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هدف از پژوهش حاضر ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمايل افراد به پرداخت هزينه (تقاضا برای ورزش) بود .اطالعات مورد نیاز
از طريق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی ،که بخشی از آن طريق توزيع الکترونیکی و مصاحبه بهصورت آنالين و بخشی ديگر از طريق توزيع ،به
صورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند ،جمعآوری شده است؛ در نهايت تعداد  369پرسشنامه مبنای تجريه و تحلیل آماری قرار
گرفته است .در اين پژوهش ،با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل رگرسیونی لوجیت ،تمايل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش و عوامل
مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس روش حداکثر راستنمايی ضرايب پارامترهای اين مدل برآورد شدهاند .جهت تجزيه و تحلیل آماری
متغیرها ،محاسبات رياضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت ،از نرمافزارهای  MAPLEو  SHAZAMاستفاده شده است .يافتههای پژوهش نشان داد
متغیرهای تعداد افراد خانواده ،تأهل ،سن و قیمت پیشنهادی دارای اثرات معنادار بر روی احتمال تمايل به پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی
بوده است اما متغیر تحصیالت ،درآمد ماهیانه خانواده ،جنسیت و میزان اهمیت ورزش معنادار نبوده است .میانگین تمايل به پرداخت برای هر فرد 66899/5
تومان در ماه و همچنین ارزش ساالنه مشارکت در ورزش  802794تومان برای هر فرد برآورد گرديده است .در نهايت به برنامهريزان توسعه ورزش پیشنهاد
میشود جهت افزايش مشارکت در ورزش از ابزارهای مختلف من جمله بازاريابی اجتماعی و برگزاری مسابقات در سطح خرد (محالت و مناطق) استفاده
نمايند.
کلید واژهها :ارزشگذاری ،تقاضا ،مشارکت ورزشی ،اقتصاد ورزش ،هزينههای ورزشی.
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مقدمه
اهمیت مشارکت ورزشی برای سالمتی و رفاه در مطالعات متعدد نشان داده شده است و با افزايش نگرانی در مورد مسائل
بهداشتی مانند شیوع چاقی ،سالمت و رفاه شهروندان ،نقش مشارکت ورزشی در بهبود زندگی شهروندان به يک موضوع بسیار
مهم و حیاتی برای سیاستگذاران تبديل گشته است .عالوه بر اين ،بايد اذعان نمود که ورزش نه تنها نقش مهمی در سالمت
دارد ،بلکه میتواند به همبستگی و انسجام اجتماعی نیز کمک نمايد (هلمن و بروئر .)2014 ،1هچنین افزايش مشارکت در
ورزش میتواند به ايجاد اشتغال ،بهبود سالمت (کاهش هزينههای درمان) ،افزايش غرور ملی ،افزايش بهزيستی (کیفیت زندگی)،
کاهش میزان جرم و جنايات و بزهکاری ،کاهش مصرف مواد مخدر و سیگار ،افزايش امید به زندگی ،رشد اقتصاد منطقهای و
بهبود چهره کشورها در عرصه بینالمللی و جهانی نیز منجر گردد (کالشی و همکاران .)1395 ،در حال حاضر يک درک رو به
رشد در میان سیاست گذاران و محققان بهداشت عمومی وجود دارد که تصمیمات فردی در مورد مشارکت در فعالیتهایبدنی،
از جمله ورزش ،دارای يک مؤلفه اقتصادی مهم است (هامفريس و روسسکی .)2006 ،2مؤلفههای اقتصادی میتوانند نقش
مهمی در توسعه درک ترجیحات افراد داشته باشند و بهعنوان يک عامل تعديلکننده بین منابع کمیاب (زمان و پول) عمل
نمايند (استورم2004 ،3؛ کاولی .)2004 ،4در کنار مؤلفههای اقتصای (میزان درآمد و میزان تمايل به پرداخت) برخی مؤلفههای
اجتماعی نیز وجود دارند که میتوانند بر ترجیحات افراد تأثیرگذار باشند ،از جمله :سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل،
تعداد افراد خانواده و غیره.
يکی از مهمترين و شناختهشدهترين روشهای مبتنی بر دادههای ترجیحات اظهار شده ،روش ارزشگذاری مشروط میباشد
که بهعنوان يکی از روشهای استاندارد و انعطافپذير برای برآورد ارزش کاالهای غیربازاری بهکار میرود .در اين روش فرض
بر اين است که افراد دارای تابع مطلوبیت به شکل زير میباشند:
)U =u (Y, S
)(1
که در آن ،تابع  Uاندازه مطلوبیت غیرمستقیم فرد است که مقدار آن تحت تأثیر درآمد فرد ( )Yو برداری از عوامل اقتصادی-
اجتماعی ( )Sقرار دارد (هانمن .)2007 ،5بهطور کلی فرد زمانی حاضر به پرداخت برای مشارکت در ورزش خواهد بود که
مطلوبیت او ،زمانی که در ورزش مشارکت میکند و مبلغی را که بهعنوان هزينه مشارکت در ورزش میپردازد از زمانی که تمايل
ندارد مبلغی را برای مشارکت در ورزش بپردازد ،بزرگتر باشد .با اين حال افراد در فعالیتهای مصرفی خود به درآمدی 6که
بهدست میآورند ( )Iو قیمت 7کاالها و خدماتی که میخواهند مصرف کنند ( ،)Pمحدود میشوند (رضوی و بلوريان.)1392 ،
هامفريس و روسسکی ( )2009در اين زمینه اظهار میدارند که افرادی که درآمد باالتری دارند اغلب بیشتر از همتايان خود که
درآمد پايینتری دارند به ورزش عالقه دارند .در ادامه به موارد باال میبايد میزان اهمیت و اولويت 8کاالها ( )pرا نیز اضافه
نمود .مصرفکنندگان در دوران رفاه اقتصادی (افزايش درآمد) با خوشبینی ،درصد کمتری از درآمد خود را پسانداز میکنند و
در مصرف برخی محصوالت مصرفی و خريد کاالهای سرمايهای آسانگیرانهتر رفتار میکنند و ممکن است مصرف برخی
محصوالت که پست محسوب میشوند ،کاهش يابد ،به همین منوال با توجه به کاهش درآمد يا توان خريد ،مصرفکنندگان
تمايل کمتری به خريد و مصرف کاالهای غیرضروری از ديدگاه خود پیدا میکنند (شیبانی و شايسته.)1394 ،
I = P1p1 + … + Pkpk
)(2

