیدارد؛ ا ازین یمال تیخود به حما يهاو پروژه هابرنامه شبردیپ
 ازین مورد یالممنابع  نیتأم يبرا یورزش يهاباشگاهاز  ياری. امروزه بسدشویم نیتأم یاز محل منابع دولتدر ایران منابع  نیبخش مهم ا

ها باشگاه یمنابع مال کنندةنیأمت بتوانندهواداران،  یمال يهاتاند که از طریق حمایها رفتهون هواداري باشگاهساماندهی کان يسوخود به
یس از نظر تعداد تبال پرسپولباشگاه فو راهبرديهاي داخلی در این زمینه و همچنین موقعیت . بنابراین با توجه به محدودیت پژوهشدنباش

 :استزیر  يهاپرسشبه  گوییدر این پژوهش در تالش پاسخ هواداران در سطح کشور محقق

 ن؟تعیین مقدار ارزش منافع اقتصادي باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران براي هواداران کشور ایرا.1
 ایران؟ ) هواداران براي حیات این تیم ورزشی در کشورWTPتعیین عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت (.2

 

 پژوهش  یشناسروش
هواداران باشگاه  بررسی مورد يآمار ۀجامع. است کاربردي يهاپژوهش جزء هدف از نظر و تحلیلی -توصیفی روش به حاضر، ژوهشپ

نفر  506که برابر با  شدي خواهد ریگاندازه 2جدول میشل و کارسون ۀلیوسبهآماري نیز  ۀنمونحجم  و بودند پرسپولیس در سطح کشور
 ينمونه برا ةانداز چون شود؛ینم محاسبه همیشگی يهاشروطبق مشروط  يگذارنمونه در مطالعات ارزش اندازةمعمول طور به. است

اند که در هکرد شنهادیخاص پ یو کارسون در جدول شلیکه م شودیمحاسبه م ی، از روش، به همین علتباشد زیاد دیبا نیبرآورد و تخم
 :شودیبه آن اشاره م ریز

 گیري میشل و کارسوننمونه روش .1جدول 
 50/0D= 01/0=D  51/0=D 2/0=D 

V=  1/55151446/1  ، a= 01/0  1752 342 682 161 
V= 5/1  ، a= 50/0  8543 568 583 712 
V=2 ، a= 01/0  0754 3411 805 682 

V= 5/2  ، a= 50/0  7416 7351 386 583 
V= 5/2  ، a= 01/0  1417 6871 497 744 
V= 5/2  ، a= 50/0  4069 1042 8061 106 

                                                 
1.  Zawadzki 
2. Michelle & Carson 
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 برآورد شدهرداخت پو تمایل به  پرداخت واقعی به تمایل میان اختالف D= اطمینان و سطح a= نسبی، خطاي V= ،1جدول  در
 از فرمول پرداخت به تمایل وردبرآ در نمونه حجم مشخص کردن براي؛ درصدي از تمایل به پرداخت واقعی آمده است صورتبهکه  است

 پرداخت به تمایل از دشدهبرآور پرداخت به مشخص تمایل انحراف بر متکی نمونه، حجم آن در که است شده استفاده رسونکا و میشل
 واقعی پرداخت به تمایل از درصد D مقداره ب برآوردشده پرداخت به تمایل ها،مشاهده درصد 95تا  90در که طوريبه ،است واقعی

 اطمینان سطح در (U) نرمال توزیع با جامعه واقعی میانگین از انحراف و آماري دقتبه نیز شدهنتخابا ۀنمون ةاندازباشد،  داشته انحراف
(صیفوري و شود می بیان زیر صورتبه و دارد بستگی برآوردشده پرداخت به و تمایل واقعی پرداخت به تمایل میان اختالف و مشخص

 ):1397همکاران، 

      )1ۀ رابط
 

 به تمایل و واقعی پرداخت به تمایل میان اختالف D اطمینان و سطح نسبی، معیار يخطا  Vنمونه، ةانداز  N، 1 ۀرابط در
معیار  خطاي ةانداز ،هگرفتانجام اتمطالع ربیشت در آمده است؛ واقعی پرداخت به تمایل از درصدي صورتبه که است برآوردشده پرداخت

 خطاي براي پژوهش این در ؛کنندمحسوب می درصد 20 یا ، 10 ،5 معموالً را معناداري سطح و 6 و 75/0 نیب مقداري ،(V)نسبی
در  برآوردشدهپرداخت  ل بهتمای و واقعی پرداخت تمایل به میان تفاوت درصد 10 و درصد 10 معناداري سطح ،70/1 عدد نسبی معیار
 است:  شده محاسبه زیر به شکل نمونه حجم ،1 ۀرابط در گذاريجاي با که است شده گرفته نظر

 باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران    ۀنمونحجم  )(2)=22/5(2 =506
 

