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  ای فوتبال ایران بود.های حرفههدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه :هدف

تحقیق حاضر در مطالعه کمی و ی آماری روش تحقیق حاضر، آمیخته اکتشافی بود. جامعه :شناسیروش

ای و در گیری هدفمند طبقهاز نمونهبود. در بخش کیفی  فوتبال کلیه نخبگان آگاه در صنعتشامل کیفی 

 بخش کمی،اطالعات در  یآورجمع یابزار مورد استفاده براگیری هدفمند استفاده شد. بخش کمی از نمونه

های تحلیل های تحقیق حاضر از روشساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهمحقق شامل پرسشنامه

. استفاده شدمعادالت ساختاری در جهت بررسی مدل تحقیق ها و از روش محتوا در جهت بررسی مصاحبه

 PLSو نرم افزار  88نسخه  SPSSهای تحقیق حاضر در غالب نرم افزار کلیه روند تجزیه و تحلیل داده

 انجام گردید.
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 قدمهم

 چشمگیری در بسیار تغییرات زمان گذشت با

 یک از ن راآ و آمده به وجود ایحرفه فوتبال

 المللینبی تجارت یا صنعت یک به صرف ورزش

 پیشرفته، کشورهای اکثر در کرده است. تبدیل

 در خصوصاً فوتبال، افزون روز رشد دلیل به

 با ورزش تجاری، از این و اقتصادی هایزمینه

شود )الهی و می برده نام فوتبال صنعت عنوان

 دخو کتاب ( در6111) 6مورو (. 6022همکاران، 

 به را زیادی موارد 8فوتبال، جدید تجارت نام به

، گذشته دهه در فوتبال در تغییرات وسیع عنوان

 تجاری و صنعتی باعث تغییرات این که برده نام

 حضور ز:ا عبارتند که است شده شدن فوتبال

 سهام، حضور بورس بازار در هاباشگاه

 پخش و ضبط برای یاماهواره هایتلویزیون

 فروش از حاصل درآمدهای زایشفوتبال، اف

 شدن ای، جهانیحرفه هایباشگاه محصوالت

 فوتبال، پیدایش بازیکنان انتقاالت و نقل بازار

 بلیط فروش پیش برای بلیط فروش هایآژانس

 هایبلیط قیمت فوتبال و افزایش مسابقات

فوتبال. در حقیقت فوتبال  هایماستادیو ورودی

پدیدۀ  فقط یک تجارت نیست، بلکه یک

اجتماعی واقعی نیز هست. صف طویل متقاضیان 

حق پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی 

شمار فوتبال یا لیگ قهرمانان اروپا و نیز تعداد بی

کنند. حدود تماشاگران، این موضوع را تایید می

سه میلیارد و دویست میلیون نفر جام جهانی 

برزیل را از تلویزیون تماشا کردند و  8364

نفر هم این مسابقات را از نزدیک  0،481،270

تماشاگر و  50،333تماشا کردند که میانگین 

                                                  
1. Morrow 

2. The New Business of Football 

درصدی ظرفیت ورزشگاه برای هر  10تکمیل 

 (. 8365، 0دیماباشد )بازی می

 و خود حیات ادامه برای فوتبال هایباشگاه

 درآمد کسب نیازمند مسابقات، در حضور

 یراخ هایدهه طی فوتبال . صنعتباشندیم

 آن هایباشگاه و است کرده فراوانی تغییرات

 دنبال به قدرتمند اقتصادی یک بنگاه مانند

درآمد و  کسب جهت مختلف هایشرو و منابع

بر اساس گزارش سایت  .باشندیم سودآوری

 از جهان سراسر در فوتبال های، باشگاه4دلویت

 عبارتند که پردازندمی درآمد کسب به طریق سه

و  1رسانه پخش حق ،5مسابقه وزر از: درآمد

بر اساس این گزارش، میزان . 7های تجاریفعالیت

 – 8361باشگاه پردرآمد دنیا در فصل  83درآمد 

میلیون دالر است که  133/467/7، برابر 8365

درصد به  01درصد آن به درآمد روز مسابقه،  62

درصد نیز به  40ای و حق پخش رسانه

 (.8367ست )دلویت، وط اهای تجاری مربفعالیت

 به عنوان را اسپانسرها و (، تبلیغات6016اتقیا )

 بازاریابی ورزش در درآمدزایی منابع ترینمهم

 .کرد غربی معرفیبانوان استان آذربایجان

 با تحقیقی در( 6021زاده )راد و محرمقیامی

 ورزش در زاییدرآمد نوین هایشیوه عنوان

 حق اسپانسرها، تبلیغات، از استفاده کاراته،

 عنوان به را ورزشی گردشگری و پخش

کردند.  معرفی فدراسیون این بازاریابی کارهایراه

(، تبلیغات و درآمد روز 6014ترابی و همکاران )

                                                  
3. Dima 

4. Deloitte analysis 

5. Match day 

6. Broadcasting 

7. Commercial 
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مسابقه را از جمله مسائل مهم در سودآوری و 

ای های فوتبال حرفهتأمین منابع مالی باشگاه

تحقیق  (، در8334) 6کشاک ایران معرفی کردند.