1. Hallmann & Breuer
2. Humphreys & Ruseski
3. Sturm
4. Cawley
5. Haneman
6. Income
7. Price
8. Priority
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بنابراين با توجه به سطح درآمد و میزان اهمیت و اولويت ورزش برای افراد ،چندين حالت متفاوت را میتوان برای تمايل به
پرداخت متصور شد .در جدول ( )1میتوان میزان تمايل به پرداخت را در وضیتهای متفاوت مشاهده نمود.
جدول  :1میزان انتظار تمایل به پرداخت برای مشارکت در ورزش

درآمد
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ثابت

کاهشی

اهمیت

تمايل به پرداخت

کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
زياد
کم
متوسط
زياد

کم
رو به باال
خیلی زياد
کم
متوسط
رو به باال
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پیشفرضهای پژوهش
حال اگر به موارد فوق هزينه مشارکت در ورزش را هم بیفزايم وضعیت کمی پیچیده شده و تعداد حالتهای مورد انتظار افزايش
خواهد يافت .در نتیجه و از آنجايی که در ارزشگذاری مشروط ،تمايل به پرداخت از طريق چندين پیشنهاد (پشنهاد اولیه
متوسط ،کم ،زياد و پیشنهاد نهايی -حداکثر )-سنجیده میشود ،در ادامه به تشريح اين پیشنهادات در زمینه مشارکت در ورزش
پرداخته خواهد شد .اگر مبلغ پیشنهادی اولیه  Bريال باشد ،از پاسخدهنده سؤال میشود که آيا مايل است مبلغ  Bريال را برای
مشارکت در ورزش بپردازد و يا خیر؟ پر واضح است که فرد با توجه به سطح درآمد و میزان اهمیت مشارکت در ورزش ممکن
است به اين سؤ ال پاسخ مثبت و يا منفی دهد .حال اگر پاسخ وی منفی باشد مبلغ پیشنهادی پايینتر به وی ارائه میگردد و
اگر بازهم پاسخ منفی باشد از وی سؤال میگردد که حداکثر مبلغی که تمايل دارد برای مشارکت در ورزش هزينه نمايد به چه
میزان است .اين نکته را نیز بايد در نظر گرفت که اين مبلغ نیز میتواند صفر يا عدم تمايل به پرداخت پول باشد .اما اگر پاسخ
در مورد پیشنها د اولیه مثبت باشد مبلغ پیشنهادی باالتر به وی ارائه گشته و در صورت پاسخ مثبت مجدد ،حداکثر مبلغی که
فرد تمايل دارد برای مشارکت در ورزش هزينه نمايد از وی درخواست میشود.
بهطور کلی تمايل پرداخت تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد که در قالب رابطه ( )3ارائه شده است.
)dV =dV (INC,B,S
()3
که در آن  dVتمايل به پرداخت INC ،درآمد ماهیانه B ،مبلغ پیشنهادی و  Sخصوصیات فردی میباشد.
با توجه به پیشفرضهای پژوهش میزان اهمیت را نیز به رابطه ( )3اضافه مینمايیم:
)dV =dV (INC,B,S, RI
()4
که در آن  RIمیزان اهمیت میباشد.
درباره متغیرهای تشکیل دهنده خصويات فردی ( )Sنیز میتوان پیشفرضهای زير را در نظر گرفت:
 .1با توجه به افزايش سن ،توانايیهای فیزيکی و شرايط سالمتی بهطور مشخص کاهش میيابد (هامفريس و روسسکی،
 )2009در نتیجه احتمال مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی نیز کاهش میيابد.
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 .2جنس بهطور کلی نقش تعیینکنندهای در تعیین مشارکت ورزشی ايفا میکند و تجزيه و تحلیلها نشان میدهد که احتمال
مشارکت مردان در ورزش و فعالیتبدنی بیشتر از زنان میباشد (فرل و شیلدس.)2002 ،1
 .3افزايش سطح تحصیالت موجب افزايش دانش و سواد ورزشی میشود که میتواند بر نحوه تخصیص زمان و درآمد فرد در
امور روزمره تأثیرگذار باشد .بنابراين با افزايش سطح تحصیالت فردی ،انتظار میرود سطح باالتری از مهارتهای ورزشی به
دست آيد که احتمال مشارکت ورزشی را در محدوده محدوديتهای پولی و زمانی افزايش میدهد .نتايج تحقیقات نیز نشان
داده است که يک زمینه آموزشی خوب تأثیر مثبتی بر مشارکت ورزشی دارد (بوئر2006 ،2؛ فرل و شیلدس.)2002 ،3
در جدول ( )2به تشريح مطالعاتی که در زمینه عوامل مؤثر بر مشارکت در ورزش صورت پذيرفتهاند ،پرداخته خواهد شد.
جدول  :2نتایج پژوهشهای مرتبط با تحقیق حاضر

مرجع

نتايج

هلمن و بروئر
()2014

نتايح نشان داد از يک سو عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی و شناخت اجتماعی مهمترين عوامل تعیین کننده مشارکت
در ورزش بهشمار میروند و از سوی ديگر عامل تکرار و تنوع ورزش از ديگر عوامل تأثیرگذار میباشد.
نتايح نشان داد که مشارکت در فعالیتبدنی با هزينه هر بار مراجعه (بهعنوان مثال هزينه مراقبت از اعضای خانواده/
کودک ،هزينه پارکینگ و هزينه خدمات) و هچنین ارزش هزينه مسافرت رابطه منفی دارد و همچنین نتايج نشان داد
مشارکت در فعالیتبدنی به هزينه مسافرت نسبت به هزينه هر بار مراجعه حساستر است.
نتايج نشان داد زمان (زمان سفر و يا دسترسی) ارتباط منفی با تقاضا برای ورزش دارد همچنین قیمت ارتباط مثبتی با
قیمت تعیین شده دارد.
نتايج نشان داد که سن ،بیکاری ،بازنشستگی ،تعداد فرزندان و تأهل بر تقاضا برای تناسب اندام تأثیر معناداری ندارد
اما سطح تحصیالت و عدم ازدواج تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضا برای تناسب اندام را دارا بوده است.
نتايج نشان داد سن و زن بودن تأثیر منفی بر مشارکت در ورزش دارد همچنین سطح درآمد ،عدم فعالیتبدنی ،خود
اشتغالی بیکاری تأثیر معناداری بر مشارکت در ورزش ندارد.
نتايج تأثیر مثبت جنسیت و سن و تأثیر منفی برخی از مقولههای حرفهای را تأيید کرده است .همچنین نتايج نشان داد
میزان تحصیالت پايین و میزان درآمد پايین افراد بهعنوان يک مانع قلمداد نشده است .در نهايت عنوان کردند که
هزينههای مصرفکننده در ورزش بر اساس جنسیت ،آموزش ،سطح درآمد و بعضی از گروههای شغلی تعیین میشود.
نتايج نشان داد که سرمايه اجتماعی و شخصی در تعیین مشارکت ورزشی نقش مهمی دارد و در نتیجه اين ويژگیهايی
است که سیاستمداران بايد بر آن تمرکز کنند.
نتايج نشان داد سن ،تأهل ،تعداد فرزند ،بیکاری و زن بودن تأثیر منفی بر مشارکت در ورزش دارد اما درآمد خانوار،
سطوح تحصیالت ،بازنشستگی و سطوح گزارشات پزشکی تأثیر مثبت و معناداری بر مشارکت در ورزش خواهد داشت.