شد. با  گرفته در نظرنفر براي باشگاه پرسپولیس  506اي برابر با درصد، حجم نمونه 5به جدول میشل و کارسون در سطح  توجهبا 
ها رسشنامهو پاي طراحی راي این منظور پرسشنامه، بشد استفادهگیري تصادفی ساده ن حجم نمونه، براي انتخاب نمونه از نمونهتعیی
وتبال فران باشگاه آن تمایل به پرداخت هوادا ۀلیوسبهو شد  عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه

بر تمایل به  مؤثروامل عمچنین ه .توسط این باشگاه از آنها پرسیده شد دشدهیتولیران براي کاالها و منافع در سطح کشور ا پرسپولیس
 لیوتحلهیتجز براي و استها نیز کمی داده لیوتحلهیتجزپرداخت هواداران براي باشگاه پرسپولیس از همین طریق مشخص شدند. روش 

 استفاده شد. SPSSو  Excel يافزارهانرم از زیها نداده

 سؤاالت به اول خشب. است شده لیتشک دو بخش از و است سؤال 17و داراي  ساختهمحققدر پژوهش  استفاده مورد ۀپرسشنام
میزان  تاخواسته شد  دهندگانپاسخ زا سپس داشت. دهندگان اختصاصاقتصادي پاسخ -شناختی و اجتماعیجمعیت اطالعات دریافت
، جام هاي لیگ برتررمانی این تیم در رقابتو قه هاي لیگ برتردر رقابت حضور تیم فوتبال پرسپولیس براي را خود پرداخت به تمایل

 ةاستفاد و منديعالقه نمیزا ابسؤاالت مرتبط  به نیز پرسشنامه پایانی بخشدر . ندکنطور جداگانه بیان حذفی و لیگ قهرمانان آسیا، به
 .شد سنجش پرسپولیس فوتبال شگاهبا توسط دشدهیتول کاالهاي از افراد

 هاين رشتهامتخصص و استاداننفر از  10نظرهاي مطالعات مقدماتی از  ۀمرحلصوري پرسشنامه در  1سنجش روایی منظوربه
ر بدنی و اقتصاد دانشگاه مازندران استفاده شد که پس از چند مرحله اصالح و بازنگري از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شد. دتربیت

بدنی و اقتصاد دانشگاه مازندران توزیع شد و براي هاي تربیتو کارشناسان رشته استادانپرسشنامه بین  30حدود  دوم نیز آزمونشیپ
دست آمد. برآورد منافع اقتصادي که به 85/0استفاده شد که ضریب  SPSS افزارنرمدر  1پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ 2تست پایایی

                                                 
1.  Validity 
2.  Reliability 



 1401مدیریت ورزشی،  دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز                                                                                                                                   60

 

هایی که براي این منظور بسیار پیچیده و مشکل است. اغلب روش ،شودکنندگان میي نصیب مصرفبازارریغاز کاالهاي  در استفاده
روشی است  CVM. است CVMي مشروط یا گذارارزش روشدر این تحقیق،  استفاده مورد. روش دارندنواقصی هریک  روند،می کاربه

 ست.کننده متکی اکه بر تصمیمات و رفتار مصرف

 مل شود:ریق زیر عطبراي برآورد تمایل به پرداخت هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح کشور باید به  CVMبراي کاربرد 
 تمایل به پرداخت هواداران ۀمحاسبطراحی یک بازار فرضی براي کاال یا خدمتی براي .1
 ساخت و آزمون پرسشنامه.2
 هاي یافتهآورجمع.3
 پرداخت افراد متوسط تمایل به ۀمحاسب.4
 برآورد عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت.5

 ).1396مکاران، هریزي (بیدرام و ي و برنامهاستگذاریسنتایج براي  ةاستفاد.6

اي از اعداد نسبت انتخابی از بین دامنه يمقدارهااطمینان به  ۀدرجکه دهد می نشان )1990(همکاران  و 2وایتینگتون نتایج تحقیقات
و براي آنالیز  است اي استفاده شدهکنند، بیشتر است. به این علت در این پژوهش نیز از مقدارهاي دامنهدارهایی که افراد اعالم میبه مق

اي استفاده شد؛ در این صورت، متغیر وابسته (تمایل به هاي انتخابی، از مقدارهاي رتبهعوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت افراد از دامنه
تمایل به پرداخت صفر  ةدهندنشانصفر که  ۀرتبو این مقدارها شامل  ي شده استگذاررتبهاي است که گسسته ۀدامناخت) داراي پرد

در این مواقع براي برآورد  جهینت در؛ استهاي بعدي دامنه تمایل به پرداخت در پرسشنامه براي رتبه 5تا  1 يمقدارهاو  استتومان 
 ).2003، 4توان استفاده کرد (گرینمی 3ايپروبیت رتبه يوتمایل به پرداخت از الگ

 

