
Analysis of Citizens' Willingness to Pay  
for the right to Telvise Iranian Football Matches

By: Ali Mohsenifar, M.A.*, Morteza Dousti, Ph.D.
& Geff Dickson, Ph.D.**

Abstract:

The most important source of income for the football industry is 
television broadcasting copyrights. The popuse of the research is to 
estimate tha amount of money that citizens would spend to watch the 
matches (Premier League, FA Cup, Asian Champions League and 
national team matches in different tournaments) if watching Iranian football 
matches on TV, only was done by paying the audience. The current 
research was carried out in a descriptive-analytical way and is practical in 
terms of its purpose. The statistical population is Iranian citizens, and the 
statistical sample was measured through the table of Michel and Carson. 
To gather data A questionnaire was designed, then citizens were asked 
about their willingness to pay the copyright of broadcast Iranian football 
matches on television. Spss and Excel software were used for data 
analysis. According to the findings, the average willingness of citizens to 
pay annually for the copyright of broadcast the Premier League is 66,000 
Tomans (1.5 $), the National Cup is 84,750 Tomans (1.9 $), the Asian 
Champions League is 80,750 Tomans (1.4 $), and the national football 
team's matches in various tournaments are 186,100 Tomans (4.2). The 
results showed that citizens are willing to financially support football clubs 
by purchasing annual subscriptions of football matches on television.
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 تحلیل تمایل به پرداخت شهروندان نسبت به حق پخش 
تلویزیونی مسابقات فوتبال ایران 1

، جف دیکسون** علی محسنی فر*، مرتضی دوستی

چکیده
مهم تریـن منبـع درآمد صنعـت فوتبال، حق پخـش تلویزیونی اسـت، در این پژوهش 
تالش شـده اسـت که با اسـتفاده از روش ارزش گذاری مشـروط، برآورده شـود در صورتی 
کـه تماشـای مسـابقات فوتبـال ایـران از تلویزیـون، تنهـا بـا پرداخـت هزینـه از سـوی 
تماشـاگران ممکـن باشـد، حداکثـر مبلغـی که شـهروندان بـرای تماشـای این مسـابقات 
)لیـگ برتـر، جـام حذفـی، لیـگ قهرمانـان آسـیا و مسـابقات تیـم ملـی در تورنمنت های 
مختلـف( می پردازنـد، چقـدر اسـت. پژوهـش حاضر، بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی انجام 
گرفتـه و از نظـر هـدف، کاربـردی بـوده اسـت. جامعه  آماری، شـهروندان کشـور ایـران را 
شـامل می شـود و نمونه آماری از طریق جدول میشـل و کارسـون اندازه گیری شـده است. 
بـرای ایـن منظـور، پرسشـنامه ای طراحـی و به کمـک آن، تمایل بـه پرداخت شـهروندان 
بـرای خریـد اشـتراک حق پخش مسـابقات فوتبال ایران از تلویزیون از آنان پرسـیده شـد. 
بـرای تجزیه وتحلیـل داده هـا نیـز از نرم افزارهـای Spss و Excel اسـتفاده شـد و بر اسـاس 
یافته هـا، میانگیـن تمایـل به پرداخت سـاالنه  شـهروندان برای حق پخش مسـابقات، لیگ 
برتـر، 66000 تومـان، جـام حذفـی 84750 تومـان، لیگ قهرمانـان آسـیا 80750 تومان 
و مسـابقات تیـم ملـی فوتبـال در تورنمنت هـای مختلـف 186100 تومان به دسـت آمد. 
نتایـج نشـان می دهد کـه شـهروندان حاضرند از طریق خرید اشـتراک سـاالنه حق پخش 

مسـابقات فوتبـال از تلویزیـون از باشـگاه های فوتبـال بـه لحاظ مالـی حمایت کنند.

کلیدواژهها: تلویزیون، تمایل به پرداخت، حق پخش، فوتبال، ایران
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مقدمه
امـروزه شـکل گیری ارتباطـات جمعـی از طریـق ورزش، ابعـاد درون ملیتـی و 
فراملیتـی بـه خـود گرفته اسـت و ایجـاد جریانـات، هیجانـات ورزشـی و نمایش های 
پرجاذبـه بـه حـدی گسـترش  یافتـه کـه حتـی در بخش هایـی از سـاختار، کمـک 
اسـت.  شـده  ارتباطـات  ایـن  کـردن  اصولـی  و  سـازمان دهی  بـه  توجهـی  شـایان 
درصـد قابل توجهـی از بیننـدگان برنامه هـای ورزشـی تلویزیـون را جوانـان پرشـور، 
ورزش دوسـتان فعـال و عالقه منـدان پیگیـر رویدادهـای ورزشـی تشـکیل می دهند، 
پربیننده تریـن و مسـتمرترین برنامه هـای تلویزیونـی، مسـابقات و برنامه های ورزشـی 
هسـتند )رضائـی و همـکاران، 1400: 6(. امـروزه صنعـت ورزش بـه دلیـل تأثیـرات 
مثبـت اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی، به یکـی از بزرگ ترین صنایـع جهانی تبدیل 
شـده اسـت و بـرای اغلب کشـورها، منبـع مهمی بـرای فعالیت های اقتصادی، کسـب 
درآمـد، اشـتغال زایی و تجـارت بین الملـل محسـوب می شـود؛ ایـن صنعـت بـا در 
اختیـار داشـتن عامـل محرکـی همچون مسـابقات بزرگ ورزشـی، امـکان بهره مندی 
از فرصت هـای تبلیغاتـی در رسـانه ها را فراهـم آورده و ایـن موضـوع خـود منجـر بـه 
ایجـاد بسـتر الزم بـرای تعامـل میان صنعـت، تجارت و ورزش شـده اسـت )رضایی و 

اسـمعیلی، 1398: 86(.
در حـال حاضـر ورزش بـه سـنگ بنـای برنامه های تلویزیونی تبدیل شـده اسـت. 
محبوبیـت رویدادهـای ورزشـی تلویزیونـی روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت و برای 
سـازمان های ورزشـی، فـروش حقوق پخش و رسـانه در حال حاضـر بزرگ ترین منبع 
درآمـد محسـوب می شـود )برگانتینوس1 و مورینو  ترنـو2، 2020: 70(. پژوهشـگران بر 
اهمیـت بـازار رسـانه های ورزشـی بـرای ورزش و صنعـت رسـانه تأکید کرده انـد؛ زیرا 
مسـابقات ورزشـی سـطح بـاال، تقاضـای زیـادی دارنـد؛ و به این ترتیـب، برخـورداری 
از هـر امتیـاز ورزشـی موفـق بـرای یـک شـبکه سـودمند اسـت زیـرا حقـوق پخـش 
تضمین کننـده نـرخ بـاالی بازدیـد اسـت. از آنجـا کـه ارائه دهنـدگان شـبکه، بـرای 
تضمیـن حقـوق پخـش انحصـاری هزینـه می کننـد، رشـد بـازار رسـانه های ورزشـی 
منجـر بـه گسـترش صنعـت ورزش و تعامـل بین رسـانه و ورزش شـده اسـت )اوه3 و 
کانـگ4، 2020: 9(. صنعـت ورزش در دهه هـای گذشـته بسـیار پربـار بوده و از رشـد 
تولیـد ناخالـص داخلـی بیشـتر کشـورها پیشـی گرفته اسـت؛ به طوری کـه ارزش کل 
بـازار جهانـی ورزش )شـامل زیرسـاخت ها، رویدادها، آموزش و کاالهای ورزشـی( بین 
600 تـا 700 میلیـارد دالر در سـال تخمین زده می شـود )برگانتینـوس و مورینو ترنو، 

.)340 :2022
1. Bergantiños
2. Moreno-Ternero

3. Oh
4. Kang
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 به طور کلـی ورزش یکـی از اصلی تریـن نهادهـای فعـال در زمینـه اقتصاد اسـت 
کـه تقریبـاً 55 درصـد جمعیت در هر کشـور، به اشـکال مختلف با آن سـروکار دارند 
)خـدادادی و همـکاران، 1398: 93(. بهره منـدی ورزش از رسـانه های جمعـی به ویژه 
تلویزیـون سـبب اسـتقبال شـگفت افـراد جامعـه از ورزش ها شـده اسـت، از سـویی 
دیگـر می تــوان گفـت کـه ورزش، رسـانه ها را نیـز به نحـو فزاینـده ای بـه خدمـت 
گرفتـه اسـت. ورزش و رسـانه ها از چنـد نظر ویژگی های مشـترک دارنـد؛ اول اینکه، 
هـر دو آنهـا  بـه پدیده هـا و موضوعـات جهانی تبدیـل  شـده اند؛ دوم اینکه، هـر دو از 
صنایـع رو به رشـد و سـودآور محسـوب می شـوند و سـوم اینکـه، بـا در نظـر گرفتـن 
ورزش و رسـانه بـه معنـای امـروزی، هـر دو از پدیده هـای مربـوط بـه قـرن اخیرنـد 
)زارع و همکاران، 1395: 13(. یکی از وظایف تلویزیون، پوشـش رویدادهای ورزشـی 
اسـت؛ کارشناسـان تماشـای رویدادهای ورزشـی را فرایندی پیچیده می دانند؛ اغلب 
برنامه هـای ورزشـی ضبـط شـده اند و فیلمنامـه یـا متـن آنهـا از قبـل نوشـته  شـده 
اسـت و بازیگـران نیـز نقـش از پیـش تعیین شـده خود را بـازی می کننـد درحالی که 
برنامه هـای ورزشـی پرطرفـدار تلویزیون زنـده پخـش می شـوند. ورزش در تلویزیون 
مقولـه خاصـی بـه نام رویداد رسـانه ای شـده اسـت؛ رویدادهای جهانـی موجب قطع 
برنامه هـای تلویزیونـی روزمـره می شـوند و ایـن بیانگـر اهمیـت آنهاسـت )قاسـمی، 