انوکی 4و همکاران
()2014
انوکی و همکاران
()2012
پاولوسکی و بروئر5
()2011
استراوينسکی6
()2010
لرا لوپز و رپن
گرت)2007( 7
ريوردن8

دونوارد و
()2007
هامفريس و
روسسکی ()2006

بررسیهای نگارندگان از يکسو نشان از آن دارد که پژوهشی با ماهیت بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای ورزش در کشور
صورت نپذيرفته است و انجام پژوهشی در اين زمینه ضروری به نظر میرسد .در واقع میتوان با شناسايی عوامل مؤثر بر تقاضا
برای ورزش ،شرايطی فراهم گردد تا با شناخت جامعتری از اين عوامل سعی در مرتفعسازی مشکالت در اين خصوص داشت.
در واقع اين پژوهش ،میتواند مشارکت در ورزش را از منظر ارزشگذاری اقتصادی مورد توجه قرار دهد .بنابراين خالء پژوهش
از آنجا مورد تأکید است که عالوه بر عدم وجود تحقیقی در اين زمینه در ايران ،در حال حاضر به دلیل فشارهای زياد اقتصادی
1. Farrell & Shields
2. Breuer
3. Farrell, & Shields
4. Anokye
5. Pawlowski & Breuer
6. Strawinski
7. Lera-López & Rapún-Gárate
8. Downward & Riordan
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به آحاد جامعه ،بسیاری از فعالیتهای روزمره مردم که مربوط به صرف مخارج است ،از طرف آنها ناديده گرفته میشود .بنابراين
مشکالت اقتصادی بهطور قطع به يقین بر مشارکت ورزشی افراد نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ در نتیجه با تعیین میزان تمايل
افراد به پرداخت هزينه برای شرکت در فعالیتهای ورزشی میتوان اقداماتی را در راستای کمک به باشگاهها و مؤسسات
ورزشی جهت تعیین قیمت مناسب و همچنین کمک به دولتمردان و سیاستگذارن بخش ورزش و سالمت برای برخورداری
از حضور حداکثری مردم در ورزش انجام داد که میزان مشارکت در فعالیتهای ورزشی افزايش يابد .از سوی ديگر با توجه به
لزوم شناخت عوامل تعیینکننده تقاضا برای ورزش که میتواند اطالعات مناسبی را در اختیار تصمیمگیران کلیدی و برنامهريزان
حوزه ورزش و سالمت و حتی بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه صنعت ورزش قرار دهد ،ضرورت انجام چنین پژوهشی را
دوچندان میکند .در نتیجه هدف از پژوهش حاضر ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمايل افراد به
پرداخت هزينه (تقاضا برای ورزش) میباشد.

روششناسی پژوهش
در اين مطالعه برای ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمايل افراد به پرداخت هزينه از روش ارزشگذاری
مشروط استفاده شده است .اين روش تمايل به پرداخت را تحت سناريوهای بازار فرضی معین ،تعیین نمايد .در روش انتخاب
دوگانه فرض میشود افراد دارای تابع مطلوبیت زير هستند.
)U= U (Y, S
)(5
که در آن  Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم Y ،درآمد فرد و  Sبرداری از ساير عوامل اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر ترجیحات فرد
میباشد .هر فرد حاضر است مبلغی از درآمد خود را برای مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی بهعنوان مبلغ پیشنهادی ( )Aبپردازد
که اين استفاده باعث ايجاد مطلوبیت برای وی میشود .میزان مطلوبیت ايجاد شده بر اثر مشارکت در ورزش بیشتر از حالتی
است که وی در ورزش مشارکت نمیکند .رابطه زير آن را نشان میدهد (هانمن.)2007 ،
 S) + ε0؛  S) ≥ U (0, Y؛ ε1 U (1, Y-A
()6
که در آن  1پذيرش مبلغ پیشنهادی 0 ،عدم پذيرش مبلغ پیشنهادی A ،مبلغ پیشنهادی و  ε1و  ε0متغیرهای تصادفی با
میانگین صفر هستند که بهطور تصادفی و مستقل از همديگر توزيع شدهاند .تفاوت ايجاد شده در مطلوبیت ) )ΔUبر اثر مشارکت
در ورزش عبارت است از (آسافو آدجای و تاپسوان.)2008 ،1
) S) + (ε1 – ε0؛  S) – U (0, Y؛ΔU = U (1, Y – A
()7
در ارزشگذاری مشروط سه روش برای محاسبه ( WTPتمايل به پرداخت) وجود دارد :روش اول  ،موسوم به متوسط WTP
است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا بینهايت استفاده میشود.
روش دوم ،موسوم به متوسط  WTPکل است که برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبهوسیله انتگرالگیری عددی در محدوده
∞ -تا ∞ بهکار میرود و روش سوم ،موسوم به متوسط  WTPقسمتی است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری  WTPبه
وسیله انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزيمم ( )Aاستفاده میشود .از بین اين سه روش ،روش سوم بهتر
است؛ زيرا اين روش ثبات و سازگاری محدوديتها با تئوری ،کارآيی و توانايی جمع شدن را حفظ میکند (لی و هان.)2002 ،
برای محاسبه میانگین تمايل به پرداخت افراد ،از متوسط  WTPقسمتی ،استفاده شده است .مقدار انتظاری  WTPبهوسیله
انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترين پیشنهاد ( )Aبهصورت زير محاسبه میشود:
𝐴𝑥𝑎𝑚
𝐴𝑥𝑎𝑚
1
𝐸(𝑊𝑇𝑃) = ∫0
𝑓𝜇 (𝑑𝜇) = ∫0
𝐴𝑑
()8
)𝐴𝛽1+𝑒𝑥𝑝(−𝑎∗ +
که ) E(WTPمقدار انتظاری تمايل به پرداخت و * aعرض از مبدأ تعديل شده میباشد که بهوسیله جمله اجتماعی-
اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی ( )aبدين صورت ) α*= (a+γY+θSاضافه شده است.
1. Asafu-Adjaye & Tapsuwan
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برای جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی با اقتباس از پرسشنامه صفايی ( )1393استفاده شده است ضمن ًا
بايد توجه داشته باشیم که طراحی پرسشنامههای مؤثر در روش ارزشگذاری مشروط ،از يک فرمول سفت و سخت تبعیت
نمیکند؛ بلکه بايد متناسب با کاربرد خاصش تنظیم شود در نتیجه در پژوهش حاضر نیز با توجه به ماهیت پژوهش با اعمال
برخی تغییرات پرسشنامه مورد نیاز تدوين گشته است که بخشی از آن از طريق توزيع الکترونیکی و مصاحبه بهصورت آنالين
و بخشی ديگر از طريق توزيع ،بهصورت چاپی و مصاحبه رودرو از افرادی که درآمد مستقل داشتند ،جمعآوری شده است؛ تا
اين افراد بتوانند بهطور مستقل در مورد پرداخت مبلغ بهعنوان تمايل به پرداخت تصمیم بگیرند و در اين زمینه اختیار کامل
داشته باشند .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد شرکت کننده در ورزش و فعالیتهای بدنی میباشند که بدلیل نامشخص
بودن حجم جامعه از فرمول کوکران 1جهت برآورد حجم نمونه استفاده شده است .به منظور کسب قیمت پیشنهادی اولیه و
جمعآوری داده و همچنین برآورد تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،ابتدا تعداد  30پرسشنامه در يک نمونهگیری تصادفی
ساده در بین جامعه هدف توزيع گشته و اطالعات حاصل از آن ،پیشنهاد اولیه  50هزار تومان و واريانس اولیه محاسبه و نتايج
آن در قالب جدول ( )3ارائه شده است .روش نمونهگیری مورد استفاده نیز ،نمونهگیری تصادفی ساده بوده است.
جدول  :3اطالعات مربوط به نحوه برآورد نمونه و تعداد پرسشنامهها