با عنوان اثر اطالعات اقتصادی بر نگرش  خود

های متوسط حامیان بالقوه ورزشی فعال درکالج

که وجود اطالعات به این نتیجه رسید  و کوچک

ترین ابزارهای شفاف و کامل اقتصادی، از مهم

ها برای حمایت مالی از یک گیری شرکتتصمیم

تواند نقش مهمی که میباشد ورزش خاص، می

های ورزشی ها و باشگاهسودآوری انجمندر 

( در 8330) 8هادسون و بواتج داشته باشد.

تحقیقی بر روی فوتبال آمریکا به این نتیجه 

رسیدند که تنها راه رشد و توسعه ورزش، 

ترین کارهای بازاریابی است و مهماستفاده از راه

راهکار را نیز حمایت طرفداران و حق پخش 

( نیز درآمدهای 8368) 0منزوااای دانستند. رسانه

ها های تجاری باشگاهروز مسابقه، درآمد فعالیت

ترین منابع ای را از مهمو حق پخش رسانه

های فوتبال کننده مسائل مالی در باشگاهتأمین

 کند. انگلستان معرفی می

 اکثر گیرگریبان که مالی هاینبحرا ا وجودب

 تبالفو بزرگ هایباشگاه است جهان کشورهای

هستند.  باال مالی تراز و دارای سودآور همچنان

 در فوتبال هایباشگاه که است حالی در این

 و هستند مالی شدید مشکالت درگیر هنوز ایران

 بهره کشورمان فوتبال هایتظرفی از اندنتوانسته

اند. با مانده دور فوتبال صنعت از و گیرند

 روز بالفوت و ایران فوتبال بین کوتاه ایهمقایس

 از کشورمان فوتبال که شویممی متوجه دنیا

 یک که مانده عقب دنیا بسیار فوتبال صنعت

                                                  
1. Keshock 

2. Hudsond & Boewadtj 

3. Mnzava 

 است و این باشگاهی فوتبال برای بزرگ تهدید

 هانگهداری باشگاه هایهزینه که است حالی در

 و سهامداران که است افزایش حال در روز به روز

 را هاهزینه این بر آمدن فائق نیز دولت حتی

 منابع سراغ خاطر همین بینند؛ بهسخت می

 خود باشگاه هایههزین تأمین جهت دیگر

 از (. یکی6010روند )عیدی و یوسفی، می

 ابتدای از ایران فوتبال معضالت ترینبزرگ

 امر در هاباشگاه توانایی عدم امروز به تا تاسیس

های ایران باشگاه است. درآمدزایی بوده

ه دولت هستند و به غیر هاست که وابسته بسال

ها شمار، سایر باشگاهاز چند باشگاه انگشت 

همچنان به صورت مستقیم )پرسپولیس و 

های صنعتی و استقالل( و غیرمستقیم )تیم

ها نظامی( از منابعی که توسط دولت به آن

گذرانند و این در شود، امور خود را میتزریق می

ا، شرایطی است که کنفدراسیون فوتبال آسی

ها به صورت مؤسسات و باشگاه دارد تاکید

های تجاری، اداره شوند و ضمن داشتن شرکت

استقالل کاری، نه تنها از منابع مالی خود 

های سودآور نیز استفاده کنند، بلکه به بنگاه

 تبدیل شوند.

به دلیل جهانی شدن مقوله اقتصاد فوتبال و 

عمومیت داشتن این رشته در ایران، موضوع 

های ین مالی و درآمدزایی مناسب باشگاهتأم

ای فوتبال ایران، ضرورت بیشتری پیدا حرفه

کند؛ همچنین وابستگی شدید اقتصاد ایران می

پذیر به صادرات نفت، نوسانات قیمت و پایان

بودن این منبع اقتصادی، لزوم توجه به سایر 

صنایع مانند فوتبال را که دارای پتانسیل 

دوچندان کرده است. ضمن درآمدزایی هستند، 

ها، آن که، بهبود وضعیت مالی و اقتصادی باشگاه

تواند به پیشرفت قابل توجهی در زمینه فنی می
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در ابعاد ورزش قهرمانی و ملی، منجر شود. از 

طرفی، گرچه تاکنون مطالعاتی در حوزه منابع 

درآمدزایی در رویدادهای ورزشی انجام شده 

اربردی چندانی است ولی مطالعات جامع و ک

درباره این موضوع در کشورمان صورت نگرفته و 

انجام تحقیق علمی منظم در این حوزه، ضروری 

رسد. با توجه به مطالب مطرح شده، به نظر می

های فوتبال به دنبال ضروری است تا باشگاه

ها و کسب درآمد از تمامی منابع و تأمین هزینه

حاضر به  های خود باشند. لذا، تحقیقپتانسیل

دنبال پاسخگویی به این سئوال است که: 

های فوتبال ترین منابع درآمدزایی باشگاهمهم

 .؟ایران کدامند؟ و اولویت این منابع چگونه است

 

 شناسی پژوهشروش
هرای تحقیرق آمیختره    در این تحقیق از طررح 

هرای  اکتشافی استفاده شرده اسرت. انرواع طررح    

ها آوری دادهتحقیق آمیخته، بر اساس نحوه جمع

( بهم تنیده: کره  6شوند: به سه دسته تقسیم می

هررای کیفرری و کمرری، برره صررورت همزمرران داده

هرای  ( تشریحی: ابتدا داده8شود، آوری میجمع

شود آوری میهای کیفی جمعکمی و سپس داده

هرای کیفری و سرپس    ( اکتشرافی: ابتردا داده  0و 

شرود )بازرگران   آوری مری های کمری جمرع  داده

(. برای این منظور، محقق ابتدا به 6027ندی، هر

هرای کیفری از   شناسایی پدیده و گرردآوری داده 

های اکتشافی پرداخته و در ادامه طریق مصاحبه

های کمی، الگوی آوری دادهبا تدوین الگو و جمع

ای های حرفهاستخراجی منابع درآمدزایی باشگاه

 فوتبال ایرران را مرورد آزمرون قررار داده اسرت.     