.)86 :1394
بیننده هـای تلویزیونـی مسـابقات فوتبـال به طـور روزافـزون زیاد می شـوند و این 
موضـوع باعـث شـده اسـت که رقابتـی فشـرده بیـن شـبکه های معتبـر تلویزیونی و 
ماهـواره ای بر سـر خرید حق انحصاری پخش مسـابقات فوتبال ایجاد شـود؛ از این رو، 
بـا اطمینـان می تــوان اذعـان کرد کـه در چنیـن رقابتی، صنعـت فوتبال بیشـترین 
سـود را عایـد خـود سـاخته اسـت )چسـتر1، 2002(. منافـع فراوانی که شـرکت های 
پخش کننـده مسـابقات فوتبـال از ایـن راه کسـب می کننـد، باعث می شـود تـا میان 
آنهـا بـرای اخـذ امتیـاز پخـش، رقابتـی فشـرده پدید آیـد کـه در نهایت، باعـث باال 
رفتـن قیمـت پخـش مسـابقات و افزایـش درآمـد لیگ هـا و باشـگاه های فوتبـال 
می شـود. در کنـار رقابتـی کـه رسـانه ها بـرای دریافت حق پخـش دارنـد و باعث باال 
رفتـن قیمـت این حق می شـود، هر مسـابقه ای که بینندگان بیشـتری داشـته باشـد 
اصحـاب رسـانه مبلـغ بیشـتری را بابـت حـق پخـش آن می پردازنـد، پـس عواملـی 
کـه منجـر بـه حضور بیننده بیشـتر می شـود. بـر حق پخـش مسـابقات تأثیرگذارند، 
در مجمـوع تمامـی عواملـی کـه بـرای حضـور تماشـاگران در اسـتادیوم ها و تقاضای 

1. Chester
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مشـاهده مسـابقات فوتبـال مطـرح می شـوند، در تقاضای مشـاهده پخش رسـانه ای 
مسـابقات هـم تأثیرگذارنـد، ماننـد کیفیـت و نبـود قطعیت بـازی. همچنیـن درآمد 
تیم هایـی کـه مسـابقات آنهـا جذابیـت بیشـتری بـرای هـواداران دارد، از حق پخش 
بیشـتری برخوردار اسـت، درواقع، جذابیت مسـابقه یکی از عوامل جذب تماشـاگران 

اسـت )نقدی و همـکاران، 1392: 24(.
 فوتبـال اروپـا بخـش قابـل توجهـی از درآمـد باشـگاه ها را از طریـق حق پخش 
بـه  انگلیـس  برتـر  لیـگ  تأمیـن می کننـد.  اسـتادیوم ها  در  تماشـاگران  و حضـور 
پرطرفدارتریـن رقابت هـای فوتبـال تبدیل شـده و توانسـته اسـت میلیون هـا بیننده 
در سراسـر دنیـا بـرای خـود به دسـت آورد. ایـن رقابت ها با اختالف نسـبت به سـایر 
لیگ هـای اروپایـی، حـق پخـش باالیـی دارد و سـود بسـیاری در این سـال ها از این 
طریـق بـه دسـت آورده اند. مؤسسـه مالـی دلویـت1، درآمدزایـی باشـگاه های فوتبال 
را بـه سـه دسـته کلـی درآمدهـای حاصل از حـق پخش رسـانه ای، درآمـد تجاری و 
درآمدهای روز مسـابقه تقسـیم  کرده اسـت. با توجه به گزارش سـایت رسـمی اللیگا2 
کـه تـا پایـان سـال 2021، دریافتـی هر کـدام از باشـگاه ها را در طول فصل گذشـته 
را اعـالم کـرده اسـت کـه بیشـترین سـهم از حـق پخـش تلویزیونـی لیـگ در فصل 
21-2020 بـه بارسـلونا می رسـد کـه 165 میلیـون یـورو کسـب کـرده اسـت. رئال 
مادریـد بـا 156 میلیـون یـورو کمتـر، در رده دوم قرار می گیـرد و اتلتیکـو مادرید با 
124 میلیـون یـورو تیـم سـوم از نظـر دریافتـی بوده اسـت. حق پخش جـزء اتفاقات 
بـزرگ در فوتبـال محسـوب می شـود و باشـگاه ها به شـدت پیگیر این طریق هسـتند 

زیـرا بخـش زیـادی از درآمـد خـود را از ایـن موضوع کسـب می کنند.
امـروزه ورزش فوتبـال، نه تنهـا به عنـوان پرطرفدارتریـن ورزش، بلکـه به عنـوان 
یکـی از تأثیرگذارتریـن رویدادهـا در سراسـر دنیـا شـناخته می شـود )ترکلـی3 و 
کوبانـو4، 2018: 5(. رویـدادی کـه عـالوه بـر ورزش از دیـدگاه بازاریابـی، اقتصـاد، 
فرهنـگ و حتـی سیاسـت نیـز بسـیار تأثیرگذار اسـت و هریـک به نحـوی از آن بهره 
می گیرنـد )چلمیـس5 و همـکاران، 2019: 590(. هـر سـاله بسـیاری از شـرکت های 
بـزرگ دنیـا از قابلیـت بـاالی ایـن صنعت اسـتفاده می کننـد و به صورت مسـتقیم یا 
غیرمسـتقیم از تعامـل بـا آن در همسـو با اهـداف تبلیغاتـی خود بهره مند می شـوند 
)بوراتـو6 و همـکاران، 2019: 84(. امـروزه فوتبـال در ایـران نیـز محبوبیـت بسـیار 
باالیـی دارد و جـای بسـیاری از ورزش هـا را گرفته اسـت؛ بـا وجود اینکه ایـن روزها، 
والیبـال و کشـتی هـم رفتـه رفتـه جـای خـود را بـاز کرده انـد، همچنـان می تــوان 

1. Deloitte
2. https://www.laliga.com/

3. Terekli
4. Çobanoglu

5. Chelmis
6. Buratto
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دیـد کـه فوتبال از محبوبیت بیشـتری در کشـور برخوردار اسـت. محبوبیـت فوتبال 
در ایـران را از طریـق شـور و شـوق هـواداران در هنـگام برگـزاری بازی ها و پر شـدن 

ورزشـگاه ها، می تــوان مشـاهده کرد.
در قانـون برنامـه چهـارم توسـعه الزاماتـی بـرای خصوصی سـازی ورزش و به ویژه 
باشـگاه های حرفـه ای تعییـن شـده اسـت به طوری کـه در بنـد )ز( مـاده 117 ایـن 
برنامـه، موضـوع یـاد شـده مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شـده اسـت تا سـهم بخش 
غیردولتـی و باشـگاه های خصوصـی در توسـعه ورزش قهرمانی بـه 50 درصد افزایش 
یابـد )قره خانـی و همـکاران، 1394: 5( مهم تریـن گام در راه اجرایـی کـردن ایـن 
مقولـه حل و فصـل کردن حـق پخـش تلویزیونی اسـت. در لیگ برتر کشـورمان هیچ 
مبلغـی بـرای حـق پخـش پرداخت نمی شـود و صدا و سـیما بـدون هرگونـه هزینه ای 
ایـن مسـابقات را پخـش می کنـد،  از زمانـی که فوتبال کشـورمان به صـورت حرفه ای 
درآمـده، حـق پخش شـامل حال باشـگاه ها نشـده و هیچ کدام از رؤسـای فدراسـیون 
موفـق نشـده اند ایـن حـق را احیـا کننـد. همیـن نکتـه نشـان دهنده اهمیـت الگوی 
حـق پخـش تلویزیونـی در ورزش به ویژه فوتبـال به عنوان مهم ترین ورزش رسـانه ای 
اسـت؛ امـا پرسشـی کـه در ایـن زمینـه مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه تمایـل به 
پرداخت شـهروندان برای خرید اشـتراک سـاالنه حـق پخش مسـابقات فوتبال ایران 

از تلویزیـون چقدر اسـت؟

پیشینه پژوهش
هراتی و همکاران )1399( در پژوهشـی که در آن به »طراحی مدل ارزش گذاری 
اقتصـادی دارایی هـای نامشـهود باشـگاه های لیـگ برتـر هندبـال ایـران« پرداختـه 
بودنـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه شـاخص هایی همچـون حـق پخـش تلویزیونی 
و ماهـواره ای در سـرمایه معنـوی، محبوبیـت باشـگاه در سـرمایه ارتباطی، بهسـازی 
و آمـوزش منابـع انسـانی در سـرمایه انسـانی و برنامه هـای ارزیابی منسـجم و منظم 
در سـرمایه سـاختاری بیشـترین ارزش را در میـان سـایر شـاخص های مؤلفه هـای 
دارایی هـای نامشـهود باشـگاه های هندبـال ایـران داشـته اند. همچنیـن میر هاشـمی 
)1399( در پژوهشـی کـه بـه مطالعـه تطبیقـی الگوهـای درآمدزایـی در رسـانه های 
خدمـات عمومـی جهان )سی بی سـی کانـادا، آ.اِر. د آلمـان و ان اچ ِکی ژاپـن( پرداخته 
بـود، دریافـت کـه رسـانه های خدمـات عمومـی بررسـی شـده بـا وجـود الگوهـای 

درآمدزایـی متفـاوت، همگـی همسـو بـا حداقل سـازی تبلیغـات حرکـت می کنند.
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رضایـی و اسـمعیلی )1398( در پژوهشـی کـه در آن بـه بررسـی »حـق پخـش 
تلویزیونـی در صنعـت فوتبـال ایـران« پرداختـه بودنـد، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 
ادامـه امتنـاع صدا و سـیما از پرداخت حق پخـش تلویزیونی، باعث ورشکسـتگی مالی 
صنعـت فوتبـال خواهـد شـد؛ همچنیـن تأسـیس شـبکه های تلویزیونـی خصوصی و 
تشـکیل کمیتـه چانه زنـی بـا دولـت، مجلـس و سـازمان صدا و سـیما بـرای توسـعه 

پایـدار مالـی صنعـت فوتبـال کشـور الزم بـه نظر می رسـد.
علوی وفـا )1396( در پژوهشـی، با عنوان »بررسـی چالش هـا و موضوعات راهبردی 
رسـانه ملـی در افـق 1404« دریافتـه اسـت که مهم تریـن چالش های راهبردی رسـانه 
ملـی به ترتیـب در 8 قالـب کالن چالـش تشـدید رقابت رسـانه ای، اثربخشـی محتوایی 
رسـانه، تغییرات فناوری رسـانهـ  آرایش سـپهر رسانه، مدیریت سـازمانی، ذائقه شناسی 
مخاطبـان، محدودیت های منابع مالی، هم افزایی نهادهای عمومی، کشـوری و لشـکری 