واريانس اولیه

برآورد نمونه

توزيعشده

برگشتی

قابلاستفاده

0/236

363

400

376

369

برای اطمینان از روايی پرسشنامه ،از روش روايی محتوا با استفاده از نظرات  6نفر از اساتید مديريت ورزشی و متخصصان
مربوطه استفاده گرديده است .بنابراين بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصالحی ،تغییرات در پرسشنامه جهت مطابقت با شرايط و
ويژگیهای جامعه آماری مورد تحقیق ،بر اساس نظرات اساتید ،صورت پذيرفت .برای برآورد پايايی پرسشنامه نیز به دلیل اينکه
پرسشهای اين پرسشنامه بهگونهای طراحی شدهاند (دادههای اسمی و رتبهای) که نمیتوان نمره کل پرسشنامه را محاسبه
نمود ،به تبع آن امکان استفاده از آلفای کرونباخ نیز وجود نداشته است .در نتیجه پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب توافق
کاپا مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج آن در محدوده متوسط ( )0/60-0/41تا تقريباً کامل ( ،)1-/810مورد تأيید قرار گرفته
است.
متداول است که از يک پیشنهاد اولیه با قیمت آغازين ،شروع میکنند تا مشخص شود آيا پاسخ دهنده آن را میپذيرد يا نه.
اگر او همین ابتدا موافقت کند ،آنگاه فرايند مکرری آغاز میشود که به تدريج قیمت پايه افزايش میيابد تا اينکه آن شخص
بیان کند که مايل به پرداخت مبلغ اضافی نیست .آخرين رقم پیشنهادی توسط پاسخ دهنده ،حداکثر میل به پرداخت او میباشد.
پرسشنامه مذکور در دو بخش طراحی شد .در بخش اول ،اطالعات مربوط به ويژگیهای شخصی ،اجتماعی و اقتصادی فرد
پاسخگو و در بخش دوم ،پرسشهای مربوط به تمايل به پرداخت افراد مطرح شد .در اين بخش ،سه قیمت پیشنهادی 30000
و  50000و  70000تومان بهصورت پرسشهای وابسته و مرتبط به هم مطرح گرديد .اين مقادير براساس پیشآزمون انتخاب
شدند .در آخرين پرسش از فرد پاسخگو حداکثر تمايل به پرداخت به شکل اختیاری پرسش میشود .اين رقم بهعنوان پیشنهاد
بیشینه در محاسبه انتگرال تمايل به پرداخت مورد استفاده قرار میگیرد .در اين پژوهش ،جهت تجزيه و تحلیل آماری متغیرها،
محاسبات رياضی و تخمین پارامترهای الگوی لوجیت ،از نرمافزارهای  MAPLEو  SHAZAMاستفاده شده است.

Z 2a2  S 2
d2

= 1. n
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يافتهها
بررسی ويژگیهای جمعیتشناختی جمعیت مورد مطالعه نشان میدهد که  64/3درصد افراد زن و  35/7درصد آنان مرد بودند.
 26/8درصد نمونه آماری دارای مدرک فوق لیسانس بودهاند که بیشترين مقدار را به خود اختصاص دادهاند و کمترين آن مربوط
به فوق ديپلم با  8/6درصد بوده است 36/5 .درصد افراد مجرد و  63/5درصد افراد متأهل بودهاند 30/3 .درصد افراد درآمدی
بین  2تا  3میلیون تومان در ماه داشتهاند که بیشتر مقدار فراوانی در اين مقوله بوده است و کمترين آن مربوط به کمتر از 1
میلیون تومان بوده که  20درصد افراد مورد مطالعه را تشکیل داده است .بررسی میزان اهمیت ورزش نیز نشان میدهد که
 31/9درصد افراد میزان اهمیت خیلی زياد را انتخاب نموده و  10/8درصد میزان اهمیت کم را برگزيدهاند .و در نهايت 31/1
درصد افراد تمايلی به پرداخت مبلغی برای مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی نداشته و  68/9مايل به پرداخت هزينه جهت
مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی بودهاند .نتايج حاصل از تخمین مدل در قالب جدول ( )4قائل مشاهده میباشد .همانگونه
که اين جدول نشان میدهد ،متغیرهای تعداد افراد خانواده ،تأهل و قیمت پیشنهادی معنادار بوده و بر روی احتمال تمايل به
پرداخت برای مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی مؤثر میباشند اما متغیر تحصیالت ،درآمد ماهیانه خانواده ،سن ،جنسیت و
میزان اهمیت ورزش معنادار نشدهاند.
جدول  :4نتایج برآورد الگوی لوجیت از روش حداکثر درست نمایی