ها در مرحله کیفی تا حد اشرباع نظرری   مصاحبه

ادامه داشت و سپس با اسرتفاده از روش تحلیرل   

ای های اصلی، پرسشنامهمحتوا و کدگذاری مؤلفه

بدین منظرور طراحری و تردوین و نهایتراً توزیرع      

گردید. خروجی فرایند آمراری در ایرن تحقیرق،    

مدلی اسرت کره مبنرای الگروی تبیینری منرابع       

-ای فوتبال ایران میهای حرفهاشگاهدرآمدزایی ب

سرازی معرادالت   گردد. این مدل از طریرق مردل  

 ( تدوین گردیده است.SEM)6ساختاری

با توجه به ماهیرت اجرایری کرار، بررای انجرام      

مصاحبه میدانی، جامعه آماری تحقیرق کیفری را   

نظیر: مدیران  کلیه نخبگان آگاه از صنعت فوتبال

زمان لیگ، مردیران  ارشد فدراسیون فوتبال و سا

مدیریت ورزشی شرامل   ها و اساتیدعامل باشگاه

شرامل  نیرز   یشوند. جامعه آماری تحقیق کممی

باشرد  و کارشناسان مدیریت ورزشری مری   اساتید

که در حوزه بازاریابی فوتبال آشنایی کامل دارند. 

گیررری هدفمنررد در بخررش کیفرری، روش نمونرره

این بخش، ای مورد استفاده قرار گرفت. در طبقه

ها صورت گرفت و تا اشرباع  مصاحبه با نمونه 64

 4هرا شرامل   شرونده  نظری ادامه یافت. مصاحبه

نفررر از مرردیران ارشررد  8مرردیر عامررل باشررگاه، 

نفر  5نفر از مدیران سازمان لیگ و  0فدراسیون، 

از اسرراتید مرردیریت ورزشرری خبررره در حرروزه    

بازاریابی فوتبرال بودنرد. نمونره آمراری تحقیرق      

و کارشناسران   نفرر از اسراتید   633می، شامل ک

مدیریت ورزشی آگاه در حوزه بازاریابی فوتبرال،  

گیررری بررود کرره  در ایررن بخررش از روش نمونرره 

 25هدفمنررد اسرررتفاده شرررد. از ایرررن تعرررداد،  

پرسشنامه به صورت صحیح عرودت داده شرده و   

 مورد تحلیل قرار گرفت.

در  اطالعات یآورجمع یابزار مورد استفاده برا

ای محقرق سراخته   شامل پرسشرنامه  قیتحق نیا

شرد. گویره را شرامل مری    80متغیرر و   7بود که 

                                                  
1. Structural Equation Model 
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جهت تعیین روایی پرسشرنامه از روایری محتروا    

ترن از اسراتید    2استفاده شد که این امر توسرط  

دکترای مدیریت ورزشی انجام گرفت. همچنرین  

برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

بره دسرت    3822که مقدار آن برابرر   استفاده شد

ها همچنین برای بررسی توزیع نرمالیته دادهآمد. 

از آزمون کلمروگروف اسرمیرنوف اسرتفاده شرد.     

ترر از  بره دسرت آمرد )برزرگ     14/3آماره آزمون 

هرررا از توزیرررع نرمرررال   (، بنرررابراین داده35/3

هرای  برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیرل داده 

هررای تحلیررل محترروا در تحقیررق حاضررر از روش

های متخصصین و از روش جهت بررسی مصاحبه

معادالت ساختاری در جهت بررسی مدل تحقیق 

های استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده

نسرخه   SPSS تحقیق حاضر در غالب نرم افرزار 

 (PLS) 6حرداقل مربعرات جزئری    و نرم افزار 88

 .انجام گردید

 

 یافته های پژوهش

نتررایج توصرریفی مربرروط برره جنسرریت، رشررته  

تحصرریلی، سررابقه فعالیررت و سررطح تحصرریالت  

کننرردگان در بخررش کمرری تحقیررق، در  شرررکت

 .، نشان داده شده است6جدول 

                                                  
1. Partial least squares 

هاالت نمونه. وضعیت مربوط به جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه فعالیت و سطح تحصی1 جدول  

 درصد فراوانی وضعیت متغیر

 مرد جنسیت

 زن

72 

7 

2/16  

8/2  

 تربیت بدنی رشته تحصیلی

 غیر تربیت بدنی

78 

60 

7/24  

0/65  

 

 سابقه فعالیت

سال 5تا   

سال 63تا  1  

سال 65تا  66  

سال 61باالی   

68 

84 

64 

50  

6/64  

8/82  

4/61  

8/46  

 

 سطح تحصیالت

 کارشناسی و کمتر

 کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

 دکتری

64 

61 

84 

06 

5/61  

2/62  

8/82  

5/01  
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های یق حاضر به منظور شناسایی مؤلفهدر تحق

های کیفی استفاده منابع درآمدزایی، از مصاحبه

 یمصاحبه 64 به تفسیر در این قسمتگردید. 