و تصمیمات حقوقی و سیاسـی شناسـایی و اولویت بندی شـده اند.
رضائـی و همـکاران )1395( در پژوهشـی کـه طی آن به »بررسـی موانع توسـعه 
روابـط متقابـل باشـگاه های فوتبال و سـازمان صدا و سـیما در ایـران« پرداختـه بودند، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه قوانیـن کنونـی در زمینـه حقـوق باشـگاه های فوتبـال، 
گرفتـار خألهـای قانونـی بسـیاری اسـت، در حقیقت قوانیـن مدنی و جزایـی موجود، 
در مـوارد متعـدد، فاقـد قانـون الزم در زمینه احقاق حـق باشگاه هاسـت و در مواردی 
هـم بـه دلیـل کلی گویـی و ابهامـات موجـود در مـوارد قانونـی )خـأل قانونـی( کارایی 

الزم را ندارنـد.
صلواتیان و همکاران )1395( در پژوهشـی که طی آن به »شناسـایی شـیوه های 
نویـن تأمیـن مالی سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـالمی ایران« پرداختـه بودند، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که 63 شـیوه تأمین مالی سـازمان صداوسـیما را می تــوان 
کـه در 13 دسـته: فـروش محصـوالت و خدمـات سـازمان، تأمیـن مشـارکتی هزینه 
تولیـد برنامه هـا، فعالیت هـای غیـر رسـانه ای، اینترنـت و رسـانه های نویـن، پخـش 
تبلیغـات بازرگانـی، آمـوزش و انتقـال تجربیـات، اخـذ هزینـه دریافـت از مخاطبان، 
تأسـیس شـبکه، شـرکت های تابعـه سـازمان، مالکیـت معنـوی، کمک هـای مردمی، 
بودجـه دریافتـی از جانـب دولـت و سـایر طبقه بنـدی کـرد. پـس  از آن نیـز، 13 
دسـته یاد شـده، در 4 گونه شـیوه های بودجه ای، شـیوه های درآمدزایی، شـیوه های 

همگـون و شـیوه های ناهمگـون نوع شناسـی و تقسـیم بندی می شـوند.
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صلواتیان و محسـنی )1394( در پژوهشـی با عنوان »مطالعه تطبیقی شـیوه های 
تأمیـن مالـی سـازمان های رسـانه ای رادیویـی و تلویزیونـی عمومی و تحـت مالکیت 
دولتـی در دنیـا«، بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 17 شـیوه تأمین مالی، احصا و سـپس 
همـه آنها در 9 دسـته تقسـیم بندی می شـوند. این 9 دسـته شـامل بودجـه دریافتی 
از جانـب دولـت، اخـذ هزینه دریافـت از مخاطبان، پخـش تبلیغـات بازرگانی، کمک 
از جانـب افـراد، مجموعه هـا و نهادهـا، دریافـت حـق اشـتراک، جذب حامیـان مالی، 
مالیـات بـه شـیوه های مختلف و فـروش محصوالت، خدمات و سـایر بـود. از بین این 
9 دسـته، پخـش تبلیغـات بازرگانـی بـا 63/26 درصد بیشـترین اسـتفاده را در میان 
ایـن سـازمان های رسـانه ای بـه خـود اختصاص داد و سـپس دسـته های اخـذ هزینه 
دریافـت از مخاطبـان بـا 61/2 درصـد و بودجـه دولتی بـا 44/9 درصـد در رتبه های 
بعـدی قـرار گرفتنـد. همچنین در این بررسـی مشـخص شـد کـه تفـاوت مهمی در 
خصـوص شـیوه های تأمین مالـی بین سـازمان های رسـانه ای در کشـورهای اروپایی 
و غیراروپایـی وجـود دارد. در کشـورهای اروپایـی به ترتیـب، اخـذ هزینـه دریافـت از 
مخاطبـان، پخـش تبلیغات بازرگانی و بودجه دولتی بیشـترین اسـتفاده را داشـته اند؛ 

در حالی کـه در کشـورهای غیراروپایـی، ترتیـب کاماًل برعکس بوده اسـت.
کشـکر و همـکاران )1393( در پژوهشـی کـه بـه »مطالعـه میـزان وفـاداری 
هـواداران فوتبـال و نقـش تلویزیـون در تقویـت آن« پرداختـه بودنـد بـه ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه بیـن مؤلفه های نقـش تلویزیون با تقویـت و ایجاد وفـاداری در هواداران 
رابطـه معنـا دار مسـتقیم برقـرار اسـت همچنیـن میـزان اطالعاتـی که تماشـاچیان 
از طریـق تلویزیـون کسـب می کننـد و نیـز ایجـاد جاذبـه نمایـش مسـابقات فوتبال 
در تلویزیـون، در جـذب آنهـا بـه سـوی تیم هـای فوتبـال و ایجـاد وفـاداری در آنهـا 
مؤثـر اسـت چنان کـه بسـیاری از افـراد از طریـق تلویزیـون بـه وفـاداران تیم هـای 
فوتبـال بدل می شـوند. رضائی صوفی و شـعبانی )1392( در پژوهشـی کـه در آن به 
»بررسـی تأثیـر رسـانه های جمعـی بر تأمین مالـی در ورزش« پرداختـه بودند به این 
نتیجـه رسـیدند کـه در کشـور مـا نقـش رسـانه های جمعـی در تأمین مالی، شـیوه 
بازاریابـی و رشـد صنعـت ورزش در رتبه هـای میانـی قـرار دارد و به این ترتیـب، لزوم 
تجدید نظـر در شـیوه های بازاریابـی و تأمیـن مالـی از طریـق رسـانه های گروهـی و 

اصالحـات قانـون حـق پخـش تلویزیونـی ضـروری به نظر می رسـد.
سـان1 و زانـگ2 )2021( در پژوهشـی ضمـن بررسـی اینکـه چه چیـزی مردم را 
بـه پرداخـت هزینـه برای پخـش آنالیـن ورزش ترغیب می کنـد؟ به ارزیابـی تجربی 

1. Sun 2. Zhang
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مـدل پذیـرش فناوری تجدیدنظر شـده پرداختنـد به این نتیجه رسـیدند که رضایت 
به طـور مثبـت بـا اهـداف پرداخـت کاربـران در ارتبـاط اسـت و ارزش هـای تمایل به 
پرداخـت1 را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد، ایـن تحلیل همچنیـن ضـرورت پلتفرم های 

پخـش را بـرای بهبـود رضایـت و افزایش قصـد پرداخت نشـان می دهد.
مایـر2 و همـکاران )2020( در پژوهشـی که بـه تقاضای تلویزیـون هندبال آلمان 
انجـام دادنـد: )آیـا برای هندبالـ  بوندسـلیگا انتقـال از تلویزیون رایـگان به تلویزیون 
پولـی هزینـه کرد؟( بـه این نتیجه رسـیدند که حرکـت از یک راهبـرد توزیع مبتنی 
بـر تلویزیـون به طور عمـده رایـگان بـه رویکـردی به طور عمـده مبتنـی بـر تلویزیـون 
پولـی، به جـای افزایش مخاطبـان هندبال ـ بوندسـلیگا، کاهش یافته اسـت؛ بنابراین 
فدراسـیون های ورزشـی بایـد بـه دقـت راهبـرد بازاریابـی تلویزیونـی خـود را تحـت 

شـبکه های متعـدد دیجیتالی بررسـی کنند.
ویلـز3 و همـکاران )2020( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی نامشـخص بـودن 
نتیجـه، کیفیـت تیـم یـا بازیکنـان سـتاره؟ چـه چیـزی باعـث تقاضـای مخاطبـان 
تلویزیـون بـرای فوتبـال لیـگ قهرمانـان اروپا می شـود؟« بـه این نتیجه رسـیدند که 
قطعـی نبـودن نتیجـه به نحـوی قابـل توجه با تعـداد مخاطبـان تلویزیون بـرای لیگ 
قهرمانـان اروپا4 مرتبط نیسـت؛ اما تعـداد مخاطبان تلویزیون، هم بـا حضور بازیکنان 
سـتاره و هـم با کیفیـت تیم مرتبط اسـت. با این حـال، تجزیه وتحلیـل داده های بازی 
نشـان می دهـد کـه سـاختار فعلـی لیـگ قهرمانـان اروپـا تعـداد بازیکنان سـتاره یا 
باشـگاه های برتـر را کـه بـه مراحـل آخـر مسـابقات صعـود می کننـد، بـه حداکثـر 

نمی رسـاند.
گاسـپارتتو5 و باراجـاس6 )2020( در پژوهشـی کـه طـی آن بـه بررسـی نقـش 
ارتبـاط بـرای مسـابقات فوتبـال در تلویزیـون پخـش رایـگان پرداخته بودنـد، به این 
نتیجـه رسـیدند کـه باشـگاه های فوتبال حرفـه ای هر فصـل در دو یا چنـد تورنمنت 
به طـور همزمـان شـرکت می کننـد. از این رو، تصـور طرفـداران ممکن اسـت متفاوت 
باشـد؛ زیـرا حقـوق تلویزیـون منبع اصلـی درآمد برای فوتبـال حرفه ای اسـت. نمونه 
پژوهـش 458 مسـابقه پخـش شـده در برزیل از سـال 2013 تا 2015 می باشـد که 
ویژگـی منحصـر به فـرد این نمونه این اسـت که همه مسـابقات از طریـق یک کانال 
تلویزیونـی رایـگان پخـش می شـوند. سـه رگرسـیون خطـی داده پانل با اثـرات ثابت 
تیـم محلی انجام شـده اسـت؛ کـه نتایج، نشـان دهنده تفـاوت در تقاضـای پخش در 
بیـن مسـابقات اسـت و اثرات حاشـیه ای می تــواند بـه کانال های تلویزیونـی، لیگ ها 

و باشـگاه ها کمـک کنـد تـا معامـالت بهینه حقـوق پخش را پیـدا کنند.
1. willingness to pay (WTP)
2. Meier
3. Wills

4. UEFA Champions League 
(UCL)
5. Gasparetto

6. Barajas
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مدینـا1 و همـکاران )2016( کـه بـه بررسـی تأثیـر تلویزیـون دیجیتـال زمینی2 
بـر تمایـل بـه پرداخـت هزینـه تلویزیـون در اسـپانیا پرداختـه بودنـد به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه اشـتراک تلویزیـون یـک کاالی مصرفـی اسـت و به طور کلـی به عنـوان 
کاالیـی عـادی عمـل می کنـد و مسـتعد قیمـت، پیشـنهادها برنامه نویسـی و قدرت 
اکتسـابی اسـت. با این حـال، قابـل توجه اسـت که وضعیـت مالی خانـوار عامل مهمی 
در سـال 2008 نبـوده و ایـن نشـان می دهـد کـه تلویزیـون پولـی به عنـوان یـک 
محصـول ممکـن اسـت بعـد لذت جویـی داشـته باشـد. در مقابـل، در سـال 2012، 
زمانـی کـه بحـران مالـی در اوج خـود بود، بـا تلویزیون پولـی به عنوان یـک محصول 

