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 چكيده
بـود. پـژوهش از نظـر    1391-90و انگلستان در فصـل  يرانبرتر ا يگل يفوتبال حرفه ا يباشگاه ها يمال تأمين يچگونگ يقيتطب ةمطالع يقتحق يهدف كل

كـه   ودو انگلسـتان بـ   يرانبرتر ا يگل فوتبال حاضر در يباشگاه ها يهشامل كل يقتحق يآمار ةاجرا شد. جامع يليتحل-يفيو به روش توص يهدف كاربرد
جمـع آوري اطالعـات از اسـناد و مـدارك و      يانتخـاب شـدند. بـرا    يقبه عنوان نمونه تحق يرانسه باشگاه در دسترس از كشور انگستان و پنج باشگاه از ا

 ييو روا زشيور يريتمد يدو اسات يتخصصان مالبا استفاده از نظر مپرسش نامه  ييو محتوا يصور يينامه محقق ساخته استفاده شد. روا همچنين پرسش
نشـان داد   يـق تحق يج. نتـا يـد محاسـبه گرد  89/0از طريـق آلفـاي كرونبـاخ     يـز آن ن ييقرار گرفت. پايا تأييدمورد  يعامل اكتشاف يلسازه با استفاده از تحل

آشـكار دارد. اكثـر     اوتتفـ  يسفوتبـال انگلـ   يباشـگاه هـا   يلمـا  تـأمين  يهـا  يوهبـا شـ   يـران برتر ا يگل يفوتبال حرفه  يباشگاه ها يمال تأمين يچگونگ
حق  يقو از طر يانگلستان خصوص ي%)بوده، اما باشگاه ها65(يصنعت يدولت و سازمان ها يممستق يبر كمك ها يمبتن يرانا يفوتبال حرفه ا يها باشگاه

 يتباشـگاه هـا، عـدم شـفاف     ودنبـ  يشـدند. دولتـ   يمـ  يمـال  تأمين) %22نقد حاصل از تجارت( يان%) و جر21%)، درآمد روز مسابقه(31(يزيونيپخش تلو
نامناسـب   يـزي ، برنامـه ر مؤلـف و مسابقات به باشـگاه هـا، عـدم رعايـت قـانون حـق        ياز پرداخت حق پخش آگه يماامتناع صدا و س ي،مال يصورت ها

خـالق و بـا    يراناز مـد  دوداسـتفاده محـ   ي،مـال  تـأمين  يننـو  يباشـگاه هـا از روش هـا    يرانمـد  يباشگاه ها، عدم آگاه يابيبازار يتمسابقات، عدم موفق
   بود. يرانبرتر ا يگل يدر باشگاه ها فوتبال حرفه ا يمال تأميندر سطوح مختلف از جمله موانع مهم  يو مال يتجار يها تخصص
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  مقدمه
فوتبـال بـه    ةبه مطالع يالديبه رغم توجه اروپا از دهه پنجاه م

ــوان  ــكعن ــار  ي ــنعت تج ــودآور، در يص ــرانا س ــن، ا ي  ي
چنان مورد توجه قرار  بخش اقتصاد ورزش، آن ينتر جذاب

سـال از حركـت فوتبـال     12نگرفته است. با اين كه بـيش از  
عنـوان   بـال بـه  گذرد، اما فوت گري مي اي ايران در مسير حرفه

صــنعت مطــرح نيســت و چــرخ اقتصــاد در ايــن رشــته  كيــ
ورزشي برخالف ساير كشورهاي مطرح در فوتبال به كندي 

ــي ــد( نقشــبند حركــت م ). ورزش 1391و همكــاران،  يكن
و محبـوب   ينبه گواه شواهد موجود پرطرفـدارتر  يزفوتبال ن

 ياركـه بسـ   يياست، تا جا يالملل ينورزش در عرصه ب ينتر
خـود   يورزش ملـ  يـف آن را در رد هپنج قـار  يشورهااز ك

بـودن   يـز ). لبر1383، ييو شورآقا يدارند (اله يمحسوب م
چنـد صـد    ينندگانرقابت ها از ب يورزشگاه ها و برخوردار