 حوزه اجرایی و علمی خبرگان شده با انجام

با  .پرداخته شد های فوتبالدرآمدزایی در باشگاه

توجه به نتایج مطالعه کیفی تحقیق حاضر، 

آمدزایی مشخص شده در های درکارراه

های فوتبال ایران شامل متغیرهایی نظیر باشگاه

های رسانه، تبلیغات، حامیان مالی، فعالیت

تجاری، هواداران، درآمد روز مسابقه و سایر 

 باشد. می

، ضرایب 6و شکل شماره  8در جدول شماره  

های های مربوط به مؤلفهبارهای عاملی گویه

 .تمختلف نشان داده شده اس

. 
 های درآمدزاییهای مرتبط با مؤلفه. ضرایب بارهای عاملی گویه8جدول شماره 

 بار عاملی کد گویه مؤلفه اصلی

 6C 24/3 حق پخش تلویزیونی 

 C 13/3 8 حق پخش اینترنتی و رادیویی رسانه

 C 21/3 0 موبایل رایت 

 C 71/3 4 تبلیغات دور زمین مسابقه و تمرین 

 C 71/3 5 ت روی البسهتبلیغا تبلیغات

 C 23/3 1 گذاری(های تیم )صحهحق تبلیغ چهره 

 C 21/3 7 حامیان مالی اصلی 

 C 13/3 2 حامی لباس و تجهیزات حامیان

 C 70/3 1 فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه 

 C 48/3 63 هاپرورش بازیکن و فروش آن 

 C 76/3 66 حق نام گذاری باشگاه )بازاریابی مشارکتی( 

 C 14/3 68 نقل و انتقال بازیکن فعالیت تجاری

 60C 78/3 ، رستوران و هتل به نام باشگاهاحداث فروشگاه 

 64C 20/3 راه اندازی تورهای گردشگری 

 65C 77/3 های مختلف آناجاره دادن  استادیوم یا بخش 

 61C 25/3 حق عضویت هواداران 

 67C 20/3 سط هوادارانخرید محصوالت باشگاه تو هواداران

 62C 26/3 های بالعوض هواداران و نیکوکارانهدایا و کمک 

 61C 27/3 بلیط فروشی 

درآمد جنبی استادیوم مانند: ) بوفه، فروش لوازم باشگاه مانند  درآمد روز مسابقه

 پیراهن، پرچم، فروش غذا و نوشیدنی(

83C 21/3 

 86C 71/3 و ....(های دولت )واگذاری استادیوم، وام کمک 

 

 سایر

های وابسته به صنایع مثل شرکت مادر )برای نمونه در باشگاه

 پیکان(

88C 20/3 

های های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمانکمک 

 المللیبین

80C 28/3 
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  (یمدل آزمون شده تحقیق )بارهای عامل. 1شکل 

 

 (داری تییمدل آزمون شده تحقیق )ضرایب معن .2شکل 
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و  6افزار در شکل شماره با توجه به خروجی نرم

اعداد ضرایب بارهای عاملی ، 8جدول شماره 

بیشتر است؛ یعنی واریانس  4/3از ها تمام گویه

قبول  اش در حد قابلها با سازه مربوطهشاخص

 باشد.می

، ضرایب معناداری تی 8همچنین شکل شماره 

صل از معادالت های منابع درآمدزایی حامؤلفه

 ساختاری را به نمایش گذاشته است.

 ها و رتبه، آزمون فرضیه0همچنین جدول 

ها های موثر بر درآمدزایی باشگاهبندی مؤلفه

دهد.را بر اساس ضرایب مسیر، نشان می

 
 های تحقیقآزمون فرضیه .3جدول 

 رتبه نتیجه ضریب مسیر T- Value فرضیه

 6 تایید فرضیه 058/3 14/2 زاییاثر فعالیت تجاری بر درآمد

 8 تایید فرضیه 621/3 37/63 اثر هواداران بر درآمدزایی

رسانه بر درآمدزاییاثر   0 تایید فرضیه 672/3 27/5 

 4 تایید فرضیه 611/3 11/2 بر درآمدزایی اثر تبلیغات

 5 تایید فرضیه 641/3 07/68 اثر درآمد روز مسابقه بر درآمدزایی

 1 تایید فرضیه 602/3 74/5 ابع بر درآمدزاییمن اثر سایر

58/63 اثر حامیان مالی بر درآمدزایی  607/3  7 تایید فرضیه 

 