لذت بخـش رفتار  شـده  اسـت.
هامرولـد3 و سـولبرگ4 )2006( در پژوهشـی کـه در آن برنامه هـای ورزشـی 
تلویزیونـی و ایـن را کـه چه کسـی حاضر اسـت بـرای تماشـای آنها هزینـه بپردازد؟ 
پرداختـه بودنـد به این نتیجه رسـیدند کـه تمایل تماشـاگران تلویزیون بـه پرداخت 
هزینـه بـرای تماشـای برنامه هـای ورزشـی تأثیـر می گـذارد. در ایـن مقالـه یـک 
نظرسـنجی تجربـی از بینندگان تلویزیون نروژی نشـان داد که ورزش های زمسـتانی 
انفـرادی، ماننـد بیاتلـون و اسـکی صحرایـی، در صدر فهرسـت محبوبیت قـرار دارند 
به طـور  فوتبـال  با این حـال، طرفـداران  رتبـه سـوم جـای می گیـرد.  فوتبـال در  و 
قابـل توجهـی انگیـزه بیشـتری بـرای پرداخـت نسـبت به طرفـداران سـایر ورزش ها 
داشـته اند. ایـن نتایـج توضیحاتـی را در مـورد تسـلط درآمـدی فوتبـال بـر بازارهای 

حقـوق ورزشـی اروپـا ارائـه می دهد.
طبق بررسـی های صـورت گرفته، پژوهش های بسـیار محـدودی در زمینه برآورد 
ارزش اقتصـادی خریـد اشـتراک حق پخش مسـابقات فوتبال ایـران از تلویزیون برای 
شـهروندان ایرانـی در کشـور انجـام  شـده اسـت؛ با این حـال از محـدود پژوهش هـای 
صـورت گرفته در زمینه تمایل به پرداخت هواداران، می تــوان به پژوهش محسـنی فر 
و همـکاران )1399( اشـاره کـرد. آنـان در پژوهشـی کـه طـی آن بـه بـرآورد ارزش 
اقتصـادی باشـگاه فوتبال نسـاجی برای اسـتان مازنـدران پرداخته بودنـد، بیان کردند 
کـه میانگیـن تمایل بـه پرداخت برای تماشـای تلویزیونی هر مسـابقه فوتبال باشـگاه 
نسـاجی 3920 تومـان اسـت. همچنیـن بیـدرام و همـکاران )1396( در پژوهشـی به 
»بـرآورد ارزش اقتصـادی باشـگاه فوتبـال فوالد مبارکه سـپاهان برای شـهر اصفهان« 
پرداختنـد و اظهـار کردنـد کـه میانگیـن تمایل بـه پرداخت هـواداران این تیـم برای 
تماشـای هر مسـابقه از تلویزیـون 2773 تومان اسـت؛ اما در نزدیک تریـن مطالعه، به 

1. Medina
2. Digital Terrestrial Television 
(DTT)

3 .Hammervold
4. Solberg
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پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 4 )پیاپي 112(،
زمســـــــتان 1401

پژوهـش حاضر محسـنی فر و دوسـتی )1400( به بـرآورد ارزش اقتصـادی آگهی های 
تبلیغاتـی برنامـه نـود بـرای صداوسـیما پرداختنـد و اظهـار کردنـد کـه این سـازمان 
از آگهـی تبلیغاتـی برنامـه نـود در سـال 2018، در هفتـه 54/000/000/000 ریـال، 
در مـاه 214/000/000/000 ریـال و در سـال 11/232/000/000/000 ریـال درآمـد 
داشـته اسـت. ازایـن رو، با توجه بـه محدودیـت مطالعـات داخلـی در زمینـه تمایـل به 
پرداخـت حـق پخـش تلویزیونـی مسـابقات ورزشـی از یک  سـو و همچنیـن، جایـگاه 
راهبـردی تلویزیـون بـرای حـق پخـش انحصـاری مسـابقات فوتبـال از طـرف دیگر، 

پژوهشـگر به  دنبـال پاسـخ به پرسـش های زیر اسـت:
تمایـل بـه پرداخت هزینه  سـاالنه به منظور خرید اشـتراک حق پخش مسـابقات 

فوتبـال ایران از تلویزیون برای شـهروندان ایرانی چقدر اسـت؟
عوامـل مؤثـر بر تمایـل به پرداخت )WTP(1 شـهروندان برای خرید اشـتراک حق 

پخـش مسـابقات فوتبال ایران از تلویزیـون کدام اند؟

روش شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر، بـه روش توصیفـیـ  تحلیلـی صـورت گرفتـه که از نظـر هدف، 
جـزء پژوهش هـای کاربـردی اسـت. جامعه آماری آن را سـاکنان کشـور ایران شـامل 
می شـود و حجـم نمونـه آمـاری از طریق جدول میشـل و کارسـون اندازه گیری شـده 
اسـت. بـرای ایـن منظـور پرسشـنامه ای طراحـی و از طریـق آن تمایـل بـه پرداخـت 
شـهروندان نسـبت بـه حق پخـش تلویزیونی مسـابقات فوتبـال ایران از آنان پرسـیده 
شـد. روش تجزیه وتحلیـل داده هـا نیـز کّمـی بـوده اسـت. همانند سـایر پژوهش های 
CVM، در ایـن پژوهـش نیـز پرسشـنامه ای دربردارنـده اصـول فنـی و محتوایـی الزم 

بـرای پرسشـنامه های CVM، مشـتمل بـر 11 سـؤال تهیـه شـد کـه در بخـش اول 
آن، سـؤاالت، اطالعات جمعیت شـناختی پاسـخ دهندگان مورد سـنجش قـرار گرفت؛ 
سـپس از پاسـخ دهندگان خواسـته شـد تـا میـزان تمایل بـه پرداخت خود را نسـبت 
بـه حـق پخـش تلویزیونی مسـابقات فوتبـال ایـران در لیگ برتـر، جام حذفـی، لیگ 
قهرمانان آسـیا و همچنین مسـابقات فوتبال تیم ملی ایران در تورنمنت های مختلف، 
به طـور جداگانـه اظهـار نماینـد. بـرای تعیین روایـی محتوایی پرسشـنامه بـا 6 تن از 
اسـتادان مدیریت ورزشـی مشـورت شـد و پس از اعمال کلیه پیشـنهادهای اصالحی 
و تغییـرات ضـروری، پرسشـنامه مورد اسـتفاده قرار گرفـت؛ پایایی پرسشـنامه نیز از 
( به دسـت آمـد. جامعه  آماری 

۱۳ 
 

 پژوهش شناسیروش
 ءجز ،هدف از نظر که صورت گرفته تحلیلی ـ توصیفی روش به حاضر، پژوهش
شامل  کشور ایران آن را ساکناني آمار جامعه. است کاربردي هايپژوهش

ه شد يریگو کارسون اندازه شلیجدول م از طریق يو حجم نمونه آمار شودمی
به پرداخت  لیتماآن  و از طریقاي طراحی براي این منظور پرسشنامه. است

پرسیده  ناآناز  رانیمسابقات فوتبال ا یونیزیشهروندان نسبت به حق پخش تلو
هاي . همانند سایر پژوهشبوده استها نیز کمّی تحلیل دادهوشد. روش تجزیه

CVMاصول فنی و محتوایی الزم  دربردارندهاي ، در این پژوهش نیز پرسشنامه
آن،  اول بخش که در تهیه شد سؤال 11 بر ، مشتملCVMهاي براي پرسشنامه

 دهندگان مورد سنجش قرار گرفت؛شناختی پاسخات جمعیتاطالع سؤاالت،
نسبت به  را خود پرداخت به میزان تمایل تا شد خواسته دهندگانپاسخ از سپس

در لیگ برتر، جام حذفی، لیگ  رانیمسابقات فوتبال ا یونیزیحق پخش تلو
 هايتورنمنتدر  رانیا یمل میمسابقات فوتبال تقهرمانان آسیا و همچنین 

 6پرسشنامه با  ییمحتوا ییروا نییتع يبراطور جداگانه اظهار نمایند. ، بهمختلف
 هايشنهادیپ هیاز اعمال کل پسمشورت شد و  یورزش تیریمد استادانتن از 
 ییایاستفاده قرار گرفت؛ پا پرسشنامه مورد ،يضرور راتییو تغ یاصالح

به دست  )α=74/0(ضریب  وشد  یررسکرونباخ ب يآلفا قیاز طرنیز پرسشنامه 
حجم نمونه  ؛ وگیردمیبررا در کشور ایران ساکنانمورد مطالعه  يآمار جامعه .آمد

گیري نیز . نمونهه استي شدریگاندازه 2و کارسون 1جدول میشل ، از طریقآماري
 نی. با ابوده استنفر  384 هاتعداد نمونهاست و  شده انجامبه صورت تصادفی 

به  لیدرصد از مواقع، تما 90از  شیعنوان داشت که در ب توانیحجم از نمونه م
درصد اختالف  15به پرداخت برآورد شده حدود  لیمابا ت یپرداخت واقع

ها انجام شده است و پرسشنامه یصورت تصادفبه زین يریگخواهد داشت. نمونه

                                                           
1Michel  

2. Carson 

طریـق آلفـای کرونباخ بررسـی شـد و ضریب )0/74=

1. Willingness to Pay
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مـورد مطالعـه سـاکنان کشـور ایـران را در بر می گیرد؛ و حجـم نمونه آمـاری ، از طریق 
جـدول میشـل1 و کارسـون2 اندازه گیـری شـده اسـت. نمونه گیـری نیـز بـه صـورت 
تصادفـی انجـام  شـده اسـت و تعـداد نمونه هـا 384 نفـر بـوده اسـت. با ایـن حجم از 
نمونـه می تــوان عنوان داشـت که در بیـش از 90 درصد از مواقع، تمایـل به پرداخت 
واقعـی بـا تمایـل بـه پرداخت برآورد شـده حـدود 15 درصـد اختالف خواهد داشـت. 
نمونه گیـری نیـز به صـورت تصادفـی انجـام شـده اسـت و پرسشـنامه ها به صـورت 
آنالیـن بیـن گروه هـای مختلـف سـنی، جنسـیتی و اجتماعی توزیـع شـده اند؛ و ابزار 

تجزیه وتحلیـل داده هـا نیـز نرم افزارهـای Spss و Excel بوده انـد.

اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه  زیر نشان دهیم:
 جمالت اخالل 

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene 

y تمایـل بـه پرداخـت، x عوامـل مؤثر بر تمایل بـه پرداخـت و 
اسـت. وقتـی سـطوح تمایل بـه پرداخت فقـط دارای رتبه  مشـخص باشـند و مقادیر 

واقعی *y قابل مشـاهده نباشـند، خواهیم داشـت )گریـن3، 2003(:

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene 

 همـان کران های بـاال و پاییـن دامنه های دسـته بندی هسـتند. فرض 

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene 

مقادیـر
می کنیـم کـه هـر یـک از پاسـخ  دهندگان تمایل به پرداخـت خاص خـود را دارند که 

 می باشـد:

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene 

تابعی از متغیرهای مشـاهده شـده x و عوامل مشـاهده نشـده

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene 

همچنیـن فـرض می شـود، جمـالت اخـالل دارای توزیـع نرمـال هسـتند که در 
ایـن صـورت، مقادیـر احتمـاالت به  صـورت زیـر خواهد بـود )گریـن، 2003(.

1. Michel 2. Carson 3. Greene
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۱٥ 
 

prob(y 11رابطه  = j) = 1 − ∅(μj−1 − βx) 

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ، ايبا استفاده از مدل پروبیت رتبه ،ترتیباینبه
 ساخت.مشخص توان میافراد را 

 هاي پژوهشیافته
 .دشویمهاي پرسشنامه پژوهش ارائه توصیف داده 1در جدول

 پرسشنامه يهاداده فیتوص .1جدول 

Table ١. Description of the questionnaire data 
 متغیر

variable 
 
 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
percentage 

 جنسیت
Gender 

 مرد
Man 

254 66,1 

 زن
Female 

130 33,9 

 سن

Age 

15-20 57 14,8 

21-25 91 23,7 

26-30 68 17,7 

31-35 57 14,8 

36-40 52 13,5 

41-45 29 7,6 

 46باالتر از 

Above ٤٦ 
30 7,8 

 تحصیالت

Education 
 پلمیدریزدیپلم و 

Diploma and sub-diploma 
90 23,4 

 کارشناسی

Masters 
196 51 

 ارشدکارشناسی 

Master's degree 
78 20,3 

۱٤ 
 

ند؛ اهشد عیتوز یو اجتماع یتیجنس ،یمختلف سن يهاگروه نیب نیصورت آنالبه
 .اندبوده Excelو  Spssي افزارهانرمها نیز تحلیل دادهوابزار تجزیه و

 زیر نشان دهیم: اگر تابع تمایل به پرداخت افراد را با استفاده از رابطه
∗y  1رابطه  = βx + ε 

y  ،تمایل به پرداختx و  عوامل مؤثر بر تمایل به پرداختε  جمالت اخالل
مشخص باشند و مقادیر  است. وقتی سطوح تمایل به پرداخت فقط داراي رتبه

 ):2003، 1قابل مشاهده نباشند، خواهیم داشت (گرین ∗𝑦𝑦𝑦𝑦واقعی

y 2رابطه  = 0 ify∗ ≤ 0  

y 3رابطه  = 1 if 0 < y∗ ≤ μ1 

y 4رابطه  = 2 ifμ1 < y∗ ≤ μ2 

y 5رابطه  = j ifμj−1 < y∗ 

کنیم هستند. فرض می يبنددستههاي پایین دامنه وباال هاي همان کران μمقادیر 
که تابعی از  دارندتمایل به پرداخت خاص خود را  دهندگانپاسخکه هر یک از 

 :باشدمی εو عوامل مشاهده نشده  xمتغیرهاي مشاهده شده 

yi 6رابطه  ∗= β0 + x1i β1 + x2i β2 … xkiβk + εi 

yi 7رابطه  ∗ =  xi β +  εi 

جمالت اخالل داراي توزیع نرمال هستند که در این  ،شودهمچنین فرض می
 ).2003صورت زیر خواهد بود (گرین، مقادیر احتماالت به  ،صورت

prob(y 8رابطه  = 0) = ∅(−βx) 

prob(y 9رابطه  = 1) = ∅(μ1 − βx) − ∅(−βx) 

prob(y 10رابطه  = 2) = ∅(μ2 − βx) − ∅(μ1 − βx) 

                                                           
1. Greene  به این ترتیـب، بـا اسـتفاده از مـدل پروبیـت رتبـه ای ، عوامـل مؤثـر بـر تمایـل به

پرداخـت افراد را می تــوان مشـخص سـاخت.

یافته های پژوهش
در جدول1 توصیف داده های پرسشنامه پژوهش ارائه می شود.

جدول1.توصیفدادههایپرسشنامه

Table 1. Description of the questionnaire data

مقوله ها
variable

فراوانی
Frequency

درصد
percentage

جنسیت
Gender

مرد
Man25466.1

زن
Female

13033.9

سن
Age

15-205714.8

21-259123.7

26-306817.7

31-355714.8

36-405213.5

41-45297.6

باالتر از 46
Above 46 307.8
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مقوله ها
variable

فراوانی
Frequency

درصد
percentage

تحصیالت
Education

دیپلم و زیردیپلم
Diploma and  
sub-diploma

9023.4

کارشناسی
Masters19651

کارشناسی  ارشد
Master's degree

7820.3

دکترا
P.H.D205.2

رشتهتحصیلی
Major

تربیت بدنی
Physical 

Education
8221.4

غیر تربیت بدنی
Non-physical 

education
30278.6

میزاندرآمد
Monthly income

صفر تا 1 میلیون
Zero to 1 million4411.5

تا 2 میلیون
Up to 2 million10026

 2 تا 5 میلیون
2 to 5 million

17044.3

بیشتر از 5 میلیون
Over 5 million

7018.2

میزانمشارکتساالنهدرخرید
حقپخشتلویزیونی

 The amount of annual
 participation in the purchase of

television broadcasting rights

بله
Yes

32785.2

خیر
NO5714.8

ادامهجدول1.
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مقوله ها
variable

فراوانی
Frequency

درصد
percentage

تمایلبهپرداخت
willingness to pay

خرید حق پخش 
مسابقات لیگ برتر
Buying the right 

to broadcast 
Premier League 

matches

29576.8

خرید حق پخش 
مسابقات جام حذفی
Buying the right 
to broadcast the 

Football Cup 
matches

30378.9

خرید حق پخش 
مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا
Buying the 

broadcast rights 
of the Asian 
Champions 

League matches

29977.8

خرید حق پخش 
مسابقات تیم ملی در 
تورنمنت های مختلف
Buying the right 

to broadcast 
national team 

matches 
in various 

tournaments

32283.8

در جـدول 2 میانگیـن تمایـل بـه پرداخت های اظهار شـده از سـوی شـهروندان، 
در هر یک از موارد سـؤال شـده در پرسشـنامه، نمایش داده شـده اسـت.

ادامهجدول1.
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جدول2.میانگینتمایلبهپرداختهایاظهارشدهبهتفکیکجنسیت)تومان(

Table 2. Average willingness to pay by gender (Toman)

تمایل به پرداخت
willingness to pay

مرد
Man

زن
Female

میانگین
Average

خرید حق پخش مسابقات لیگ برتر
Buying the right to broadcast Premier  

League matches
78000 5400066000 

خرید حق پخش مسابقات جام حذفی
Buying the right to broadcast the Football  

Cup matches

1050006450084750 

خرید حق پخش مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
Buying the broadcast rights of the  
Asian Champions League matches

100000 6150080750 

 خرید حق پخش مسابقات تیم ملی در 
تورنمنت های مختلف

Buying the right to broadcast national  
team matches in various tournaments

220000 152200186100

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از روش پروبیت رتبه ای
طبـق نتایـج جدول 3، در سـطح اطمینان باالی 95 درصد، سـن و درآمد، عواملی 
هسـتند کـه بـا میـزان تمایـل بـه پرداخت هزینـه سـاالنه بـرای خرید اشـتراک حق 

پخـش مسـابقات لیـگ برتر فوتبـال ایـران، به طور معنـاداری رابطه  مسـتقیم دارند.

جدول3.ضرایبمربوطبهمتغیرهایمستقلدرمدلپروبیترتبهای؛
متغیروابسته:تمایلبهپرداختبرایخریدحقپخشمسابقاتلیگبرترفوتبالایران)هزارتومان(

Table 3. Coefficients related to independent variables  
in the ranking probit model

متغیر
Variable

ضریب
Coefficient

خطای  استاندارد
Std. Error

آماره والد
Wald

سطح معناداری
Sig.

جنسیت
Gender

-0.0920.1210.5860.444

سن
Age

0.0760.0325.6930.017

تحصیالت کد )1(
Education Code (1)

-0.2070.2800.5460.460
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متغیر
Variable

ضریب
Coefficient

خطای  استاندارد
Std. Error

آماره والد
Wald

سطح معناداری
Sig.

تحصیالت کد )2(
Education Code (2)

-0.2750.2571.1410.285

تحصیالت کد )3(
Education Code (3)

0.0480.2710.0310.860

رشته تحصیلی
Major

0.1160.1390.6920.405

درآمد
Income

0.2940.06619.7320.000

طبـق نتایـج جـدول 4، در سـطح اطمینـان بـاالی 95 درصـد، رشـته تحصیلـی، 
درآمـد و سـن، عواملی هسـتند کـه با میزان تمایل بـه پرداخت افراد بـرای خرید حق 
پخـش مسـابقات جـام حذفی فوتبـال ایـران، به طور معنـاداری رابطه  مسـتقیم دارند.

جدول4.ضرایبمربوطبهمتغیرهایمستقلدرمدلپروبیترتبهای؛
متغیروابسته:تمایلبهپرداختبرایخریدحقپخشمسابقاتجامحذفیفوتبالایران)هزارتومان(

Table 4. Coefficients for independent variables in the rank probit model

متغیر
Variable

ضریب
Coefficient

خطای  استاندارد
Std. Error

آماره والد
Wald

سطح معناداری
Sig.