 پژوهش يهاافتهی

میزان فراد خانواده، میزان درآمد، رشته، تعداد ا تحصیالت،سن،  جنسیت، به تفکیک دهندگانپاسخ فردي متغیرهاي فراوانی توزیع
 و زنان را پژوهش ۀجامعفر) ن 169( درصد 4/33است،  هشد داده نشان 2 جدول در مشارکت ساالنه در تأمین بودجه و تمایل به پرداخت

 و ارشد کارشناسی ،پلمید ریزیپلم و ، دکارشناسی تحصیالت با افراد میان، این از که دهندمی مردان تشکیل را نفر) 337درصد ( 6/66
 تربیت تحصیلی ۀرشتپژوهش را افراد با  ۀجامعنفر)  108درصد ( 3/21اند، و داده اختصاص به خود را هواداران بیشترین ترتیببه يدکتر

پژوهش براي  ۀعجامنفر) از  391درصد ( 3/77دهند، همچنین بدنی تشکیل می غیر تربیت ۀرشتنفر) را افراد با  398درصد ( 7/78بدنی و 
 تأمین بودجه نبودند.نه در نفر) موافق با مشارکت ساال 115درصد ( 7/22مشارکت ساالنه در تأمین بودجه اعالم موافقت کردند و 

 
 هاي پرسشنامه. توصیف داده2جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 سن

15-20 71 14 
21-25 134 5/26 
26-30 102 2/20 
31-35 71 14 
36-40 57 3/11 
41-45 34 7/6 
 3/7 37 46باالتر از 

                                                                                                                                                                  
1. Cronbach's alpha 
2. Whittington  
3. Ranked probit  
4. Greene 
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 تحصیالت

 1/23 117 دیپلم و زیر دیپلم
 4/49 250 سیکارشنا

 9/21 111 کارشناسی ارشد
 5/5 28 دکترا

 تعداد افراد خانواده

1-3 210 5/41 
4-6 283 9/55 
7-9 10 2 
 6/0 3 10بیشتر از 

 میزان درآمد

 6/12 64 میلیون 1صفر تا 
 3/25 128 میلیون 2تا 

 5/43 220 میلیون 2-5
 6/18 94 میلیون 5بیشتر از 

 ختتمایل به پردا

 70 354 حضور پرسپولیس در لیگ برتر
 3/72 366 هاي لیگ برترقهرمانی پرسپولیس در رقابت
 9/71 364 هاي جام حذفیقهرمانی پرسپولیس در رقابت

 1/78 395 هاي لیگ قهرمانان آسیاقهرمانی در رقابت
 9/89 455 مسابقات در استادیوم تهیه بلیت تماشاي

 8/83 424 بقات پرسپولیستماشاي تلویزیونی مسا
 5/43 220 پرسپولیس میزان خرید محصوالت باشگاه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ناستا برحسبدرصد مشارکت افراد . 1نمودار 
 

هاي اظهارشده به تفکیک جنسیت (تومان). میانگین تمایل به پرداخت3جدول   
 میانگین زن مرد متغیر 

 30000 25000 35000 حضور در لیگ برتر
 34000 28000 40000 نی در لیگ برترقهرما

 32500 27000 38000 قهرمانی در جام حذفی
 46500 28000 65000 قهرمانی آسیا

 11500 12000 11000 بلیت استادیوم
 4750 5000 4500 تماشاي تلویزیونی

 11500 10000 13000 میزان خرید محصوالت
، جام حذفی و لیگ برتر فوتبال کشور گیل يهادر رقابت باشگاه فوتبال پرسپولیس و قهرمانی حضور يه برابه پرداخت ساالن لیتما نیانگی، م3طبق نتایج جدول 

 برآورد شده است. توسط هواداران و میزان تمایل به پرداخت براي بلیت استادیوم، تماشاي تلویزیونی و میزان خرید ساالنه محصوالت باشگاه پرسپولیس قهرمانان آسیا
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 اياز روش پروبیت رتبه بر تمایل به پرداختعوامل مؤثر 
 

 يارتبه تیمستقل در مدل پروب يرهایمربوط به متغ بیضرا .4جدول 
 برتر (هزار تومان) گیدر ل پرسپولیسفوتبال  میحضور ت يبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ

درصد، جنسیت، سن و میزان حضور در مسابقات، عواملی هستند که با میزان تمایل به پرداخت افراد براي حضور تیم  95، در سطح اطمینان باالي 4طبق نتایج جدول 
 مستقیم دارند. ۀرابطر معناداري طوفوتبال پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال، به

 
 اي؛. ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقل در مدل پروبیت رتبه5جدول 

 متغیر وابسته: تمایل به پرداخت براي قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر (هزار تومان)
استاندارد يخطا ضریب متغیر والدآمارة    سطح معناداري 