ورزش جهــان  ينتــر يفوتبــال را بــه عنــوان مردمــ يليــوني،م
ــ ــرده اســت(  يمعرف ــزا Chester,2002ك ــا اف ــام ب  يش). همگ
در آن  يتحوالت اساس يرشته ورزش ينانسبت به  يالتتما
 يـر اخ يسـال هـا   يا كه فوتبال حرفه ييوجود آمده تا جاه ب

چنـد ده   ي. داد و سـتدها يستبا دوران گذشته ن يسهقابل مقا
 يـان وجـود حام  يكنـان، نقـل و انتقـال باز   يبرا يدالر يليونم
و  يلو فـروش وسـا   يـد كـالن، خر  ياربس يها يهبا سرما يمال

حرفـه   يبـا آرم باشـگاه هـا    يورزش يرو غ يورزش يكاالها
ــرا يدالر يليــونچنــد صــد م يمعاملــه هــا ي،ا  يغــاتتبل يب

كالن از محـل حـق پخـش     يكسب درآمدها ين،اطراف زم
مسابقات، قرار گرفتن باشگاه ها در فهرست بازار  يزيونيتلو

در توســعه  ينقــش مهمــ يگــراز مــوارد د ياريبــورس و بســ
نمـوده اسـت.    يفااز كشورها ا ياريفوتبال در بس ييزادرآمد

دولـت از   ةبه بودجـ  يرانفوتبال در ا يها باشگاه ياما وابستگ
بـر سـاخته كـه از نظـر اقتصـادي       هايي هزينه  مجموعه آن ها

هاي دولتي توان ارائـه يـك تـراز نامـه      حتي با وجود كمك
 ينمالي مثبت در پايان يك سال ورزشي را ندارند. ادامه چنـ 

اي  هـايي كـه از حيـات ليـگ حرفـه      در طـول سـال   يوضعيت
) را AFCگذرد، كنفدراسيون فوتبـال آسـيا(   فوتبال ايران مي

هـاي فوتبـال    وادار كرده تا براي چندمين بـار پيـاپي باشـگاه   
را بـه سـازماندهي مجـدد در امـر درآمـدزايي دعـوت        يرانا

دهنـده آن   نشـان  AFC). تاكيـد دوبـاره   1392يـان، كند( نادر
تـاكنون  ايـران   يحرفـه ا  يگال در لهاي فع است كه باشگاه

 يوههـاي موجـود در درآمـدزايي از شـ     ند از ظرفيتا هنتوانست
بهره ببرند تـا بـا دسـتيابي بـه آن از      يدولت يرمعقول و غ يها

نياز شده و به استقالل مـالي برسـند. در    هاي دولتي بي كمك
 يورزشـ  يـت و موفق يتجـار  يـت امـروز موفق  يتجـار  يايدن

بـدون   يكـي  گـاه  يچدارند و هـ  يكديگربا  يارتباط تنگاتنگ
 يممسـتق  آن هـا  ين. بلكه ارتبـاط بـ  يدآ ينم به دست يگريد

ــر   ــوده و بــ ــديگربــ ــد(نادر تأثير يكــ ــل دارنــ و  يانمتقابــ
) در پــژوهش خــود بــه 2007( يو). ســاماگا1390همكــاران،

و بـازار   يورزشـ كرد  عمل ي،مالكرد  عمل ينب ةرابط يبررس
تـا   1995بال انگلسـتان از سـال   فوت يباشگاه ها ينسهام در ب

 ينبــ يقــو يگرفــت كــه همبســتگ يجــهپرداخــت و نت 2007
بـه   يرانوجود دارد. به عالوه مد يو ورزش يمال يساختارها
 ياز سـود و حـداكثر سـاز    يبه سـطح حـداقل   يابيدنبال دست

 ينمرات فاكتورهـا  يخود هستند. از طرف يورزشكرد  عمل
دارد اما بـا خطرپـذيري    با بازده سهام ارتباط يو ورزش يمال
از  يـا فوتبال در سراسر دن يندارد. باشگاه ها يارتباط اشگاهب

مثـال مطـابق    يشوند. برا يم يمال تأمين يمختلف يروش ها
 يمـال  يگرفتـار  ") تحـت عنـوان  2011برنارد ام. زاوا (ة مقال

 يراتبرتر انگلستان با توجـه بـه تـاث    يگفوتبال ل يباشگاه ها
 يهـا  باشـگاه  يمال تأمين ةعمد يها به روش "يركود جهان