متغیرها

ضرايب برآورده شده

6/35
ضريب ثابت
0/29
تحصیالت
0/24
درآمد ماهیانه خانواده
0/40
سن
-0/69
تعداد افراد خانواده
-1/42
تأهل
-0/26
جنسیت
0/54
میزان اهمیت ورزش
-4/68
مبلغ پیشنهادی
0/92683
درصد پیشبینی صحیح
0/0001
معناداری
0/59177
ضريب تعیین ماداال
** و **به ترتیب معنیداری در سطح  1و  5درصد

آماره تی

کشش کل وزنی

0/464
***3/65
0/802
0/14
0/463
0/80
0/751
1/48
-0/181
***-3/58
-0/779
**-2/39
-0/648
-0/47
0/298
0/11
-0/311
***-5/94
تابع لگاريتم درستنمايی
نسبت راستنمايی
ضريب تعیین مک فادن
ضريب تعیین استرال

اثر نهايی
0/391
0/321
0/543
-0/936
-0/192
-0/363
0/153
-0/632
-62/836
330/598
0/72457
0/79696

تفسیر نتايج فوق براساس عالمت مثبت و يا منفی هر يک از متغیرهای تحقیق نشان از آن دارد که منطبق با مدل تئوريکی
قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی بر تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی میباشد .بدين صورت که با
افزايش قیمت پیشنهادی احتمال پذيرش آن کاهش خواهد يافت.
ضريب متغیر جنسیت منفی شده است .با توجه به اينکه برای مردها عدد  1و برای زنها عدد  0قرار داديم ،اين مطلب حاکی
از آن است که بانوان نسبت به آقايان احتمال بیشتری دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند.
ضريب متغیر تأهل منفی شده است .بدين ترتیب میتوان نتیجه گرفت که افراد متأهل نسبت به افراد مجرد احتمال کمتری
دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند.
ضريب متغیر تحصیالت مثبت شده است .اين بدين معنی است که با افزايش میزان تحصیالت و آگاهی ،احتمال داشتن
تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش و فعالیتبدنی افزايش میيابد.
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ضريب متغیر تعداد اعضای خانواده منفی شده است .اين نشان میدهد که تحت سناريوی بازار فرضی ،افرادی که در
خانوادههای پرجمعیت زندگی میکنند احتمال کمتری دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند؛ که اين امر به دلیل مخارج باالی
زندگی در خانوادههای پر جمعیت میباشد.
ضريب متغیر درآمد که يکی از مهمترين متغیرهای توضیحی میباشد مثبت شده است و اين عالمت با تئوری مطابقت دارد
و حاکی از آن است که تحت سناريوی بازار فرضی ،میزان پذيرش مبلغ پیشنهادی ارائه شده ،همراه با افزايش درآمد افزايش
میيابد.
ضريب متغیر سن مثبت شده است .بدين ترتیب با افزايش سن ،احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی افزاش میيابد.
ضريب متغیر میزان اهمیت ورزش مثبت شده است .بدين ترتیب با افزايش اهمیت ورزش ،احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی
افزايش خواهد يافت.
در نهايت برای محاسبه میانگین تمايل به پرداخت افراد و استفاده از آمارههای مورد نیاز آن ،میبايد نسبت به حذف متغیرهای
بیمعنی در مدل اولیه اقدام نمود .لذا جدول ( )5نتايج برآورد الگوی لوجیت پس از حذف متغیرهای بیمعنی را نشان میدهد.
جدول  :5نتایج برآورد الگوی لوجیت از روش حداکثر درست نمایی پس از حذف متغیرهای بیمعنی (گام به گام)

متغیرها

ضرايب برآورده شده

7/38
ضريب ثابت
0/487
سن
-0/706
تعداد افراد خانواده
-1/45
تأهل
-4/80
مبلغ پیشنهادی
0/92141
درصد پیشبینی صحیح
0/0001
معناداری
0/59058
ضريب تعیین ماداال
*** و **به ترتیب معنیداری در سطح  1و  5درصد

آماره تی

کشش کل وزنی

0/545
***5/50
0/918
**2/15
-0/186
***-3/67
-0/795
***-2/51
-0/424
***-6/28
تابع لگاريتم درستنمايی
نسبت راستنمايی
ضريب تعیین مک فادن
ضريب تعیین استرال