 104/0 650/2 115/0 187/0 جنسیت 

 000/0 240/22 029/0 138/0 سن

 533/0 388/0 245/0 153/0 )1کد ( تحصیالت

 575/0 315/0 226/0 127/0 )2تحصیالت کد (

 087/0 932/2 236/0 405/0 )3تحصیالت کد (

 010/0 656/6 125/0 322/0 تحصیلی ۀرشت

 000/0 540/15 056/0 222/0 درآمد

 004/0 120/8 085/0 243/0 میزان حضور در مسابقات

 000/0 300/78 045/0 401/0 میزان تماشاي تلویزیونی

ند که با میزان تمایل به پرداخت افراد براي قهرمانی تیم اتحصیلی، میزان حضور در مسابقات، عواملی ۀرشتدرصد،  95، در سطح اطمینان باالي 5طبق نتایج جدول 
 مستقیم دارند. ۀعناداري رابططور مفوتبال پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال، به

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر
 055/0 131/89 116/0 222/0 جنسیت

 002/0 678/9 029/0 091/0 سن
 619/0 248/0 248/0 124/0 )1کد ( تحصیالت

 265/0 242/1 229/0 255/0 )2تحصیالت کد (
 115/0 486/2 239/0 377/0 )3تحصیالت کد (

 130/0 289/2 126/0 190/0 تحصیلی ۀرشت
 000/0 134/22 057/0 269/0 درآمد

 002/0 699/9 086/0 267/0 میزان حضور در مسابقات
 000/0 131/89 046/0 436/0 میزان تماشاي تلویزیونی
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 اي؛. ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقل در مدل پروبیت رتبه6دول ج
 متغیر وابسته: تمایل به پرداخت براي قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در جام حذفی (هزار تومان)

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر

 032/0 599/4 116/0 248/0 جنسیت 

 000/0 923/29 029/0 161/0 سن

 460/0 547/0 246/0 182/0 )1کد ( تحصیالت

 558/0 342/0 226/0 132/0 )2تحصیالت کد (

 047/0 949/3 237/0 470/0 )3تحصیالت کد (

 004/0 465/8 125/0 364/0 رشته تحصیلی

 001/0 541/11 056/0 191/0 درآمد

 000/0 514/13 086/0 317/0 میزان حضور در مسابقات

 000/0 862/66 045/0 369/0 میزان تماشاي تلویزیونی
ند که با میزان تمایل به پرداخت افراد براي اتحصیلی و درآمد، عواملی ۀرشت)، 3درصد، جنسیت، تحصیالت کد ( 95، در سطح اطمینان باالي 6طبق نتایج جدول 

 مستقیم دارند. ۀرابططور معناداري هقهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در جام حذفی، ب
 

 اي؛. ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقل در مدل پروبیت رتبه7جدول 
 متغیر وابسته: تمایل به پرداخت براي قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا (هزار تومان)

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر

 402/0 702/0 115/0 096/0 جنسیت 

 000/0 795/12 029/0 105/0 سن

 841/0 040/0 248/0 050/0 )1کد ( تحصیالت

 869/0 027/0 229/0 038/0 )2تحصیالت کد (

 253/0 306/1 241/0 275/0 )3تحصیالت کد (

 094/0 810/2 126/0 211/0 تحصیلی ۀرشت

 031/0 679/4 056/0 121/0 درآمد

 009/0 904/6 090/0 236/0 قاتمیزان حضور در مساب

 000/0 300/87 045/0 421/0 میزان تماشاي تلویزیونی
درصد، درآمد و میزان حضور در مسابقات، عواملی هستند که با میزان تمایل به پرداخت افراد براي قهرمانی تیم فوتبال  95، در سطح اطمینان باالي 7طبق نتایج جدول 

 مستقیم دارند. ۀرابططور معناداري ا، بهپرسپولیس در لیگ قهرمانان آسی
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 ؛يارتبه تیمستقل در مدل پروب يرهایمربوط به متغ بیضرا. 8جدول 
(هزار تومان) ومیبلیت استاد يبه پرداخت برا لیوابسته: تما ریمتغ  

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر

 000/0 409/19 111/0 489/0 جنسیت 

 002/0 229/9 028/0 085/0 سن

 658/0 195/0 234/0 -104/0 )1کد ( تحصیالت

 852/0 035/0 216/0 -040/0 )2تحصیالت کد (

 305/0 052/1 227/0 233/0 )3تحصیالت کد (

 330/0 948/0 119/0 116/0 تحصیلی ۀرشت

 000/0 992/33 054/0 315/0 درآمد

 000/0 874/17 084/0 356/0 میزان حضور در مسابقات

 000/0 345/64 043/0 342/0 میزان تماشاي تلویزیونی
طور معناداري درصد، سن و درآمد عواملی هستند که با میزان تمایل به پرداخت افراد براي خرید بلیت استادیوم، به 95، در سطح اطمینان باالي 8طبق نتایج جدول 

 مستقیم دارند. ۀرابط
 

 اي؛. ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقل در مدل پروبیت رتبه9جدول 
 متغیر وابسته: تمایل به پرداخت براي تماشاي تلویزیونی مسابقات (هزار تومان)