روز  يكند كه شامل درآمدها يبرتر انگلستان اشاره م يگل
هـا)، درآمـد    يتعضـو  ي،ها، فـروش فصـل   يمسابقه (ورود

از رقابـت   يـو، راد يزيـون، حاصل از پخـش رسـانه (تلو   يها
 يـت (حمايتجار ي) و درآمـد هـا  يالمللـ  ينو بـ  يمحل يها
) در 2006( يمـو اشـد. برا ب ي) مـ يبازرگان يدرآمد ها ي،مال
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كـه   يدرسـ  يجـه نت ايـن  بـه  يسخود با عنوان فوتبال انگل ةمقال
مسـابقات   يبرا يشترب يگ،تر ليينپا يباشگاه ها در بخش ها

  يپـاداش مـال   يافـت در يـق در تالش هستند كـه از طر  يفصل
 Buraimo etكننـد.(  يـدا ارتقـا پ  ينشده و همچنـ  يمال تأمين

al,2006بعمنـا  يندهـد عمـده تـر    يان مـ نش يقاتتحق يج) نتا 
ــد ــه ترت  يدرآم ــال ب ــبصــنعت فوتب ــامل حــق پخــش   ي ش

و درآمد روز مسابقه اسـت و موانـع    يمال يانحام يزيوني،تلو
بـه   يـران در صـنعت فوتبـال ا   يمـال  يـان حام يجذب توسعه 

در صــنعت فوتبــال  يگــذار يهســرما ينــانعــدم اطم يــبترت
 يانســان يــرويو ن يتخصصــ يكشــور، كمبــود آژانــس هــا

ــابيمتخصــص بازار ــ ي ــدو  ي،ورزش ــدم ت ــا  ينع ــرح ه  يط
 يفيـت و ك يـت مشـكالت كم  يابي،بازار ياتو عمل يراهبرد

باشگاه هـا، عـدم    يدولت يتمسابقات، مالك يزيونيپخش تلو
 ينقانون حق نشر  در كشور و ... را از جمله مهـم تـر   ياجرا

، 1383ييو شـورآقا  يدانـد( الهـ   يمـ  زمينة ينمشكالت درا
  ). 1388 يوسجاد ياله

وجود اطالعات شـفاف و   يز)  ن2012اساس پروچاكا ( براين
از مهـم   يكيورزش خاص را  يكدر مورد  يكامل اقتصاد

ورود بـه   يشـركت هـا بـرا    يـري گ يمتصـم  يابزار هـا  ينتر
 يچيداند. م يآن م ياز ورزش  به شكل تجار يمال يتحما

 يحرفه ا يكنند كه باشگاه ها يادعا م يز) ن2005و آگتون(
خـود   يو مـال  يريتياطالعات مـد  يبا شفاف ساز دتوانن يم

 يبه دست آورند. گاه يمال يانحام يرا از سو يشتريسود ب
 تـأمين  ياز چگـونگ  ياوقات درآمدزا نبودن باشگاه هـا ناشـ  

باشگاه ها باعـث   يبلكه مشكالت ساختار يستن آن ها يمال
 يشده است، همانطور كه مهربـان  زمينة يندر ا يتعدم موفق

بـازار   يـافتگي توسـعه ن  ي) در پژوهش خود علت اصل1389(
 يمـال  تـأمين  يننـو  يرا عدم اسـتفاده از ابـزار هـا    يرانا يمال

و عــدم حضــور  يندانســته، بلكــه ســاختار نامناســب ســازمان
ــ يشــركت يــتحاكم ياســتانداردها ــه مســا  يم ــد. البت  يلدان

ــوان ياقتصــاد ــور، ق ــا ينكش ــرارت، مس ــ يلو مق و  يفرهنگ
 يمال يرگذار باشد. اما مدتأثير زمينةن ياند در اتو يم يمذهب

 يو بررسـ  يطـي مح يلمسا يتواند با توجه به تمام يباشگاه م
 يرترينو امكــان پــذ ينبهتــر يمــال تــأمين يانــواع روش هــا

) در پـژوهش  1385. رجـب زاده ( يدها را انتخاب نما ينهگز
 يدر كشـورها  يمـال  تـأمين  يتوضع يليتحل يخود به بررس
در بخـش   يـران آن در ا يلـي تحل يبررس يزان و نمختلف جه