-T مقدار ،0و جدول  8شکل  به نتایج توجه با

Val ue فرضیات به مربوط رابطه 7 برای 

 هارابطه همه و باشدمی 52/8از  بیشتر تحقیق،

 .ستا شده درصد، تایید 11با سطح اطمینان 

، نشان داد که 0و جدول  6همچنین نتایج شکل 

فعالیت تجاری، هواداران، رسانه، تبلیغات، درآمد 

روز مسابقه، سایر و حامیان مالی به ترتیب با 

، 611/3، 672/3، 621/3، 058/3تأثیر:  ضرایب

ترین توانند مهممی 607/3و  602/3، 641/3

های  فوتبال کشور منابع درآمدزایی باشگاه

 اشند.ب

 

 گیریبحث و نتیجه
در این تحقیق، پس از مصاحبه با متخصصان در 

تحقیق حاضر و همچنین طراحی مدل تحقیق، 

ترین راهکارها و منابع مشخص گردید که مهم

درآمدزایی در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران 

فعالیت تجاری، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 

آمد روز مسابقه، هواداران، رسانه، تبلیغات، در

 . سایر و حامیان مالی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درآمد از طریق 

های تجاری در رأس منابع برند و فعالیت

های فوتبال ایران قرار دارد. در درآمدزایی باشگاه

توان به فروش پیراهن و لوازم این راستا می

ممهور به آرم باشگاه، مدارس فوتبال، بازاریابی 

تی، احداث فروشگاه، رستوران و هتل با مشارک

اندازی نام باشگاه، نقل و انتقال بازیکنان، راه

تورهای گردشگری و .... اشاره کرد که از نظر 

اند. نظران حوزه بازاریابی فوتبال ارائه شدهصاحب

امروزه در کشورهای پیشرو  6فروش اقالم تجاری،

ترین منابع درآمدزایی در فوتبال، جزو اصلی

روند. به عنوان نمونه ها به شمار میباشگاه

های منچستر یونایتد، بایرن مونیخ و باشگاه

                                                  
1. Merchandising 
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سن ژرمن به عنوان سه باشگاه پردرآمد دنیا پاری

، بیشترین درآمد را از این محل 8361در سال 

های دنیا، به ترتیب معادل در بین تمام باشگاه

و  52، 50میلیون دالر  که  035و  048، 010

درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود،  52

(. اما در 63-83: 8367کسب کردند )دلویت، 

ایران متأسفانه فروش اقالم تجاری مانند پیراهن 

، سهمی در 6ورزشی و کاالهای هواداری

های فوتبال ندارد. همواره درآمدهای باشگاه

ضعف در قوانین مربوط به کپی رایت در ایران به 

ها از این ی محرومیت باشگاهعنوان دلیل اصل

که به شود، درحالیمنبع درامدی مهم عنوان می

توانند با پشتکار و ها میرسد باشگاهنظر می

-پیگیری حقوقی، از حقوق خود در برابر جعل

کنندگان دفاع کنند. ضمن آنکه، عالوه بر آن با 

توان حتی با مدیریت درست بازاریابی هم می

سب کرد. یکی از بهترین قوانین موجود درآمد ک

 8تواند بازاریابی مشارکتیها در این راه، میشیوه

ها در باشد که امروزه بسیار رایج است و باشگاه

توانند از آن در ارتباط با شرکای تجاری ایران می

کننده البسه ورزشی خود، ازجمله اسپانسر، تأمین

و همچنین تولید کنندگان اقالم تجاری ممهور 

نشان باشگاه برای هواداران، استفاده  به نام و

اندازی توانند با احداث و راهها میکنند. باشگاه

فروشگاه در نقاط مختلف کشور جهت فروش 

مستقیم و یا فروش اینترنتی و آنالین محصوالت 

مدارس تا حدودی بر این مشکل فایق آیند. 

تواند به فوتبال نیز در صورت مدیریت صحیح می

های ما تبدیل شود. مدزایی باشگاهمنبع مهم درآ

مدرسه فوتبال اختصاصی بارسلونا معروف به 

سالگی افراد مستعد را پرورش  7الماسیا از سن 

                                                  
1. Fan articles 

2. Cooperative Marketing 

دهد تا بعدها از آنان در تیم اصلی استفاده می

کند یا با قیمتی باال بفروشد. ستارگان بزرگی 

چون مسی، ژاوی، اینستا، گواردیوال و فابرگاس 

رسه فوتبال هستند. باشگاه محصول این مد

بازیکن در یک  053بوکاجونیورز نیز بیش از 

های معتبر ترنسفر کرده  دهه اخیر به باشگاه

سازی است به طوری که به کارخانه بازیکن

، لیگ برتر فوتبال ایرانسازمان معروف است )

(. در صورت مدیریت صحیح و 876-873: 6016

بانی و استقرار سیستم ایجاد مراکز دیده

های فوتبال استعدادیابی و استعدادپروری، باشگاه

توانند از این طریق درآمد باالیی در ایران می

کسب کنند؛ چنانکه باشگاه فوالد خوزستان در 

های داخلی پیشرو این زمینه در بین باشگاه

( و 8368(، امنزوا )8367یت دلویت )است. سا

ترین ( تجارت را مهم8337) سامانگیو و ادواردو

ها معرفی کردند. منبع درآمدزایی باشگاه

بنابراین، نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات و 

( 8368(، امنزوا )8367گزارشات سایت دلویت )