اثر نهايی
0/629
-0/913
-0/188
-0/621
-63/376
329/518
0/72220
0/79480

با حذف متغیرهای بیمعنی بهصورت گام گام ،مشاهده میگردد که تنها متغیر سن پس از حذف ساير متغیرها معنادار شده
است .با توجه به اينکه در مدل الجیت ،ضريب برآورده شده اولیه تنها عالئم تأثیر متغیرهای توضیحی را نشان میدهند و تفسیر
مقداری ندارند ،بلکه اثرات نهايی هستند که مورد تفسیر قرار میگیرند .در نتیجه در ادامه به تفسیر اثر نهايی متغیرهای توضیحی
که معنادار شدهاند پرداخته خواهد شد.
اثر نهايی متغیر سن برابر با  0/692میباشد که مبین اين است که با ثابت فرض کردن ساير عوامل ،يک واحد افزايش در
میزان سن افراد منجر به  0/692درصد افزايش در احتمال تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش میشود.
اثر نهايی متغیر تعداد افراد خانواده برابر با  -0/913میباشد که نشان دهنده آن است که با ثابت فرض کردن ساير عوامل،
به ازای يک نفر افزايش در تعداد افراد خانواده احتمال تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش  -0/913درصد کاهش
میيابد.
اثر نهايی متغیر تأهل برابر با  -0/188میباشد که مبین اين است که با ثابت فرض کردن ساير عوامل ،با افزايش تعداد
متأهلین احتمال تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش  -0/188درصد کاهش پیدا میکند.
اثر نهايی متغیر مبلغ پیشنهادی برابر با  -0/621میباشد که نشان دهنده آن است که با ثابت فرضکردن ساير عوامل ،يک
واحد افزايش در مبلغ پیشنهادی احتمال تمايل به پرداخت جهت مشارکت در ورزش را  -0/621درصد کاهش میدهد.
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در مرحله نهايی جهت بررسی بزارش مدل ابتدا مقدار آماره نسبت راستنمايی با درجه آزادی  4برابر  329/518محاسبه گرديد
و از آنجا که اين مقدار باالتر از مقدار ارزش احتمال (سطح معناداری) میباشد ،لذا کل الگوی برآورد از لحاظ آماری در سطح
 0/01معنادار است .مقادير ضريب تعیین مک فادن ،استرال و مادال برای الگوی لوجیت برآورد شده به ترتیب  0/79 ،0/72و
 0/59میباشد که اين مقادير با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته کمیت مطلوبی دارد .بهطور مثال ضريب تعیین مک فادن
نشان میدهد که متغیرهای توضیحی مدل توانستهاند حدود  72درصد از تغییرات متغیر وابسته (احتمال تمايل به پرداخت) را
توضیح دهند .درصد پیشبینی صحیح الگوی برآورد شده نیز بالغ بر  0/92میباشد ،در نتیجه تحلیلهای الگو قابل اطمینان
است.
در نهايت جهت برآورد ارزش اقتصادی مشارکت در ورزش ،از میزان مورد انتظار تمايل به پرداخت استفاده شد .بدين ترتیب
که پس از برآور مدل الجیت ،با انتگرالگیری عددی در محدوده صفر تا باالترين پیشنهاد از طريق رابطه ( )8و بهصورت زير
بهدست آمده است.
1
𝑑𝐴 = 66899.5
))1 + 𝑒𝑥𝑝(−(5.86334 − 4.8
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میانگین تمايل به پرداخت افراد جهت مشارکت در ورزش  66899/5تومان در ماه بهدست آمده است .حال اگر اين مبلغ را
در عدد ( 12ماه) ضرب نمايیم میانگین تمايل افراد در يکسال بهدست خواهد آمد که اين مقدار  802794تومان در سال خواهد
بود که ارزش اقتصادی ساالنه مشارکت در ورزش برای هر فرد میباشد.