 يكه شركت ها يافتدست  يجهنت ينصنعت پرداخت و به ا
خود در  ياندر حال توسعه نسبت به همتا يواقع در كشورها

 يمـال  تـأمين  يبر منابع خـارج  يشترب يافته،توسعه  يكشورها
  دارند. يهتك

 يــدبا ي،مــال تــأمين يتباشــگاه هــا بــا قبــول مســئول يرانمــد 
موجـود را بشناسـند تـا بـا      يمـال  يو ابزارهـا  يمـال  يبازارها
ــزار هــا يريبكــارگ ــال ياب ــال يمناســب در بازارهــا يم  ي،م
را مـورد توجـه قـرار دهنـد.      يمال تأمين يوهش ينتر ياقتصاد
ــ ــه دل ينهمچن ــلب ــان ي ــال و   يجه ــه اقتصــاد فوتب شــدن مقول
 يمالحظه مـ  يرانفوتبال در ا يحرفه ا يگداشتن ل يتعموم
فوتبـال   يحرفه ا يگمناسب ل يمال تأميند كه موضوع گرد
كشور در حال توسـعه   يكرده است. برا يداپ يشتريب يتاهم
و  يتجــار يفرصــت هــا ياســتفاده از تمــام يــرانچــون ا يا

قابـل انكـار    يـر ضـرورت غ  يـك  يقابل بهره بردار ياقتصاد
فوتبـال   يو اقتصاد يمال تأمين يتوضع بهبود يناست. همچن

 يتعمـده در وضـع   يشرفتتواند به پ يبرتر م گيل يحرفه ا
و  يعمنجـر شـود( شـج    يزن يو مل يفوتبال در بعد قهرمان يفن

ــاران،  ــه اهم  1391همك ــه ب ــا توج ــت) ب ــافتن ي ــوع  ي موض
 يـگ ل يمـال  تأمينباشگاه ها، مقوله توسعه  يبرا ييدرآمدزا
مـنظم   يانجام پژوهش علم يازمندشدت ن هفوتبال ب يحرفه ا

تـوان   يمـ  ييپژوهش ها ينچن يبود. با اجرا يافتهو سازمان 
داد تـا   يدولتـ  يـر و غ يدولتـ  ياسـتگذاران را به س يشنهاداتيپ

 يپژوهش محـور گـام هـا    يها يريگ يمآنان بتوانند با تصم
فوتبال  يحرفه ا يگل يمال تأمينرا در جهت توسعه  ياساس

 يچگـونگ  يقـي تطب يحاضر به بررسـ  يقتحق د،كشور بردارن
و  يـران برتـر ا  يـگ ل يفوتبال حرفه ا يشگاه هابا يمال تأمين

 يـق تحق ياساسـ  سـؤال راستا  ينانگلستان پرداخته است. در ا
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 يمـال  تـأمين  يچگـونگ  ينبـ  يياست كه چه تفـاوت هـا   ينا

و انگسـتان در   يرانبرتر ا يگفوتبال حاضر در ل يباشگاه ها
نقـد حاصـل از تجـارت، درآمـد روز      ريـان (ج مؤلفـه هفت 

 يكن،فروش بـاز  يزيوني،صل از پخش تلومسابقه، درآمد حا
و وام  هـدايا  –سهامداران، بخشش ها  يدجد يگذار يهسرما
  ) وجود دارد؟يزينگ+ ل يدجد يها

  روش شناسي پژوهش
و بـه   يحاضر از نظرهدف از نـوع مطالعـات كـاربرد    يقتحق
داشـته   ياجرا شد. پژوهشگر سـع  يليتحل –يفيتوص ي يوهش

ــه توصــ داوري يشبــدون پــ موجــود بپــردازد و  وضــع يفب
 يباشـگاه هـا   يمـال  تـأمين  يتوضـع  يقي،تطب مطالعةدرقالب 

و  يو انگلسـتان را بررسـ   يرانبرتردر ا يگل يفوتبال حرفه ا
 يـگ پژوهش شانزده باشگاه فوتبال ل ينا ة. جامعدكن يسهمقا