جنسیت
Gender

-0.1130.1210.8810.348

سن
Age

0.1330.03217.1720.000

تحصیالت کد )1(
Education Code (1)

-0.2610.2820.8590.354

تحصیالت کد )2(
Education Code (2)

-0.4110.2592.5080.113

تحصیالت کد )3(
Education Code (3)

0.0340.2730.0150.902

رشته تحصیلی
Major

0.2590.1393.4660.063

درآمد
Income0.2650.06615.0970.000

ادامهجدول3.
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طبـق نتایـج جـدول 5، در سـطح اطمینـان بـاالی 95 درصـد، رشـته تحصیلی، 
درآمـد و سـن، عواملـی هسـتند کـه با میـزان تمایل بـه پرداخـت افراد بـرای خرید 
حـق پخش مسـابقات لیـگ قهرمانان آسـیا، به طور معنـاداری رابطه  مسـتقیم دارند.

جدول5.ضرایبمربوطبهمتغیرهایمستقلدرمدلپروبیترتبهای؛
متغیروابسته:تمایلبهپرداختبرایخریدحقپخشمسابقاتلیگقهرمانانآسیا)هزارتومان(

Table 5. Coefficients for independent variables  
in the ranking probit model

متغیر
Variable

ضریب
Coefficient

خطای  استاندارد
Std. Error

آماره والد
Wald

سطح معناداری
Sig. 

جنسیت
Gender-0.1040.1210.7410.389

سن
Age0.1430.03219/9160.000

تحصیالت کد )1(
Education Code (1)

0.1970.2820.4890.484

تحصیالت کد )2(
Education Code (2)

-0.4130.2592/5310.112

تحصیالت کد )3(
Education Code (3)

0.1190.2730.1910.662

رشته تحصیلی
Major

0.2370.1392. 8970.089

درآمد
Income

0.2390.06613.1360.000

طبق نتایج جدول 6، در سـطح اطمینان باالی 95 درصد، درآمد، جنسـیت و سـن، 
عواملـی هسـتند که بـا میزان تمایل به پرداخـت افراد برای خرید حق پخش مسـابقات 

تیـم ملی در تورنمنت هـای مختلف، به طور معناداری رابطه مسـتقیم دارند.
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جدول6.ضرایبمربوطبهمتغیرهایمستقلدرمدلپروبیترتبهای؛
متغیروابسته:تمایلبهپرداختبرایخریدحقپخشمسابقاتتیمملیدرتورنمنتهایمختلف)هزارتومان(

Table 6. Coefficients for independent variables in the rank probit model

متغیر
Variable

ضریب
Coefficient

خطای  استاندارد
Std. Error

آماره والد
Wald

سطح معناداری
Sig. 

جنسیت
Gender

-0.2270.1213.5270.060

سن
Age

0.0950.0328.7480.003

تحصیالت کد )1(
Education Code (1)

-0.1440.2900.2460.620

تحصیالت کد )2(
Education Code (2)

-0.3340.2671.5620.211

تحصیالت کد )3(
Education Code (3)

0.0730.2820.0680.795

رشته تحصیلی
Major

0.1980.1401.9930.158

درآمد
Income

0.1810.0667.5640.006

محاسبه ارزش کل اقتصادی حق پخش مسابقات فوتبال برای شهروندان ایران
 با توجه بـه میانگیـن بـه دسـت آمـده از تمایـل به پرداخت هـای شـهروندان برای 
خریـد حـق پخش مسـابقات لیگ برتر فوتبـال ایران، ارزش کل حق پخش مسـابقات 

فوتبال برای شـهروندان ایرانی، به شـکل زیر محاسـبه خواهد شـد.
تعـداد کل خانوارهـای کشـور ایـران بـا تقسـیم جمعیـت آن بـر بعـد خانـوار در 
ایـن کشـور )متوسـط تعداد اعضـای خانوار( به دسـت می آیـد. جمعیت کشـور ایران 
بـر اسـاس گـزارش مرکـز آمـار ایـران در سـال 1395، 79926270 نفـر بوده اسـت. 
بعـد خانـوار نیـز در کشـور ایـران بـر اسـاس گـزارش مرکـز آمـار ایـران 3 در نظـر 
گرفتـه می شـود. بر این اسـاس، تعـداد خانوارهای کشـور ایران 24196035 اسـت و 
به این ترتیـب، ارزش سـاالنه حـق پخـش مسـابقات فوتبال ایـران به میـزان 10/140 

میلیـارد تومان محاسـبه می شـود.

رابطه 12                     ارزش ساالنه حق پخش مسابقات فوتبال برای شهروندان ایرانی=

تعداد خانوارهای کشور ایران //                                ميانگين تمایل به پرداخت ساالنه مصاحبه شوندگان
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تحلـیل تمایل به پرداخت 
شهــروندان نسبت به حق 
پخش تلویزیونی مسابقات 
فــــوتبـال ایـــــران 

بـر ایـن اسـاس، خرید حق پخش مسـابقات لیـگ برتر فوتبـال ایران، سـاالنه به 
میـزان حـدوداً 1/596 میلیـارد تومـان، بـرای شـهروندان این کشـور ارزش اقتصادی 
ایجـاد می کنـد، همچنان کـه  خریـد حـق پخـش مسـابقات جـام حذفـی، خرید حق 
پخـش مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا و خریـد حـق پخش مسـابقات تیـم ملی در 
تورنمنت هـای مختلـف نیـز به ترتیـب بـه میـزان 2/050 میلیـارد تومـان، 1/953 

میلیـارد تومـان و 4/502 میلیـارد تومـان ارزش اقتصـادی ایجـاد خواهـد کرد.

۲۱ 
 

 کشور نیبر بعد خانوار در اآن  تیجمع میبا تقس کشور ایران يخانوارهاکل تعداد 
بر اساس گزارش  کشور ایران تیجمع. دیآیخانوار) به دست م ي(متوسط تعداد اعضا

 کشور ایراندر نیز . بعد خانوار بوده استنفر  79926270، 1395در سال  رانیمرکز آمار ا
اساس، تعداد  نی. بر اشوددر نظر گرفته می 3 ایراناساس گزارش مرکز آمار  بر

ارزش ساالنه حق پخش  ،بیترتنیابه و است 24196035 کشور ایران يخانوارها
 .دشویتومان محاسبه م اردیلیم 140/10 زانیبه مایران مسابقات فوتبال 

 = ارزش ساالنه حق پخش مسابقات فوتبال براي شهروندان ایرانی 12رابطه 

 خانوارهاي کشور ایران تعداد×  میانگین تمایل به پرداخت ساالنه مصاحبه شوندگان

 زانیساالنه به م ،فوتبال ایرانبرتر  گیحق پخش مسابقات ل دیاساس، خر نیبر ا
 جادیا يارزش اقتصادکشور این  شهروندان يبرا ،تومان اردیلیم 596/1حدوداً 

حق پخش  دی، خرجام حذفیحق پخش مسابقات  دیخرکه همچنان ،کندیم
در  یمل میحق پخش مسابقات ت دیو خر ایقهرمانان آس گیمسابقات ل

 اردیلیم 953/1تومان،  اردیلیم 050/2 زانیبه م بیترتبه زیمختلف ن هايتورنمنت
 خواهد کرد. جادیا يتومان ارزش اقتصاد اردیلیم 502/4تومان و 

 فوتبال ایران براي شهروندان ایرانی حق پخش مسابقاتارزش فعلی  13رابطه 

=
Q(1 + π)

i − π
 

 

 یاسم بهره نرخ iو  نرخ تورم πبه پرداخت ساالنه؛  لیبرابر با تما Q باالدر رابطه 
نرخ تورم، ارزش  يبرا 15/0نرخ بهره و  يبرا 18/0ریمقاد يگذاری. با جااست

 38720 زانیبه موندان ایرانی شهر يبرا رانیحق پخش مسابقات فوتبال ا یفعل
 .دشویتومان محاسبه م اردیلیم هزار

 گیرينتیجهبحث و 
در شرایط فعلی، سازمان صداوسیما، تنها متولی تولید و پخش محصوالت رادیو 

و  نیتراز محبوب یکیورزش فوتبال، ، استکشور  گستردهتلویزیونی در 
). در 578: 1393زارع و همکاران، ( شودشمرده میجهان  يهاورزش نیتریمردم

 کهاز جامعه است  یها و درواقع، بخشورزش نیترفوتبال از محبوب ز،ین رانیا

 نـرخ تـورم و i نرخ  بهره  
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اساس، تعداد  نی. بر اشوددر نظر گرفته می 3 ایراناساس گزارش مرکز آمار  بر

ارزش ساالنه حق پخش  ،بیترتنیابه و است 24196035 کشور ایران يخانوارها
 .دشویتومان محاسبه م اردیلیم 140/10 زانیبه مایران مسابقات فوتبال 
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 زانیساالنه به م ،فوتبال ایرانبرتر  گیحق پخش مسابقات ل دیاساس، خر نیبر ا
 جادیا يارزش اقتصادکشور این  شهروندان يبرا ،تومان اردیلیم 596/1حدوداً 

حق پخش  دی، خرجام حذفیحق پخش مسابقات  دیخرکه همچنان ،کندیم
در  یمل میحق پخش مسابقات ت دیو خر ایقهرمانان آس گیمسابقات ل

 اردیلیم 953/1تومان،  اردیلیم 050/2 زانیبه م بیترتبه زیمختلف ن هايتورنمنت
 خواهد کرد. جادیا يتومان ارزش اقتصاد اردیلیم 502/4تومان و 

 فوتبال ایران براي شهروندان ایرانی حق پخش مسابقاتارزش فعلی  13رابطه 

=
Q(1 + π)

i − π
 

 

 یاسم بهره نرخ iو  نرخ تورم πبه پرداخت ساالنه؛  لیبرابر با تما Q باالدر رابطه 
نرخ تورم، ارزش  يبرا 15/0نرخ بهره و  يبرا 18/0ریمقاد يگذاری. با جااست

 38720 زانیبه موندان ایرانی شهر يبرا رانیحق پخش مسابقات فوتبال ا یفعل
 .دشویتومان محاسبه م اردیلیم هزار

 گیرينتیجهبحث و 
در شرایط فعلی، سازمان صداوسیما، تنها متولی تولید و پخش محصوالت رادیو 

و  نیتراز محبوب یکیورزش فوتبال، ، استکشور  گستردهتلویزیونی در 
). در 578: 1393زارع و همکاران، ( شودشمرده میجهان  يهاورزش نیتریمردم

 کهاز جامعه است  یها و درواقع، بخشورزش نیترفوتبال از محبوب ز،ین رانیا

در رابطـه بـاال Q برابـر بـا تمایـل به پرداخت سـاالنه؛ 
اسـمی اسـت. بـا جایگـذاری مقادیـر0/18 بـرای نـرخ بهـره و 0/15 برای نـرخ تورم، 
ارزش فعلـی حـق پخـش مسـابقات فوتبـال ایران بـرای شـهروندان ایرانی بـه میزان 

38720 هـزار میلیـارد تومان محاسـبه می شـود.