بحث و نتیجهگیری
از آنجا که مشارکت در فعالیتهای ورزشی از اهمیت فراوانی در ارتقای سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی افراد جامعه برخوردار
است اين پژوهش با هدف ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمايل افراد به پرداخت هزينه (تقاضا برای
ورزش) انجام شده است .در واقع با بررسیهای بهعمل آمده و توزيع پرسشنامههای تحقیق ،نتايجی حاصل گرديد که توجه به
آن ،میتواند موجب ارتقای ساختار مشارکت ورزشی و در نتیجه توسعه میزان مشارکت در جامعه گردد.
نتايج پژوهش نشان داد از بین عوامل مورد بررسی ،رابطه چند عامل با میزان تمايل به پرداخت معنادار شده است که اين
عوامل شامل :سن ،تعداد افراد خانواده ،تأهل و مبلغ پیشنهادی است .اين يافتهها با نتايج پژوهش انوکی و همکاران (،2012
 ،)2014استراوينسکی ( )2010و لرا لوپز و رپن گرت ( )2007همسو میباشد .هرچند معناداری تأثیر ساير نتايج تأيید نشده است
اما عالمت انتظاری آن (مثبت و منفی) قابل تفسیر و بررسی بیشتر میباشد در نتیجه در ادامه به تشريح کلیه نتايج پژوهش
پرداخته خواهد شد.
يافتههای پژوهش نشان داد بانوان نسبت به آقايان احتمال بیشتری دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند .اين يافته با نتايج
پژوهش لرا لوپز و رپن گرت ( )2007همسو اما با نتايج پژوهشهای فرل و شیلدس ( ،)2002هامفريس و روسسکی ()2006
هینريجس و همکاران ( )2010همسو نمیباشد .اين عدم همخوانی میتواند داليل مختلفی داشته باشد .شايد بتوان يکی از
داليل اين امر را در اين مورد دانست که بانوان زمان بیشتری برای صرف فعالیتهای ورزشی دارند و به تبع تمايل باالتری
برای پرداخت هزينه و گرايش به ورزش دارند؛ چون آقايان در طول روز مشغول روزمرگیهای بیشتری هستند و در طول روز
فعالیتهای بیشتر شغلی دارند به نسبت بانوان شايد کمتر بتوانند در فعالیتهای ورزشی حضور داشته باشند .البته میتوان به
شکلی ديگر دلیلی را برای اين امر مطرح کرد که آقايان به داليل فرهنگی ،شرايط بهتری را برای حضور در فعالیتهای ورزشی
در محیط دارند و میتوانند در محیط پارکها و فضاهای سبز شهرها به فعالیت بپردازند .اين در حالی است که بانوان به همین
داليل فرهنگی و مذهبی امکان حضور کمتری در اين محیطها دارند و به همین دلیل تمايل بیشتری برای پرداخت هزينههای
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ورزشی دارند تا به هر صورتی در ورزش و فعالیتبدنی مشارکت نمايند .از ديگر داليل میتوان به نقش مديريت بدن اشاره
نمود .زيرا بانوان توجه بیشتری به ظاهر جسمانی خود داشته و به دلیل داشتن اندامی متناسب سعی در پرداخت هزينه به
شیوههای مختلف برای داشتن اندامی مناسب دارند و ورزش بهعنوان بهترين وسیلهی زيباسازی جسم میتواند مخارجی را
برای بانوان به همراه داشته باشد .بنابراين پیشنهاد میشود شرکتها ،باشگاهها و مؤسسههای ورزشی برای داشتن سود بیشتر،
در تبلیغات خود بر جامعه هدف بانوان تأکیدی بیشتری داشته باشند و همچنین با توجه به نتايج پژوهش در مورد مردان که
تمايل کمتری برای پرداخت هزينه جهت مشارکت در ورزش وجود دارد ،در نتیجه سیاستهای تشويقی برای جذب مردان در
فعالیتهای ورزشی اتخاذ گردد .بهعنوان مثال با اهدای کارتهای تخفیف باشگاههای ورزشی میتوان به اين مهم دست يافت.
از ديگر عوامل مؤثر بر تقاضا در ورزش وضعیت تأهل میباشد .پاولوسکی و بروئر ( )2011و فرل و شیلدس ( ،)2002نیز بر
نقش تأهل تأکید دارند .در اين پژوهش نیز يافتهها نشان داد افراد متأهل نسبت به افراد مجرد احتمال کمتری دارد که تمايل
به پرداخت داشته باشند .در اين خصوص میتوان گفت افراد متأهل به دلیل اينکه مخارج بیشتری در زندگی دارند و ورزش
شايد از اولويتهای بعدی آنها در زندگی باشد تمايل کمتری برای پرداخت هزينه دارند .از ديگر داليل اين نتايج بايد گفت افراد
ال در اجتماع هستند و به دنبال کسب و کار ،ساعات استراحت خود را در کنار خانوادههايشان
متأهل چون در طول روز معمو ً
سپری میکنند و اين امر سبب میشود افراد مجرد تمايل بیشتری برای پرداخت هزينه داشته باشند .همچنین افراد متاهل
دارای فرزند نیز زمان کمتری را برای مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی خواهند داشت نتايج پژوهش کلین ( )2009و
هوومن و ويکر ( )2009نیز نشاندهنده تأثیر فرزندان و اشتغال بر مشارکت در ورزش میباشد .بنابراين پیشنهاد میشود برای
اينکه افراد متأهل تمايل به مشارکت ورزشی بیشتر داشته باشند ،از اقداماتی نظیر متناسبسازی جو باشگاهها جهت حضور افراد
متأهل ،اختصاص زمان مناسب به گروههای افراد متأهل استفاده گردد .همچنین يافتهها نشان داد که با افزايش تحصیالت،
تمايل بیشتری برای پرداخت وجود دارد .اين امر منطقی به نظر میرسد زيرا زمانی که افراد تحصیل باالتری دارند بیشک
نگرش آنها به فعالیتهای ورزشی مناسبتر خواهد بود و اين میتواند در نتیجه افزايش سطح سواد و آگاهیهای ورزشی و
تأثیر آن بر ابعاد مختلف جسمانی و روانی فرد باشد .همچنین افراد به اين موضوع پی خواهند برد که هزينههای پرداختی آنها
موجب پیامدهای مثبت در جسم و روح آنها میشود .اين يافته با نتايج پژوهش پاولوسکی و بروئر ( ،)2011هینريجس و همکاران
( ،)2010هوومن و ويکر ( ،)2009لرا لوپز و رپن گرت ( )2007و هامفريس و روسسکی ( ،)2006همسو میباشد .بنابراين
پیشنهاد میشود با ارتقای سطح سواد ورزشی افراد از طريق تولید برنامههای آموزشی و ترويجی در قالب رسانههای جمعی در
جهت جذب افراد در جهت مشارکت در فعالیتهای ورزشی و در نتیجه افزايش تمايل به پرداخت گام برداشته شود .يافتههای
بخش درآمد خانواده نشان داد ضريب متغیر درآمد که يکی از مهمترين متغیرهای توضیحی میباشد مثبت شده است و اين
عالمت با تئوری مطابقت دارد و حاکی از آن است که میزان پذيرش مبلغ پیشنهادی ارائه شده ،همراه با افزايش درآمد افزايش
میيابد .يافتههای اين بخش با نتايج پژوهش هینريجس و همکاران ( ،)2010هامفريس و روسسکی ( )2006و فرل و شیلدس
( )2002همسو است .اين امر به سبب افزايش توان مالی افراد است و شکی نیست افرادی که از توانايی مالی مناسب برخوردارند
تمايل باالتری برای پرداخت هزينه در ورزش دارند .همچنین افراد با درآمد باال به ورزشهايی روی میآورند که هزينههای
باالتری نسبت به ورزشهای ديگر دارد .لذا هرچه سطح درآمد باالتر باشد ترديد در پرداخت هزينه کمتر است چرا که مشکالت
مالی کمتری دارند .اين بدان معناست که دغدغههای مالی آنها کمتر است و میتوانند اوقات فراغت بیشتری داشته باشند و
ورزش را در سبد مصرفی اوقات فراغت خود جای دهند.
يافتهها در خصوص ضريب متغیر تعداد اعضای خانواده منفی شده است .اين نشان میدهد افرادی که در خانوادههای
پرجمعیت زندگی میکنند احتمال کمتری دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند؛ که اين امر به دلیل مخارج باالی زندگی در
خانوادههای پر جمعیت میباشد .لذا ورزش و پرداخت هزينه برای انجام فعالیتهای ورزشی از اولويتهای زندگی خانوادههای
پر جمعیت نیست؛ چرا که تأمین مخارج زندگی اين نوع خانواده کار بیشتری را میطلبد و برای مخارج زندگی برنامهريزی
دقیقتری وجود دارد .از اين رو خانوادههای پرجمعیت ابتدا به تأمین مخارج مرتبط با معیشت و پوشاک و مسکن و سرپناه
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میپردازند ،سپس به تحصیالت و آموزش افراد خانواده توجه خواهند داشت و در نهايت اگر بودجه مازاد بر مخارج ضروری
خانوار در دسترس آنها قرار داشته باشد ،در زمینه مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی نیز هزينه خواهند کرد .نتايج پژوهش
هامفريس و روسسکی ( )2006نیز نشان داد تعداد کودکان يک خانواده تأثیر منفی بر مشارکت در ورزش دارد .در نتیجه میزان
تمايل به پرداخت نیز کاهش خواهد يافت .يافتهها در خصوص ضريب متغیر سن مثبت شده است .اين يافته برخالف نتايج
پژوهشهای استراوينسکی ( ،)2010هوومن و ويکر ( ،)2009بروئر و ويکر ( )2009و هامفريس و روسسکی ( )2006بوده است.
اما اين يافتهها با نتايج پژوهش لرا لوپز و رپن گرت ( )2007همسو میباشد .بدين ترتیب با افزايش سن ،احتمال پذيرش مبلغ
پیشنهادی افزايش میيابد .اين يافته به اين دلیل مثبت شده است که با افزايش سن ،افراد دارای منبع مالی بهتری نسبت به
افراد جوان هستند و میتواند برای ورزش هزينه بیشتری را متقبل شوند که ناشی از منابع درآمدی بیشتر میباشد .همچنین
ضرورت انجام فعالیتهای ورزشی در افراد مسن به دلیل مقابله با بیماریها و تجويز پزشک بیشتر است و اين دلیل منطقی
برای پذيرش هزينهی بیشتر نسبت به افراد جوانتر است .با اين حال نتايج پژوهشها در زمینه تأثیر سن بر مشارکت و تمايل
به پرداخت محل بحث میباشد بهطوریکه هنريچ و همکاران ( )2010در پژوهش خود اظهار نمودند که افزايش سن با افزايش
فعالیتبدنی بانوان تا سن  50سال را به دنبال خواهد داشت .اين نتیجه میتواند تأثیر جنسیت بر تمايل به پرداخت را مورد
حمايت قرار دهد زيرا نتايج نشان داد که بانوان نسبت به آقايان احتمال بیشتری دارد که تمايل به پرداخت داشته باشند .نتايج
پژوهش بروئر و ويکر ( )2009و فرل و شیلدس ( )2002نیز نشان داد با افزايش سن میزان فعالیتبدنی در آقايان کاهش ،اما
در بانوان افزايش میيابد .نتايج پژوهش دونوارد و ريوردن ( )2007نیز نشان داد مشارکت ورزشی با سالمندی افزايش خواهد
يافت.
در خصوص مبلغ پیشنهادی هم میتوان گفت هر چه قدر میزان هزينه در ورزش افزايش يابد تمايل پرداخت و مشارکت در
ورزش کاهش میيابد که منطقی به نظر میرسد و افراد سعی دارند که با کمترين هزينه از بهترين امکانات و تجهیزات و
کیفیت در ورزش بهرهمند شوند .در واقع هر چقدر میزان هزينه کمتر باشد افراد تمايل بیشتری برای پرداخت دارند و میزان
مشارکت آنها افزايش میيابد .لذا بايد تا آنجايی که امکان دارد فعالیتهايی را برای جوانان و ديگر اقشار جامعه طراحی نمود
که هزينههای بااليی را شامل نشود و افراد توان تأمین مخارج جهت مشارکت در ورزش را داشته باشند .برای اين امر میتوان
راهکارهايی ارائه نمود که سبب افزايش مشارکت در فعالیت های ورزشی از طريق کاهش هزينهها شود .در اين بخش ساخت
اماکن ورزشی در محالت و بخشهای کوچک شهر ،امکان دستیابی بیشتر تمامی اقشار را به فضاهای ورزشی بهوجود میآورد
و سبب میشود شرايط مشارکت در فعالیتهای ورزشی برای افراد با هزينه کمتری همراه باشد .اين اقدام نه تنها موجب میشود
که افراد به امکانات و تأسیسات ورزشی به راحتی دسترسی داشته باشند بلکه میتواند بر میزان مشارکت آنها در ورزش نیز
بیفزايد .همچنین میتوان با درگیر کردن نهادهای دولتی و غیردولتی و استفاده از حمايتهای آنها در امر شرکت دادن افراد در
فعالیتهای ورزشی ،فرصت مشارکت در ورزش با هزينه کم را نیز فراهم نمود .همچنین توسعه و تقويت ورزش در مناطق
روستايی کشور از ضروريات مشارکت در ورزش و کاهش هزينههای رفت و آمد روستايیان به شهر و صرف هزينههای اضافی
است .زمانی که عالوه بر شهرها توجه و تمرکز بر اجرای برنامههای ورزشی در روستاها و نواحی کوچک داشته باشیم استعدادهای
بیشتری جذب ورزش و بهتبع مشارکت ورزشی بیشتری حاکم میشود .همچنین توجه به مشارکت ورزشی اقشار آسیبپذير از
راهکارهای ديگر اين بخش است .چرا که بسیاری از افراد ممکن است سطح درآمدی پايینی داشته و توانايی حضور در اماکن
ورزشی را نداشته باشند .بنابراين اقداماتی نظیر توسعه و ترويج ورزشهای با هزينه اندک ،برگزاری مسابقات در قالب محالت
از طرف شهرداریها و يا شوراها و دهیاریها میتواند تمامی شرايط برابر ،برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی را برای جامعه
هدف بیشتری فراهم نمايد .در بخش بعدی يافتهها ،ضريب متغیر میزان اهمیت ورزش مثبت شده است .بدين ترتیب با افزايش
اهمیت ورزش ،احتمال پذيرش مبلغ پیشنهادی افزايش خواهد يافت .اهمیت مشارکت ورزشی برای سالمتی و رفاه در مطالعات
متعدد نشان داده شده است و با افزايش نگرانی در مورد مسائل بهداشتی مانند شیوع چاقی ،سالمت و رفاه شهروندان ،نقش
مشارکت ورزشی در بهبود زندگی شهروندان به يک موضوع بسیار مهم و حیاتی برای سیاستگذاران تبديل گشته است .از اين