بود. كه تنهـا تعـداد    1390-91در فصل  يرانا يبرتر حرفه ا
ــن اصــفهان، ف  ــنج باشــگاه( ذوب آه ــپ ــوالد  ي،جــر سپاس ف

خوزستان، فوالد مباركه سپاهان، راه آهـن تهران)حاضـر بـه    
  كردند. يلشده و پرسش نامه را تكم يهمكار
با  مبنا در اين مطالعه يبه عنوان الگو يكشور خارج انتخاب

 يفوتبـال، دسترسـ   يحرفـه ا  يـگ بـودن ل  يشرفتهپ معيارهاي:
 يقتصـاد و ا يدر اطالعـات مـال   يتبه اطالعات، شـفاف  يشترب

ثق و قابل اعتماد بودن اطالعـات و تجـارب   ؤبودن فوتبال، م
بـوده   خود يحرفه ا يها يگل يآن ها در برگزار يحرفه ا
  است. 

 يـگ هجده باشگاه فوتبـال حاضـر در  ل   ياناساس از م ينبرا 
و  يورپــولل يونايتــد،منچســتر  :ســه باشــگاه ،برتــر انگلســتان

 يـل دل يـن اشگاه به اسه ب ين. انتخاب ايدانتخاب گرد ارسنال
و ترازنامه آنان قابل دسترس بـود. در   يبود كه اطالعات مال

 نگيداده هـا درمـورد چگـو    يجمـع آور  يمطالعـه بـرا   ينا
از  يـران برتـر ا  يگل يفوتبال حرفه ا يباشگاه ها يمال تأمين

محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه در هفـت  پرسش نامه 
 يهـا در ترازنامـه باشـگاه   متنوع كه يتفعال 24با  يكل مؤلفه
 يجرا يمال يها يتشده بود و در تجارت و فعال يدق يورزش

  شد.  يماست تنظ
از نظـر  پرسش نامـه   ييو محتوا يصور ييروا يابيارز يبرا 

اسـتفاده   يورزشـ  يريتمـد  استادان رشتةو  يمتخصصان مال
عامـل   يـل از آزمـون تحل  يـز سـازه ن  يـي روا تأييدشد. جهت 

ــا اســتفاده ز ا  اســتفاده ياكتشــاف ــنشــد. ب از  يروش برخــ ي
ــ يرهــايمتغ  يمــوارد در عامــل هــا يــهارزش حــذف و بق يب

 ةها از نمون آوري داده . پس از جمعندشد يمرتبط گروه بند
گرديـد و ضـريب آلفـاي     Spssافـزار   ها وارد نـرم  اوليه، داده

ــراي       ــوردنظر ب ــريب م ــه ض ــد ك ــبه گردي ــاخ محاس كرونب
  يد.تعيين گرد 89/0ها  پرسشنامه
 يصـورت هـا   ياسـناد  يداده هـا از بررسـ   يلتكم درجهت

 يـز ) باشگاه ها نيان(ترازنامه و صورت حساب سود و ز يمال
داده ها در رابطـه   يجمع آور يبرا ين. همچنيداستفاده گرد
برتـر انگلسـتان از    يگل يباشگاه ها يمال تأمين يبا چگونگ

 رسيو بربا مراجعه به متون  يو كتابخانه ا يمطالعات استناد
 يتسـا  ينترنـت، استفاده از منابع ا ي،و خارج يمقاالت داخل

كه به صـورت   يساالنه مال يگزارش ها ينباشگاه ها، همچن
 يبرتــر حرفــه ا يــگل يشــده از طــرف باشــگاه هــا يرســم
ــ ــهو اتحاد يسانگل ــه ا ي ــال حرف ــا ( يفوتب ــااروپ ) منتشــر يوف
ه پرسـش نامـ   16منابع موجود اسـتفاده شـد.    يرو سا يدهگرد

بين باشگاه ها ي ليگ برتـر فوتبـال حرفـه اي ايـران توزيـع      
پرسـش نامـه   9مجدانـه محقـق    يهـا  يـري گ يگرديد، بـا پـ  

مـورد از آن هـا معيـوب بـوده و از      4برگشت داده شـد كـه   
و  يـه تجز يبرا يفيمحاسبات كنار گذاشته شد. از آمار توص