باشد. ( همخوان می8337) سامانگیو و ادواردوو 

هش حاضر در این راستا با تحقیق همچنین پژو

( که گردشگری را 6021زاده )راد و محرمقیامی

های به عنوان یک منبع درآمد برای باشگاه

 خوانی دارد.ورزشی معرفی کرد، هم

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که      

هواداران به عنوان دومین منبع در تأمین مالی 

ا کنند. توانند نقش مهمی ایفها  میباشگاه

هواداران از طریق حق عضویت، خرید محصوالت 

توانند ها و خرید بلیط میباشگاه، هدایا و کمک

 ایران اول ورزش به باشگاه کمک کنند. فوتبال

تماشای  برای زیادی هواداران هفته هر و است

. آیندمی هاورزشگاه به باشگاهی مسابقات

 از آسیا سطح ایران در گفت جرأت به توانمی
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 است نیاز اما زندمی را اول حرف حیث این

 هواداران تعداد تا شود انجام کارهای زیادی

 از برای حمایت هاآن شور و انگیزه و فوتبال

 اقداماتی انجام. شود بیشتر محبوبشان هایتیم

 مسابقات کیفی سطح رفتن به باال منجر که

 سازمان فوتبال و فدراسیون اصلی وظیفه شودمی

 از الگوبرداری با باید نیز هاباشگاه اام است لیگ

 تجارب از استفاده و جهان باشگاه های بزرگ

 و جذب هواداران در تریبزرگ هایگام ها،آن

 موضوعی این. بردارند هاورزشگاه در هاآن حضور

 شکل در آسیا فوتبال که کنفدراسیون است

 آن به توجه ویژه ای آسیا قهرمانان لیگ جدید

 باالیی اهمیت نیز کشورها به دهیرهدر نم و دارد

 با قوی ارتباط. است شده قائل برای آن

 ها،کردن استادیوم مدرن هواداری، هایکانون

 کردن فراهم هواداران، به الزم خدمات ارائه

 در هاآن ترراحت حضور کافی برای امکانات

 ترین شکلراحت به بلیت فروش ها،استادیوم

 هاتیم فنی و یکیف سطح بردن باال ممکن،

 حضور و هواداران جذب در تأثیر زیادی تواندمی

داشته باشد )ایزدی و  هااستادیوم در هاآن بیشتر

 تنها در چنین شرایطی نه. (6010همکاران، 

 های پرطرفدارباشگاه جذب تریبزرگ بازیکنان

 تجاری و اقتصادی هایبنگاه توجه بلکه شوندمی

 آمد در توانندمی هاباشگاه و شد جلب خواهد نیز

با (. 8364، 6آورند )روسکا بدست بیشتری مالی

توان دریافت که هواداران، این توضیح می

اهمیتی بیش از آن چه تاکنون در فوتبال ایران 

و مدیران باید دنبال  شده دارنددیده می

راهکارهایی برای جذب هوادار بیشتر باشند. 

                                                  
1. Roşca 

تیجه نتیجه تحقیق حاضر در این حوزه، با ن

 خوانی دارد.(، هم8330) هادسون و بواتجتحقیق 

همچنین با توجه به نتایج تحقیق، رسانه به      

عنوان سومین منبع دارای پتانسیل درآمدزایی 

 در پیشرو کشورهای ها معرفی شد. درباشگاه

 مسابقات، تلویزیونی پخش حقوق جهان، فوتبال

 محسوب هاهباشگا درآمد منابع تریناز اصلی

های رئال شود. باز به عنوان نمونه باشگاهمی

، 8361مادرید، منچسترسیتی و بارسلونا در سال 

بیشترین درآمد را از این محل، به ترتیب با 

و  46، 07میلیون دالر که  838و  861، 887

درصد از مجموع درآمد این سه باشگاه بود،  00

(. از طرفی 68-62: 8367کسب کردند )دلویت، 

یش تلویزیونی در جذب حامیان مالی نقش نما

بسیار مهم است و هر چه نمایش مسابقات 

تر باشد المللی وسیعورزشی در سطوح ملی و بین

میزان جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود 

(. همچنین رجبی و همکاران 8335، 8)استرالیز

(، رسانه و تماشاگران را دو عامل مهم در 6016)

خصوصی در ورزش گذاری بخش جذب سرمایه

 که گفت باید ایران در قهرمانی معرفی کردند.

حق  عنوان یک به مسابقات تلویزیونی پخش

 البته. رودنمی شمار به هابازی صاحبان برای

 جدید فیفا، اساسنامه فشارهای علت به اخیراً

 رسیده هیأت دولت تصویب هب، فوتبال فدراسیون

ماده ه طبق ک باشداالجرا میو بنابراین الزم است

مشروع  حق را تلویزیونی پخش حق آن، 75

داند و شاید بتوان آن را به می رویداد صاحبان

عنوان گامی اساسی در راستای حق پخش 

مسابقات از صدا و سیما تلقی کرد. تلویزیونی

                                                  
2. Strelize 
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(، 8367مطالعات و گزارشات سایت دلویت )

(، 8330) هادسون و بواتج(، 8368امنزوا )