106

ارزشگذاری اقتصادی مشارکت ...

رو مشارکت ورزشی بسیار حائز اهمیت است و کسانی که اين اهمیت را مورد توجه خود قرار میدهند تمايل بیشتری برای
پرداخت هزينه در ورزش دارند .از سوی ديگر اهمیت و مهم بودن ورزش با سطح سواد و آگاهی ورزشی و همچنین فرهنگ
ورزش رابطه نزديک دارد در نتیجه با افزايش سطح هريک از عوامل فوق احتمال افزايش مهم بودن مشارکت در ورزش برای
افراد افزايش يافته در نتیجه تمايل به پرداخت نیز افزايش خواهد يافت .لذا ظرفیتسازی فرهنگی و رسانهای از عوامل بسیار
مهم و حیاتی در ارتقای تمايل گرايش افراد به ورزش و حتی صرف هزينهها است .اين امر با ارائه ديد مناسب به افراد مشارکت
ورزشی را بهبود میبخشد و آگاهیهای الزم را به افراد میدهد .لذا هر چه اين آگاهی باالتر برود ،افراد شناخت بیشتری از
فوايد ورزش دارند و اين مهم سبب میشود که اهمیت فعالیتهای ورزشی درک شود و افراد برای شرکت در فعالیتهای
ورزشی تمايل به صرف هزينه داشته باشند .از ابزارهای مورد استفاده در اين بخش میتوان به بازاريابی اجتماعی جهت توسعه
ورزش در بین جامعه اشاره نمود.
در پايان بايد ذکر کرد توجه به تعیین میزان تمايل افراد به پرداخت هزينه در ورزش میتواند سیاستگذاران را در راستای
افزايش مشارکت ورزشی افراد جامعه ياری دهد تا با توجه به نتايج بهدست آمده ،سعی در ايجاد توازن در هزينههای ورزشی با
توجه به امکانات و تجهیزات ورزشی برای مصرفکنندگان ورزش داشته باشند .از اين رو نتايج اين پژوهش برای اولین بار در
ايران بهدست آمده و میتواند ديد جديدی به اقتصاد ورزش داشته باشد.
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