پژوهش با  يها يافتهارائه  ياطالعات استفاده شد. برا يلتحل
پـژوهش و اطالعـات مـرتبط، از جـداول و      يـت ماه هتوجه ب

  بهره گرفته شده است. يزن يا يسهمقا ينمودارها
  يافته هاي پژوهش

اطالعات مربوط به درصد سهم  هـر يـك از شـيوه     1جدول
مالي را در درآمدزايي باشگاه هاي فوتبال حرفـه   تأمينهاي 

طـور   نشان مي دهد. همان 1390اي ليگ برتر ايران در سال 
كه مشاهده مي شود، بيشترين سهم را كمـك هـاي صـنعت    
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مالي  تأمين%) در بين تمامي روش هاي  65يا شركت مادر (
دارد. باشگاه هاي فوتبال حرفه اي ليگ برتر ايـران از روش  

مالي حق پخش آگهي، فروشـگاه، كمـك هـا و     تأمينهاي 

هدايا، سهام، آورده ي سهامداران، سود سپرده هاي بـانكي،  
  تسعير ارز استفاده نكرده اند.

  

  1390 - 91در فصل يرانبرتر ا يگل يفوتبال حرفه ا يباشگاه ها  ييدر درآمدزا يمال تأميندرصد سهم روش . 1جدول 
  يي (درصد)درآمدزاسهم   مالي در باشگاه هاي فوتبال حرفه اي ليگ برتر ايرانتأمينروش هاي  رديف

  8/4  دور زمين فوتبال در زمين مسابقه و...)درآمد حاصل از تبليغات ( تبليغات  1
  93/1 درآمد هاي حاصل از خدمات جنبي استاديوم  2
  93/0  درآمد هاي حاصل از پخش رسانه ( تلويزيون، راديو، نشريات و...)  3
  0 درآمد حاصل از حق پخش آگهي  4
  1 درآمد حاصل از نقل و انتقاالت بازيكن  5
  48/2 درآمدهاي حاصل از مسابقات  6
  0  درآمدهاي حاصل از فروشگاه ( لوازم ورزشي، كافي شاپ،رستوران و...)  7
  0 كمك ها و هدايا  8
  062/0 كمك هاي طرفداران تيم/ هواداران  9

  12/0  وام   10
  95/0 فروش بليط  11
  057/0 درآمد حاصل از برندينگ باشگاه (پيراهن، كاال و...)  12
  38/0  و...) آموزشي (مشاوره، سمينار-فرهنگيدرآمد حاصل از فعاليت هاي  13
  0 درآمد حاصل از سهام (فرابورس)  14
  0 آورده ي سهامداران  15
  53/14 مالي از طريق حاميان مالي تأمين  16
  1 درآمد حاصل از كمك هاي دولت  17
  65 بودجه ي مصوب باشگاه از شركت مادر/صنعت وابسته  18
  69/0 بالدرآمد حاصل از مدارس فوت  19
  85/2 كمك هاي فدراسيون فوتبال  20
  0 سود سپرده هاي بانكي  21
  0 درآمد حاصل از تسعير ارز  22
  8/2  درآمد حاصل از ارائه خدمات ورزشي( واگذاري اداره ي امور اجرايي و...)  23
  15/1 درآمدهاي حاصل از ليزينگ /اجاره  24

  

 ي، باشگاه هـا دهد ينشان م 2در جدول شماره  يقتحق يجنتا
 يمـال  تـأمين  يبرا يمتنوع يبرتر انگلستان از روش ها يگل

روش ها كـه   ينپژوهش به مهم تر ينكنند، در ا ياستفاده م
 يندر بـ  يـز باشـگاه هـا داشـته و ن    ييرا درآمدزاتأثير يشترينب

همه باشگاه ها مشترك بوده اند اشـاره شـده اسـت. جـدول     
از منـابع   يـك  اطالعات مربوط به درصد سـهم هـر   2شماره

 يــكفوتبــال دســته  يرا در باشــگاه هــا ياصــل يمــال تــأمين
دهد. همانطور كه مالحظـه   ينشان م 2012انگلستان در سال

در  يمـال  تأمين يروش ها يانسهم را در م يشترينشود ب يم
ــدزا ــا  ييدرآم ــگاه ه ــه ا   يباش ــال حرف ــگل يفوتب ــر  ي برت