(، حق پخش 6021زاده )حرمراد و مقیامی

ای و تلویزیونی را به عنوان یک منبع مهم رسانه

داند که در این های فوتبال میدرآمدزایی باشگاه

زمینه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

 خوانی دارد. مذکور هم

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات 

تواند منبع مهم دیگری در درآمدزایی می

تواند های فوتبال ایران باشد. تبلیغات میگاهباش

تأثیر بگذارد؛ به عنوان مثال، اگر  روی سایر منابع

های تجاری حاضر باشند روی باشگاه شرکت

گذاری و پول بیشتری خرج کنند؛ خاصی سرمایه

شک روی مبلغ فروش حق پخش تلویزیونی بی

گذارد. یک کمپانی برای تبلیغ تأثیر می هم

دهد با تیمی خدماتش، ترجیح میمحصول یا 

قرارداد ببندد که هوادار بیشتری دارد و بالطبع 

های آن تیم و تبلیغات روی تعداد زیادی بازی

، 6)شران و تیلر کنندپیراهنش را نگاه می

تواند عرصه نامحدود اینترنت و وب می .(8368

موقعیت مناسبی را با حداقل هزینه جهت 

های داران، برای سازمانتبلیغات و ارتباط با هوا

ورزشی فراهم آورد و مدیران ورزشی نیازمند 

  (.8363، 8تعامل با هواداران هستند )تامیلسون
نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که تبلیغات نیز از 

ها است که با منابع مهم درآمدزایی باشگاه

زاده راد و محرم(، قیامی6016تحقیق اتقیا )

خوانی ( هم6014ن )( و ترابی و همکارا6021)

 دارد. 

درآمد روز مسابقه به عنوان پنجمین منبع       

های فوتبال شناخته شد. درآمدزایی باشگاه

                                                  
1. Sheranne & Tyler 

2. Tomilnson 

ترین منبع درآمدی که در پی فضاسازی اصلی

شود به تخصصی یک استادیوم فوتبال ایجاد می

است و امروزه  "درآمد های روز مسابقه"اصطالح 

جتناب ناپذیری منبع درآمدی بسیار مهم و ا

شود. برای یک باشگاه حرفه ای محسوب می

درآمد حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی 

استادیوم در روز مسابقه مانند: بوفه، فروش 

پیراهن و پرچم، فروش غذا و نوشیدنی بخش 

های مهمی از درآمد روز مسابقه اکثر باشگاه

 (.8365دهد )دیما، معتبر دنیا را تشکیل می

های منچستر یونایتد، آرسنال و رئال اهباشگ

از این محل، باالترین  8361مادرید در سال 

های دنیا را به میزان درآمد در بین تمام باشگاه

میلیون دالر   681و  600، 607ترتیب معادل 

درصد از مجموع درآمد این  86و  81، 83که 

: 8367سه باشگاه بود را کسب کردند )دلویت، 

های ایران ورزشگاه باشگاهاکثر  (.88-63

اختصاصی ندارند و فروش بلیط در انحصار 

ها سازمان لیگ است. ولی دولت و شهرداری

ها را به صورت اجاره به شرط توانند استادیوممی

ها قرار دهند تا باشگاه تملیک در اختیار باشگاه

بتواند از این روش برای درآمدزایی استفاده کند. 

الن که به صورت اجاره به همانند استادیوم می

شرط تملیک در اختیار دو باشگاه بزرگ این 

شهر )آث میالن و اینترمیالن( قرار دارد.  

بنابراین نتایج پژوهش حاضر در این بخش با 

( و نتایج تحقیقات 8367گزارش سایت دلویت )

( که 6014( و ترابی و همکاران )8368امنزوا )

درآمدزایی  درآمد روز مسابقه را یک منبع مهم

 خوانی دارد.باشگاه عنوان کرده بودند، هم

نتایج تحقیق نشان داد حامیان مالی یکی       

ها هستند. دیگر از منابع مهم درآمدزایی باشگاه

رابطه فوتبال و تجارت یک رابطه دوطرفه است و 
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های تجاری از طریق سرمایه گذاری در بنگاه

باالیی  فوتبال هم برای خود اعتبار و پرستیژ

توانند برند خود را در کنند و هم میکسب می

بازار تثبیت کنند. به همین خاطر است که 

های بزرگ خودروسازی، بیمه، لوازم شرکت

ها، ساالنه ها و سایر شرکتورزشی، بانک

کنند ها دالر در فوتبال سرمایه گذاری میمیلیون

تا نسبت به رقبایشان موقعیت بهتری در بازار 

(، حمایت را به 8337) 6باراجاسنند. کسب ک

کند. عنوان محرک اقتصادی فوتبال معرفی می

 43حامیان مالی در آلمان و انگلیس بیش از 

دهد. در درصد از کل درآمد باشگاه را شکل می

ها حدود یک اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز باشگاه

سوم درآمدشان را از محل حامیان مالی به دست 

رجبی و همکاران  (.8365دیما، آورند )می

(، 8335( رسانه و تماشاگران و استرالیز )6016)