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر

 000/0 114/25 112/0 563/0 جنسیت 

 001/0 358/11 028/0 095/0 سن

 523/0 407/0 234/0 -150/0 )1د (ک تحصیالت

 339/0 913/0 216/0 -206/0 )2تحصیالت کد (

 991/0 000/0 226/0 003/0 )3تحصیالت کد (

 636/0 223/0 120/0 057/0 تحصیلی ۀرشت

 561/0 337/0 054/0 031/0 درآمد

 000/0 530/23 084/0 409/0 میزان حضور در مسابقات

 000/0 081/73 043/0 371/0 میزان تماشاي تلویزیونی
، تماشاي تلویزیونی مسابقات تیم فوتبال پرسپولیس يبه پرداخت افراد برا لیتما زانیکه با م است سن، عاملیدرصد،  95 يباال نانیدر سطح اطم، 9طبق نتایج جدول 

 دارند. میمستق ۀرابط يطور معناداربه
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 اي؛مدل پروبیت رتبه . ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقل در10جدول 
 متغیر وابسته: تمایل به پرداخت براي خرید محصوالت باشگاه پرسپولیس (هزار تومان)

 سطح معناداري والدآمارة  استاندارد يخطا ضریب متغیر
 608/0 263/0 131/0 067/0 جنسیت 

 634/0 226/0 033/0 -016/0 سن
 030/0 703/4 262/0 -568/0 )1کد ( تحصیالت

 014/0 015/6 241/0 -592/0 )2ت کد (تحصیال
 279/0 172/1 251/0 -271/0 )3تحصیالت کد (

 509/0 436/0 141/0 -093/0 تحصیلی ۀرشت
 006/0 432/7 062/0 -168/0 درآمد

 000/0 265/31 092/0 516/0 میزان حضور در مسابقات
 000/0 304/72 051/0 435/0 میزان تماشاي تلویزیونی

 رداخت افراد براي خرید محصوالتپو درآمد عواملی هستند که با میزان تمایل به  2و  1درصد، تحصیالت کد  95، در سطح اطمینان باالي 10ول طبق نتایج جد
 مستقیم دارند. ۀرابططور معناداري باشگاه فوتبال پرسپولیس، به

 
  انپرسپولیس براي هواداران کشور ایرباشگاه فوتبال  يمحاسبه ارزش کل اقتصاد

زش کل باشگاه ار ران،یتر ابر گیدر ل پرسپولیستبال فو میحضور ت يبرا هواداران يهابه پرداخت لیاز تما آمدهدستبه نیانگیبا توجه به م
 محاسبه خواهد شد. ریبه شکل ز براي هواداران کشور ایران، پرسپولیسفوتبال 

شده  گزارشمیلیون نفر  30سپولیس، استقالل و تراکتورسازي به بیش از هاي پرطبق آمارهاي غیررسمی در ایران، تعداد هواداران تیم
، تعداد هواداران 1396در سال  1نود ۀبرنامتوسط آخرین نظرسنجی  شدهارائهآمار  ترینترین و موثقهاي محقق، دقیقطبق بررسی. است

 .است شده گزارشنفر  1752618 پرسپولیسباشگاه 
 

اساس،  نی. بر ادشویممختلف، محاسبه  يهادر رقابت پرسپولیسفوتبال  میتوسط ت یارزش کسب قهرمان یانجام محاسبات مشابه با
ارزش  هواداران کشور ایران يتومان برا اردیلیم 5/52حدوداً  زانیساالنه به م برتر گیل يهادر رقابت سپولیسپرفوتبال  میحضور ت
میلیارد  9/56 حدودی جام حذفقهرمانی در ، میلیارد تومان 5/59 حدود برتر گیل يهارقابت در میت نیا یقهرمان ،کندیم جادیا ياقتصاد

میلیارد تومان،  1/20 حدود ومیبلیت استاد يپرداخت برامیلیارد تومان و همچنین  4/81حدود  ایسقهرمانان آ گیلتومان، قهرمانی در 
 يارزش اقتصادمیلیارد تومان  1/20 حدودمیلیارد تومان و پرداخت براي خرید محصوالت  3/8 حدودپرداخت براي تماشاي تلویزیونی 

 خواهد کرد. جادیا

 سپولیس براي هواداران کشور ایرانارزش فعلی باشگاه فوتبال پر )3 ۀرابط

 
نرخ بهره و  يبرا 18/0 ریمقاد يرگذای. با جااست یاسم ةبهر نرخ iنرخ تورم و  πبه پرداخت ساالنه؛  لیبرابر با تما Q 3 ۀرابطدر 

 .دشویمحاسبه متومان  اردیلیم 11454 زانیبه م هواداران کشور ایران يبرا پرسپولیسباشگاه فوتبال  ینرخ تورم، ارزش فعل يبرا 15/0
                                                 