بحث و نتیجه گیری
در شـرایط فعلـی، سـازمان صداوسـیما، تنهـا متولـی تولیـد و پخـش محصوالت 
رادیـو تلویزیونـی در گسـترده کشـور اسـت، ورزش فوتبـال، یکـی از محبوب تریـن و 
مردمی تریـن ورزش هـای جهـان شـمرده می شـود )زارع و همـکاران، 1393: 578(. 
در ایـران نیـز، فوتبـال از محبوب تریـن ورزش هـا و درواقـع، بخشـی از جامعـه اسـت 
کـه روز بـه روز بـر اهمیت آن افزوده می شـود از سـوی دیگـر، یکـی از مهم ترین منابع 
درآمدزایـی و توسـعه پایـدار اقتصادی باشـگاه های فوتبـال در کشـورهای صاحب نام، 
فـروش حـق پخـش تلویزیونـی اسـت، از این رو، هـدف اصلـی پژوهش حاضر، بررسـی 
میـزان تمایـل به پرداخت شـهروندان ایرانی بـرای خرید حق پخش مسـابقات فوتبال 
ایـران بـوده اسـت. از آنجـا کـه تماشـای مسـابقات فوتبال در بیشـتر کشـورها تنها با 
پرداخـت هزینـه از سـوی تماشـاگران محقق می شـود و در ایران تماشـای مسـابقات 
فوتبـال از تلویزیـون رایـگان اسـت، به منظـور بـرآورد ارزش اقتصـادی خریـد حـق 
پخـش مسـابقات فوتبـال ایـران بـرای شـهروندان ایرانـی در ایـن پژوهـش، از روش 
ارزش گذاری مشـروط اسـتفاده  شـده اسـت. در ایـن روش یک بازار فرضـی، طراحی  و 
از پاسـخ دهندگان خواسـته می شـود کـه بگوینـد اگر فرض کنیم تماشـای مسـابقات 
فوتبـال ایـران از تلویزیـون تنهـا با پرداخت هزینه از سـوی تماشـاگران ممکن باشـد، 
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حداکثـر مبلغـی که حاضرند برای تماشـای مسـابقات فوتبـال بپردازید چقدر اسـت؟ 
در پژوهـش حاضـر، میـزان تمایـل بـه پرداخـت برای تماشـای مسـابقات فوتبـال در 
لیـگ برتـر، جـام حذفـی، لیـگ قهرمانـان و مسـابقات تیـم ملـی در تورنمنت هـای 
مختلـف، از پاسـخ دهندگان، دریافـت و ارزش هر یک از این موارد برآورد شـده اسـت.

بـر اسـاس نتایـج پژوهـش، میانگین تمایـل به پرداخت سـاالنه بـرای خرید حق 
پخـش مسـابقات لیـگ برتر فوتبـال کشـور 66000 هـزار تومـان و ارزش کل تمایل 
پرداخت هـای سـاالنه بـرای خریـد حق پخش مسـابقات لیگ برتر در سـطح کشـور، 
1/596 میلیـارد تومـان بـوده اسـت. ارزش سـاالنه خریـد حق پخش مسـابقات لیگ 
برتـر بـا ضرب مقـدار میانگین تمایـل به پرداخت سـاالنه در تعداد خانوارهـای ایرانی 
بـه دسـت آمده اسـت. همچنیـن چنانچه تمایـل به پرداخت های سـاالنه  شـهروندان 
را در سـطح کشـور بـرای سـال های متمـادی بـا همیـن ارزش فـرض کنیـم؛ ارزش 
فعلـی کل تمایـل بـه پرداخت هـای شـهروندان کشـور ایـران برای خریـد حق پخش 
مسـابقات فوتبـال برابـر بـا 38720 هـزار میلیـارد تومـان خواهد بـود. این مقـدار را 
می تــوان به عنـوان ارزش اقتصـادی حـق پخش مسـابقات فوتبـال برای شـهروندان 
کشـور ایـران در نظـر گرفـت. محسـنی فر و دوسـتی )1400( در پژوهشـی کـه بـه 
بـرآورد ارزش اقتصـادی آگهی هـای تبلیغاتـی برنامـه نود بـرای صدا و سـیما پرداخته 
بودنـد بـه ایـن نتیجه رسـیدند که صداوسـیما از آگهـی تبلیغاتی برنامه نود در سـال 

2018، در سـال 11/232/000/000/000 ریـال درآمد داشـته اسـت.
نتایـج پژوهـش نشـان می دهد کـه 85/2 درصد از شـهروندان مایل به مشـارکت 
سـاالنه در خریـد حـق پخـش تلویزیونـی مسـابقات فوتبـال ایـران هسـتند و میزان 
تمایـل بـه پرداخـت شـهروندان ایرانـی برای خریـد حق پخش مسـابقات لیـگ برتر 
و جـام حذفـی به ترتیـب 76/8 درصـد و 78/9 درصـد و بـرای و مسـابقات لیـگ 
قهرمانـان آسـیا و خریـد حـق پخش مسـابقات تیـم ملـی در تورنمنت هـای مختلف 
به ترتیـب 77/8 درصـد و 83/8 درصـد اسـت. ایـن نتیجـه بـا نتایـج پژوهـش بیدرام 
و همـکاران )1396( کـه بـا بررسـی بـرآورد ارزش اقتصـادی باشـگاه فوتبـال فـوالد 
مبارکـه سـپاهان بـرای شـهر اصفهان، عنـوان کردند کـه 58/4 درصد برای تماشـای 
تلویزیونـی مسـابقات حاضـر بـه پرداخـت پـول هسـتند؛ و همچنیـن محسـنی فر و 
همـکاران )1399( کـه با برآورد ارزش اقتصادی باشـگاه فوتبال نسـاجی برای اسـتان 
مازنـدران به این نتیجه رسـیدند که 53 درصد از شـهروندان اسـتان مازنـدران، برای 
تماشـای تلویزیونی مسـابقات پول بپردازند، همسـو اسـت. ویکر1 و همکاران )2016( 

1. Wicker
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نیـز عنـوان کردنـد که هـواداران و افرادی کـه در نواحی مربوط بـه 28 تیم حاضر در 
بوندسـلیگا زندگـی می کننـد، تمایـل دارند کـه تیم خـود را به صـورت مالی حمایت 
کننـد. همچنیـن کاسـتیانوس1 و سـانچز2 )2007( نیـز در پژوهش هـای خـود بیـان 
می کنـد کـه درصـد وجود تمایل بـه پرداخت بـرای باشـگاه های فوتبـال حرفه ای در 
اسـپانیا 84/81 درصـد اسـت. هامرولد3 و سـولبرگ4 )2006( در نتایـج پژوهش خود 
اظهـار کرده انـد کـه هـواداران فوتبـال به طـور قابـل توجهـی انگیـزه بیشـتری برای 

تمایـل بـه پرداخـت نسـبت به هـواداران سـایر ورزش ها داشـته اند.
طبـق نتایـج پژوهـش افرادی کـه درآمـد باالیی دارنـد، عالقه  بیشـتری به خرید 
اشـتراک سـاالنه حـق پخـش تلویزیونـی مسـابقات فوتبـال ایـران نشـان می دهند و 
شـهروندان تمایـل بـه پرداخت بیشـتری نسـبت به خریـد حق پخش مسـابقات تیم 
ملـی در تورنمنت هـای مختلـف دارنـد. ویکـر و همـکاران )2012( در نتایج پژوهش 
خـود اظهـار کرده انـد کـه تمایـل بـه پرداخـت در شـهروندان جـوان بـا درآمـد باال، 
عالقـه زیـاد بـه ورزش فوتبـال و تعصـب روی تیم ملی یـا تیم های کشـور که نتیجه 
خـوب آنهـا از نظـر ملـی و شـخصی مهـم شـمرده می شـود، بسـیار باالسـت چنیـن 
برآوردی می تــواند در شـرایط هزینه و سـودی که برای مسـابقات ورزشـی به دنبال 
دارد، ادغـام شـود. زاوادسـکی5 )2015( نیـز در نتایـج پژوهش خود بیـان می کند که 
تصمیم به اختصاص بودجه برای حمایت از سـاخت ورزشـگاه در گدانسـک از سـوی 
افـرادی کـه درآمد باالیی دارند، گرفته  شـده اسـت ایـن افراد، عالقه مند بـه فوتبال و 
متأهـل هسـتند. سـطح تمایل بـه پرداخت در بین زنانـی هم که درآمـد باالیی دارند 
و عالقه منـد بـه فوتبـال و مجرد هسـتند، باال برآورده شـده اسـت. مدینـا و همکاران 
)2016( در نتایـج پژوهـش خـود اظهـار می کننـد که وضعیـت مالـی خانوارها عامل 
مهمـی در سـال 2008 نبـوده و ایـن نشـان می دهـد کـه تلویزیـون پولـی به عنـوان 
یک محصول، ممکن اسـت بعد لذت جویی داشـته باشـد. در مقابل، در سـال 2012، 
زمانـی کـه بحـران مالـی در اسـپانیا در اوج خود بود، بـا تلویزیون پولـی به عنوان یک 

محصـول لذت بخش رفتار شـده اسـت.
طبـق نتایـج پژوهـش، شـهروندان مـرد تمایـل بـه پرداخت بیشـتری نسـبت به 
شـهروندان زن دارنـد، نقـدی و همـکاران )1392( نیـز در نتایـج پژوهش خـود اظهار 
می کننـد کـه میـزان هـواداران، اعتبـار و نـام باشـگاه، جایـگاه در جدول مسـابقات و 
حامیـان مالـی، بـر میـزان درآمـد حاصـل از حـق و پخـش تلویزیونی تأثیر مسـتقیم 
دارد. زهره وندیـان و همـکاران )1397( در نتایـج پژوهـش خـود اظهـار می کنـد کـه 
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در ایـران باشـگاه های فوتبـال نشـان دهنده هویـت مـردم یک شـهر، منطقـه، مذهب 
یـا قومیـت هسـتند، نمونـه آن تیم فوتبال تراکتورسـازی تبریـز و هواداران آن اسـت؛ 
امـروزه در اروپـا حـق پخـش تلویزیونی سـهم بزرگی از درآمـد باشـگاه های فوتبال را 
تشـکیل می دهد و شـبکه های تلویزیونی می کوشـند کـه بینندگان بیشـتری را جلب 
کننـد، زیـرا تعـداد بیننـدگان شـاخصی بـرای ارزش دقایـق تلویزیونـی و در نهایـت، 
محکـی بـرای تعییـن میـزان موفقیـت شـبکه ها به حسـاب می آیـد و صنعـت فوتبال 
یکـی از عوامـل رغبـت بیننـدگان از انـواع گوناگـون بـه سـوی شـبکه های تلویزیونی 
اسـت. کاسـتیانوس و سـانچز )2007( نیـز در نتایـج پژوهـش خـود اظهـار کرده انـد 
کـه تمایـل بـه پرداخت باال می تــواند به تیـم فوتبال در سـطح حرفـه ای کمک کند.