نقش نمایش تلویزیونی را در جذب حامیان مالی 

(، اطالعات 8334کشاک ) دانند.بسیار مهم می

ها را عامل مهم شفاف مالی و اقتصادی باشگاه

حضور حامیان مالی جهت حضور در ورزش 

ن نتیجه گرفت که توان چنیمیکند. معرفی می

ها برای جذب سرمایه بیشتر مدیران عامل باشگاه

کارهایی برای از حامیان مالی باید دنبال راه

جذب هوادار بیشتر و نمایش تلویزیونی بیشتر 

بوده و نیز اطالعات مالی شفافی با حامیان داشته 

های مشهور، بازی زیبا، ایجاد باشند. جذب چهره

یوم، ایجاد کانون امکانات مناسب در استاد

هواداری، برخی از عوامل موثر در جذب هوادار 

هستند. اما نقش فدراسیون و سازمان لیگ در 

تر است. خصوص نمایش تلویزیونی، پر رنگ

ایجاد شرایطی برای باال بردن سطح کیفی 

                                                  
1. Barajas 

های ملی و ها در شبکهمسابقات و پخش بازی

رای تواند انگیزه حامیان مالی را بالمللی میبین

نتیجه گذاری در فوتبال کشور باال ببرد. سرمایه

تحقیق حاضر در این حوزه، با نتایج تحقیق اتقیا 

( و 6021زاده )راد و محرم(، قیامی6016)

 خوانی دارد. ( هم8334کشاک )

های های دولت، شرکت مادر و کمککمک     

های مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان

نوان سایر منابع درآمدزایی المللی به عبین

تواند های فوتبال شناخته شدند. دولت میباشگاه

از طریق پرداخت وام و تسهیالت کم بهره، 

معافیت مالیاتی، واگذاری استادیوم به صورت 

اجاره به شرط تملیک و حمایت از حقوق قانونی 

ها کمک شایانی در و مالکیت کپی رایت باشگاه

ل داشته باشد. برخی های فوتباتوسعه باشگاه

های فوتبال در ایران مانند پیکان، سایپا و باشگاه

ذوب آهن، وابسته به صنایع هستند و هر ساله 

ای برای اداره باشگاه در نظر گرفته بودجه

های اقماری وابسته شود؛ عالوه بر آن، شرکتمی

به این صنایع نیز، بخشی از درآمد خود را هزینه 

ها به لیگ د باشگاهکنند. صعوباشگاه می

قهرمانان آسیا نیز یکی دیگر از منابع مهم 

تواند باشد که صعود به ها میدرآمدزایی باشگاه

مراحل باالتر، عایدی بیشتری برای باشگاه 

خواهد داشت. این امر مستلزم توجه بیشتر 

ریزی اصولی در زمینه تقویت ها به برنامهباشگاه

جام و تمرکز در های پایه، انسها، تیمزیرساخت

 هیأت مدیره و جذب افراد با انگیزه است.

های تحقیق و از آن جا در نهایت با توجه به یافته

ها، ساختهای فوتبال جهت تقویت زیرکه باشگاه

آموزش مربیان و بازیکنان، کشف و پرورش 

استعدادها، خرید مربیان و بازیکنان مطرح و 

های داخلیحضور قدرتمند در رقابت
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المللی، به پشتوانه مالی باال نیاز دارند، لذا بینو 

ریزی اصولی و شود با برنامهپیشنهاد می

های نوین بازاریابی و با ایجاد گیری از شیوهبهره

های منابع مختلف درآمدزایی از جمله فعالیت

ای، هواداران، حامیان تجاری، حق پخش رسانه

منابع  مالی، درآمد روز مسابقه، تبلیغات و سایر

 .در جهت تأمین نیازهای مالی خود اقدام نمایند

 

 منابع

 (. بررسی و شناسایی برخی 6016) اتقیا، ناهید

عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش بانوان 

استان آذربایجان غربی، فصلنامه علمی تحقیقی 

، صص: 83، شماره 1وری، دوره مدیریت بهره

644 – 687. 

 صراهلل؛ خبیری، محمد الهی، علیرضا؛ سجادی، ن

 در موجود (. موانع6022و ابریشمی، حمید )

 در مالی حمایت از حاصل درآمد جذب توسعه

ایران، نشریه  جمهوری اسالمی فوتبال صنعت

 . 621-838، صص: 6مدیریت ورزشی، شماره 
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 ( روش تحقیق 6027بازرگان هرندی، عباس .)
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 01، صص: 26، شماره 86دانش مدیریت، سال 

– 61. 

 مهسا و باقری، میثم ترابی، تقی؛ قربانی ،
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 لیگ برتر فوتبال ایران.سازمان رسمی 
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Abstract 

 

Objective: The purpose of present study was designing the revenue 

model for iranian professional football clubs. 

Methodology: The method of this study was exploratory mixed. The 

population of qualitative and quantitative research in this study were all 

of the football industry elite. Sampling in qualitative part of this study 

was targeted stratified and in quantitative part was targeted. The 

instrument used to collect data in this study was a researcher made 

questionnaire. Content analysis was used to analyze interviews with 

experts and structural equation model to evaluate the model. All the 

present data analysis with using SPSS version 22 and software PLS was 

performed.  

Results: The results showed that commercial, fans, media, advertising, 

match day revenue, others and financial sponsors with path coefficients: 

0.352, 0.189, 0.178, 0.169, 0.146, 0.138 and 0.137 could be the most 

important sources of revenue for iranian football clubs.  

Conclusion: Clubs can use new marketing techniques and various 

sources of revenue, such as: commercial, fans, media rights, advertising, 

match day revenue, financial sponsors and other resources, to meet the 

financial needs, develop clubs and have strong presence in the domestic 

and international arena. 
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