1. https://90tv.ir 

ن تمایل به پرداخت میانگی = فوتبال پرسپولیس تهران براي هواداران کشور ایران ارزش ساالنه باشگاه )2 ۀرابط
 تعداد هواداران باشگاه پرسپولیس×  ساالنه هواداران
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 ریدرصد با مقاد 15 زانیدرصد مواقع به م 90و کارسون در  شلیبا توجه به تعداد نمونه و براساس جدول م مذکور يبرآوردهاتمامی 
 .اختالف خواهد داشت یواقع

 

 ي ریگجهینتبحث و 
د نشوطور روزمره درگیر تغییر و تحوالت میهکنند و صنعت فوتبال بهاي چندملیتی عمل میهاي فوتبال مثل شرکتامروزه باشگاه

کنند و با اصلی این صنعت مانند بنگاه اقتصادي عمل می ۀهستعنوان هاي فوتبال به). در صنعت ورزش باشگاه1394(رضایی و همکاران، 
ا گردش مالی زیاد تبدیل استفاده از تجهیزات و امکانات، نیروي انسانی ماهر و متخصص و مدیریت اثربخش، فوتبال را به صنعتی ب

پرسپولیس براي هواداران کشور باشگاه فوتبال  يبرآورد ارزش اقتصادهدف اصلی این پژوهش  ).1396نژاد و همکاران، رمضاناند (کرده
ر بازار علت عدم مبادله دبهپرسپولیس براي هواداران کشور ایران یجادشده توسط باشگاه فوتبال ااز آنجا که منافع کلی ایران بود. 

گردد. به این منظور در این پژوهش، از روش ي آن ممکن میگذارارزشي، بازار یرغهاي روش ۀیلوسبهگذاري نشده است، قیمت
شود تا کاالهاي که خواسته می دهندگانپاسخشده و از  یطراح. در این روش یک بازار فرضی شده استاستفادهي مشروط گذارارزش

اظهار دارند. در این پژوهش تمایل  آن در موردي کرده و تمایل به پرداخت خود را گذارارزشرا  شدهدادهتوضیح ویژگی آن در پرسشنامه 
یت تماشاي بلهاي مختلف، هاي لیگ برتر، قهرمانی این تیم در رقابتتهران در رقابتپرسپولیس به پرداخت براي حضور باشگاه فوتبال 
دریافت و ارزش  دهندگانپاسخ، از پرسپولیسونی مسابقات و خرید از محصوالت باشگاه فوتبال مسابقات در استادیوم، تماشاي تلویزی
 هریک از این کاالها برآورد شده است.

برتر فوتبال کشور  گیل يهادر رقابتپرسپولیس باشگاه فوتبال حضور  يبه پرداخت ساالنه برا لیتما نیانگیپژوهش، م جیاساس نتابر
ارزش ساالنه باشگاه . استتومان  اردیلیم 5/52 ،سطح کشوردر  میت نیا يساالنه برا يهاپرداخت لیارزش کل تماتومان بوده و  30000

 يهابه پرداخت لیچنانچه تما نیدست آمده است. همچنبه هواداران در تعداد ساالنهبه پرداخت  لیتما نیانگیبا ضرب مقدار مپرسپولیس 
هواداران  يهابه پرداخت لیکل تما یارزش فعل م؛یارزش فرض کن نیبا هم يمتماد يهاسال يارا بر هواداران در سطح کشور ۀساالن

باشگاه  يعنوان ارزش اقتصادبه توانیمقدار را م نیتومان خواهد بود. ا اردیلیم 11454برابر با پرسپولیس فوتبال  باشگاه يبرا کشور ایران
 يهاافتهیاظهارشده نقش دارند.  يهابه پرداخت لیبر تما ینظر گرفت. عوامل مختلفدر  هواداران کشور ایران يبراپرسپولیس فوتبال 
و افرادي که از  ابندییحضور م ومیدر استاد میمسابقات ت يتماشا يکه براي افرادپرسپولیس هواداران باشگاه که  دهدینشان م پژوهش

نیز کشور و  گیل يهادر رقابتپرسپولیس فوتبال  میحضور ت يابر يپرداخت باالتر هب لیتما ،کنندمحصوالت این باشگاه خرید می
استادیوم براي تماشاي حضور در  يبرا يشتریبه پرداخت ب لیتما که بانوانمشخص شد  ؛ ومختلف دارند يهادر رقابت میت نیا یقهرمان

 ي بودند.خراسان رضوندران، تهران و ي مازهااستانبیشترین درصد مشارکت هواداران از  1 نمودارو همچنین طبق  دارند مسابقات

در سطوح پرسپولیس درصد هواداران مایل به مشارکت در تأمین بودجه براي حضور تیم  3/77 که دهدینشان مپژوهش  جینتا
د، درص 3/72و  70 ترتیببهبراي حضور و قهرمانی در لیگ برتر پرسپولیس و تمایل به پرداخت هواداران باشگاه فوتبال  اندرقابتی