در ایـن پژوهـش بیـن درآمد، سـن و میزان تمایل بـه پرداخت افراد بـرای خرید 
حـق پخـش مسـابقات لیـگ برتـر فوتبال ایـران، جـام حذفی، لیـگ قهرمانان آسـیا 
و خریـد حـق پخـش مسـابقات تیـم ملـی در تورنمنت هـای مختلـف رابطـه معنادار 
وجـود دارد. ویکـر و همـکاران )2012( در نتایـج پژوهـش خـود اظهـار کرده انـد که 
تمایـل بـه پرداخـت در شـهروندان جـوان با درآمـد بـاال، دارای عالقه زیـاد به ورزش 
فوتبـال و متعصـب نسـبت بـه تیـم ملـی و تیم هـای کشـور کـه نتیجـه خـوب آنهـا 
از نظـر ملـی و شـخصی مهـم شـمرده می شـود، بسـیار باالسـت و چنیـن بـرآوردی 
می تــواند در شـرایط هزینـه و سـودی کـه بـرای مسـابقات ورزشـی به دنبـال دارد، 
ادغـام شـود. دبوئـر1 و همـکاران )2019( در نتایـج پژوهـش خـود اظهـار کرده انـد 
کـه پیـروی از یـک رویـداد در رسـانه ها و حضـور در رویـداد نقش مهمـی در توضیح 
تمایـل بـه پرداخـت سـاکنان ایفا می کنـد. مدینا و همـکاران )2016( که به بررسـی 
تأثیـر تلویزیـون دیجیتـال زمینی در تمایـل به پرداخـت هزینه تلویزیون در اسـپانیا 
پرداختـه بودنـد، دریافتنـد کسـانی کـه تحصیـالت رسـمی کمتـری دارنـد، عالقـه 
بیشـتری بـه تماشـای فوتبال نشـان می دهند. به این ترتیـب، برنامه هـای تلویزیونی را 
می تــوان به عنـوان یـک کاالی لذت جویانـه در نظـر گرفـت که انتخاب آن بیشـتر بر 
اسـاس جنبه هـای فرهنگـی و عاطفی مانند سـلیقه، عالقـه و نیازهای سـرگرم کننده 
خانـواده صـورت می گیـرد تـا انگیزه هـای منطقـی ماننـد فقـط درآمـد. در مجمـوع 
می تــوان گفـت از آنجـا که ورزش فوتبال در کشـور ما ورزش محبـوب و پرطرفداری 
بیـن اقشـار مختلف مـردم اسـت و به صورت دولتـی تأمین مالـی می شـود، با توجه به 
شـرایط حـال حاضر کشـور،  یعنـی تحریم هـا و کمبود بودجـه و ذخایر مالـی دولتی، 
می تــواند از روش هایـی همچـون خصوصی سـازی و یا تمایل بـه پرداخت حق پخش 

1. De Boer
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مسـابقات فوتبـال از تلویزیـون کـه در ایـن پژوهـش کـه بـه آن اشـاره شـده اسـت، 
اسـتفاده کنـد؛  در همیـن زمینـه، از مدیـران نیـز انتظـار مـی رود که یافته هـای این 
پژوهـش و پژوهش هـای مشـابه را بـرای حـل معضـل حـق پخـش بین باشـگاه های 

فوتبـال و صدا و سـیما مـورد توجـه قـرار دهند.

پیشنهادها
به مسـئوالن سـازمان صداوسیمای جمهوری اسـالمی ایران پیشنهاد می شود که  •

بودجـه صدا و سـیما را بیـن مـردم تقسـیم و با فـروش اشـتراک حق پخـش تلویزیونی، 
ازجملـه فروش حـق پخش مسـابقات فوتبـال درآمدزایی کنند.

بـه مسـئوالن صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران پیشـنهاد می شـود کـه  •
شـبکه های تلویزیونی به ویژه شـبکه های ورزشـی را به سـمت خصوصی سـازی سـوق 

دهنـد تـا بتوانند با فـروش اشـتراک حق پخـش سـاالنه درآمدزایی کنند.
بـه مسـئوالن صدا و سـیما، وزارت ورزش و فدراسـیون فوتبـال ایـران پیشـنهاد  •

می شـود کـه در زمینـه خرید و فـروش حـق پخـش تلویزیونـی بـه توافـق برسـند تـا 
باشـگاه ها بتواننـد حـق پخـش خـود را بـه شـبکه های تلویزیونـی بـه فروش برسـانند.

بـه مسـئوالن وزارت ورزش، فدراسـیون و باشـگاه های فوتبال پیشـنهاد می شـود  •
هواداران خود را تشـویق کنند که برای حمایت از باشـگاه های فوتبال اشـتراک سـاالنه 

حـق پخش مسـابقات فوتبال را خریـداری کنند.
 بـه مسـئوالن صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران پیشـنهاد می شـود کـه  •

زمینـه ای فراهـم آوردنـد تـا باشـگاه های پرطرفـدار بتواننـد شـبکه های تلویزیونـی 
اختصاصـی بـا برنـد باشـگاه خـود را راه اندازی کننـد و اشـتراک آن را بین هـواداران 

به فـروش برسـانند.
 به مسـئوالن صدا و سـیمای جمهوری اسالمی ایران پیشـنهاد می شود برنامه های  •

تحلیلـی مـورد پسـند بیننـدگان در زمینـه ورزش فوتبـال را تهیه و پخش کننـد، تا با 
افزایـش تعـداد مخاطبان، بتوان اشـتراک برنامه را بین شـهروندان به فروش رسـاند.

 به مسـئوالن صدا و سـیمای جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می شـود با برگزاری  •
نظرسـنجی های ورزشـی مختلـف در طـول سـال در شـبکه های تلویزیونـی از نظرها و 

پیشـنهادها شـهروندان برای پخش ورزش فوتبال اسـتفاده کنند.
 بـه مسـئوالن صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران پیشـنهاد می شـود بـرای  •

پخـش گـزارش مسـابقات فوتبال از گزارشـگران حرفه ای، شـناخته شـده و محبوب در 
سـطح کشـور اسـتفاده کنند.
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محدودیت و نوآوری 
در حـال حاضـر باشـگاه های فوتبـال دنیا دوران طالیـي خود را سـپري می کنند 
و سـیل پول به سـوي آنها سـرازیر اسـت؛ قراردادهاي کالن با شـبکه های تلویزیوني 
بـراي نمایـش بسـته می شـود و حامیـان گوناگون بـراي جلب نظـر باشـگاه ها رقابت 
شـدید دارنـد؛ امـا در ایـران یـک دلیـل بـرای توجیـه پرداخـت نکـردن حـق پخش 
مسـابقات فوتبـال ایـن اسـت که تـا وقتـی دولت اسـاس بودجـه باشـگاه ها را تأمین 
می کنـد اعطـای حـق پخـش بـه باشـگاه ها به منزلـه دوبـار پرداخـت تلقی می شـود؛ 
اول، از طریـق مراکـزی کـه حامیـان و مالـکان اصلـی باشـگاه بـه شـمار می رونـد و 
اغلـب دولتـی هسـتند و بودجـه آنهـا بـر اسـاس طـرح مصـوب پرداخـت می شـود و 
دوم،  از طریـق حـق پخـش کـه آن هـم دولتی اسـت به عبارت دیگـر، دوبـار پرداخت 
بـرای یـک کاال یـا خدمـت، از ایـن رو، می تــوان گفـت یکـی از محدودیت هـای حـق 
پخـش در فوتبـال ایـران، دولتـی بـودن بیشـتر باشـگاه های فوتبال اسـت؛ تـا زمانی 
کـه همـه باشـگاه های فوتبـال بـه بخـش خصوصـی واگـذار نشـوند مشـکل حـق 
پخـش حـل نخواهـد شـد. حـق پخـش تلویزیونـی مسـابقات فوتبـال از اصلی تریـن 
منابـع درآمـدی فدراسـیون ها و باشـگاه های فوتبـال محسـوب می شـود و با توجه بـه 
اینکـه ورزش فوتبـال در کشـور ایـران طرفداران زیـادی دارد و باشـگاه های فوتبال از 
هـواداران میلیونـی برخوردارند می تــوان بـا برنامه ریزی از طرف باشـگاه های فوتبال، 
فدراسـیون فوتبال و سـازمان صداوسـیمای جمهوری اسـالمی ایران در زمینه فروش 
اشـتراک حـق پخـش مسـابقات فوتبـال از طریـق تلویزیـون در بیـن شـهروندان بـه 
کسـب درآمـد پرداخـت تـا به این ترتیـب بتـوان حـق پخـش باشـگاه های فوتبـال را 
نیـز پرداخـت کـرد. در ایـن پژوهش برای اولیـن بار در کشـور، از تمایل بـه پرداخت 
شـهروندان بـرای خریـد اشـتراک حـق پخـش تلویزیونـی مسـابقات فوتبـال ایـران 
پرسـیده شـده اسـت نتایج پژوهش می تــواند راهـکاری برای حل و فصـل حق پخش 

تلویزیونـی در فوتبـال ایران باشـد.
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