تماشاي مسابقات تیم فوتبال  تیبلتهیه درصد،  1/78و  9/71 ترتیببههاي لیگ قهرمانان آسیا قهرمانی در جام حذفی و رقابت
 5/43درصد و میزان خرید محصوالت این باشگاه  8/83درصد، تماشاي تلویزیونی مسابقات تیم پرسپولیس  9/89پرسپولیس از استادیوم 

 ۀمبارک) که در آن به برآورد ارزش اقتصادي باشگاه فوالد 1396پژوهش بیدرام و همکاران (نتایج اضر با پژوهش حنتایج  .است درصد
درصد شهروندان اصفهان به تیم فوتبال سپاهان عالقه  3/75کنند که بیان می ستهمراستا ،سپاهان براي شهر اصفهان پرداخته بودند

حضور این تیم در باالترین سطوح رقابتی فوتبال کشورند؛ تمایل به  ۀجهت ادام درصد آنان حاضر به پرداخت مبالغی 2/51دارند و 
درصد  9/50و  1/40، 43 ترتیببه، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا برتر گیلهاي پرداخت براي قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در رقابت
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درصد براي تماشاي  4/58و  فوتبال سپاهان از استادیوم تماشاي مسابقات تیم تیبل ۀتهیدرصد شهروندان براي  6/68. همچنین است
 .تلویزیونی مسابقات حاضر به پرداخت پول هستند

هاي تجاري در وضعیت رقابتی مساعدي قرار گیرند و هاي ورزشی، در مقایسه با شرکتشود باشگاهحمایت هواداران وفادار سبب می
دهد (درویشی و همکاران، را افزایش می یرورزشیغت و تولیدات ورزشی و حتی ها، فروش محصوالحضور مستمر هواداران در ورزشگاه

نقش  دادیها و حضور در رودر رسانه دادیرو یکاز  يرویپکه  کردنددر نتایج پژوهش خود بیان نیز ) 2019و همکاران ( دبوئر. )1397
 که عواملند کرداظهار ) در نتایج پژوهش خود 2016اران (و همک 1همچنین ویکر کند؛یم فایساکنان ا تمایل به پرداخت حیدر توض یمهم

، گذاردیم ریمتعهد تأثریکنندگان و افراد غشرکت يبه پرداخت برا لیتما یواقع زانیو م میاز ت تیحما يگیري برادر تصمیم یمختلف
) در نتایج پژوهش خود 2014کاران (کاستالنوس و هم دارند. تیبه پرداخت مثبت اهم لیتما کیگزارش  يبرا ژهیوبه یعموم يکاالها

کنند که در شرایط بحرانی وضعیت اقتصادي، مردم تمایل کمتري براي قربانی کردن خود براي مصرف کاالهاي عمومی بیان می
ید بلیت ی، خرجام حذفدر این پژوهش بین درآمد و میزان تمایل به پرداخت براي قهرمانی این تیم در  توسط تیم فوتبال دارند. دشدهیتول

که شهروندان  رسیدند نتیجه این به) 1396( همکاران و معنادار وجود دارد. بیدرام ۀاستادیوم و خرید محصوالت باشگاه پرسپولیس رابط
) 1398نیز کالشی و همکاران ( ؛ واصفهان براي خرید بلیت مسابقات ورزشی در استادیوم باشگاه فوتبال سپاهان تمایل زیادي دارند

نند که عوامل تعداد افراد خانواده، سن، تأهل و قیمت پیشنهادي بر روي تمایل به پرداخت افراد براي مشارکت در ورزش کعنوان می
 همچنین.ستیندار معنادار بوده است، اما متغیر تحصیالت، جنسیت، میزان اهمیت ورزش و درآمد ماهیانه خانوار مؤثر و معناو  اثرگذار

بیشتري  يمندعالقه تیجمعکمي شهرهاکه تماشاگران فوتبال براي خرید بلیت در  ندرسید نتیجه این به) 1388( صادقی و همکاران
 دارند.

اشگاه ایت مالی بمندي بیشتري به مشارکت در تأمین بودجه و حمعالقه ،طبق نتایج پژوهش افرادي که درآمد باالیی داشتند
د به ورزش زیا ۀعالقا درآمد باال، بند که تمایل به پرداخت در شهروندان جوان کن) عنوان می2012پرسپولیس دارند. ویکر و همکاران (

ن برآوردي مچنین چنیه .بود ، بسیار باالدانندیمهم م یو شخص یخوب را از نظر مل جهیکه نت فوتبال و تعصب روي تیم ملی و کشور
 به کند که تصمیمبیان می ) در2015ی (زاوادسک، ادغام شود. دارد به دنبالسابقات ورزشی تواند در شرایط هزینه و سودي که براي ممی

 فوتبال به عالقه که است شده دارند، گرفته باالیی درآمد که افرادي توسط گدانسک در ورزشگاه ساخت از حمایت براي بودجه اختصاص
د، ل بودند و مجرد بودنمند به فوتباهند و عالقهمچنین سطح تمایل به پرداخت در بین زنانی که درآمد باالیی داشت .داشتند و متأهل بودند

و  استف مردم رطرفداري بین اقشار مختلپورزش فوتبال در کشور ما ورزش محبوب و که یی آنجاتوان گفت از می مجموع در. ستباال
شود و با یتأمین مالی م صورت دولتیکه به یران استافوتبال  برتر گیلهاي پرافتخار و محبوب باشگاه فوتبال پرسپولیس که از تیم

مبود بودجه کهاي دولتی با باشگاه ةادارکه دولت براي  خایر مالی دولتیذها و کمبود بودجه و حال حاضر کشور و تحریم طیبه شراتوجه 
ن پژوهش هاي محبوب خود که در ایرداخت هواداران از تیمپسازي یا تمایل به هایی همچون خصوصیتواند از روششود، میمواجه می

باشگاه فوتبال  يارتقاهاي مشابه براي هاي این پژوهش و پژوهشرود از یافتهو از مدیران انتظار می ، استفاده کندشده است اشارهبه آن 
 .استفاده کنندپرسپولیس 

توان به هش میاین پژو يهامحدودیت ۀجمل از ؛هاي خاص خود را دارداینترنتی محدودیت ۀپرسشنام صورتبهآوري اطالعات جمع
اینترنتی  ۀپرسشنامپخش و قرار دادن لینک  منظوربههمچنین  .هاي رسمی باشگاه پرسپولیس اشاره کردها و کانالعدم همکاري سایت

در جهت کار پژوهشی و مدیران باشگاه  نمسئوالتبلیغات زیادي دارد که امید است  ۀتعرفهاي هواداري باشگاه ها و کانالدر سایت
توجه قرار  مورد يبعد قاتیدر تحق شودیم شنهادیکه پ قیتحق نیا يهاتیاز محدود گرید یکن انجام دهند؛ یاالزم را با محققهمکاري 

فوتبال  می، تشدند لیو تحل يآورپژوهش جمع نیا يهاکه دادهیزمانآن است. در  يهالیها و متعاقباً تحلبودن داده یمقطع ،ردیگ

                                                 
1. Wicker  
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 لیگ قهرمانان آسیا و فوتبال کشور ياحرفه يهادر رقابت ياستهیشا جینتا ریبوده و در چند سال اخ رانیتر ابر گیل ی، قهرمانپرسپولیس
 يهاباشگاه يگذاردر خصوص ارزش نیشیمختلف بوده است. مطالعات پ يهادر رقابت یتوأم با کسب مقام قهرمان اغلبکسب کرده که 

و  هاتیو موفق يجار تیها به وضعباشگاه ياظهارشده برا يهابه پرداخت لیتماکه  دهدینشان م یورزش يهاتیو موفق یورزش
تکرار انجام  نیبنابرا .بردیباال م زیبه پرداخت را ن لیتما ،یورزش يهاتیموفق شیدارد و افزا یبستگ زیشده توسط آنان نافتخارات کسب

 به پرداخت نشان خواهد داد. لیبر تما زیآن را ن يهاتیو موفق میت تیعامل وضع ریط مختلف، تأثیپژوهش در طول زمان و شرا نیا

طرفداران آنها به  یپراکندگ ۀطیرا با توجه به ح یورزش يهاباشگاه يگذارارزش توانیم ندهیآ يبرا یپژوهش يهاشنهادیپ ازجمله
دست بهدر رفاه جامعه  رشانیه ارزش آنها و تأثنسبت ب يترقیتر و دقجامع دیداد و د میتعم يو کشور یدر سطوح استان ،ییایلحاظ جغراف

 نیزو  گریکدیارزش آنها با  ۀسیها و مقابه پرداخت لیتما قیمختلف از طر یورزش يهاباشگاه يبرآورد ارزش اقتصادهمچنین  آورد.
از  ،نامصاحب يابرتر در کشوره يهاباشگاه ۀمقایسی و نیز و مل یمختلف در سطوح باشگاه یورزش يهاتیبرآورد ارزش موفق

 یتیریمد يهاگوناگون در حوزه يهااستیاتخاذ س منظوربه تواندیم نیبوده و همچن توجه آنان جالب جینتا يریگیهستند که پ یموضوعات
 باشد. يکاربرد یو ورزش

 

 تشکرو  ریتقد

نشگاه مازندران است. پژوهشگران بر خود الزم مدیریت بازاریابی در ورزش دارشتۀ کارشناسی ارشد نامۀ پایان يهاافتهیمقاله حاصل این 
تکمیل منظور بهمدیریت ورزشی دانشگاه مازندران و همچنین هواداران باشگاه پرسپولیس که  استادان يهامشاورهو  هاتیحمااز  دانندیم

 .کنندتقدیر و تشکر  ،اندداشتهپرسشنامه همکاري 
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