 ةدر رتبـ %) و 31داشته ( يزيوندرآمد حاصل از تلو ستانانگل
آن  سـهامداران كـه مقـدار    يـد جد يگـذار  يهآخر هم سرما
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  ).UEFA,2011%) است(19/0(
  

  2012در سال  يسانگل يكفوتبال دسته  يعمده باشگاه ها يمال تأمين يروش ها .2جدول 
هايمالي باشگاهتأمينروش هاي

  درصد  مبلغ ( پوند)  2010ليگ برتر انگلستان در سال 

  22/0  ميليون335 تجارتجريان نقد حاصل از
  21/0  ميليون321 درآمد روز مسابقه

  31/0  ميليون475 درآمد حاصل از تلويزيون
  07/0  ميليون110 فروش بازيكن

 0006/0  ميليون1 سرمايه گذاري جديد سهامداران
 0019/0  ميليون3 هدايا–بخشش ها

 179/0  ميليون272 وام هاي جديد + ليزينگ
  %100  ميليون 517و لياردمي1 جمع كل
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انتقاالت

+ وام 
ليزينگ 

آورده 
سهامداران

حمايت 
+ دولت 

شركت مادر

منابع 
ديگرتامين 

مالي
ايران 23.26% 5.36% 1% 1% 1.27% 0% 66% 3.11%

انگلستان 22% 21% 31% 7% 17% 1% 0% 1%

  89- 90و انگلستان در فصل  يرانبرتر  ا يگل يفوتبال حرفه ا يباشگاه ها ييدر درآمدزا يمال تأمينسهم منابع  يسهمقا .1 شكل 
  

سهم منـابع   يسهاطالعات مربوط به مقا 1شكل شماره 
 يبـال حرفـه ا  فوت يباشـگاه هـا   ييدر درآمـدزا  يمـال  تأمين

 يرا نشان مـ  1390-91و انگلستان در فصل  يرانبرتر ا يگل
دو كشـور بـا هـم     يمال تأمين يشكل منابع اصل يندهد. در ا

سـهم   يشتريندهد ب ينشان م يقتحق يجشده است. نتا يسهمقا

برتـر فوتبـال    يـگ ل يباشگاه هـا  يمال تأمينمنابع  يانم ررا د
)به خـود اختصـاص    %31انگلستان، درآمد حاصل از رسانه(

درآمد حاصـل از رسـانه در باشـگاه     كه يداده است. درحال
% اسـت.  1در حـدود   يـران برتـر ا  يگل يفوتبال حرفه ا يها
 يـگ ل يباشگاه ها يمال تأمينمنابع  يانسهم را در م يشترينب
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مادر به خود  يدولت و شركت ها يتحما يرانفوتبال ا رترب

م در انگلسـتان صـفر   سـه  يـن %)، اما ا66اختصاص داده اند (
تجـارت بـه عنـوان     يـق از طر يمـال  تأميندرصد است. سهم 

% و در 22انگلسـتان   يدر باشـگاه هـا   درآمـدزا منبـع   يندوم
منبـع   ينباشـد. سـوم   ي% مـ 23 يمـال  يـان همراه بـا حام   يرانا

ــدزا ــا  درآم ــگاه ه ــه ا  يدر باش ــال حرف ــگل يفوتب ــر  ي برت
بقه  اسـت كـه   درآمد روز مسا يقاز طر يمال تأمينانگلستان 

برتـر   يـگ ل يباشد. باشگاه هـا  ي% م36/5 يرانسهم در ا ينا
 يمـال  تـأمين روش  يـك به عنوان  يزينگانگلستان از وام و ل

سـهم در باشـگاه    يـن % استفاده كرده انـد كـه ا  17در حدود 
باشد. سـهم   ي% م27/1 يرانبرتر ا يگل يحرفه ا فوتبال يها

% و 7كشور انگلستان نقل و انتقاالت در  يقاز طر يمال تأمين
فوتبـال حرفـه    يباشد. باشگاه هـا  ي% م1در حدود  يراندر ا

سهامداران در حدود  ةآورد يقبرتر انگلستان از طر يگل يا
 يها گاهكه باش ستا يدر حال ينشده اند و ا يمال تأمين% 1

باشـند و از   ينمـ  يسـهام  يـران برتـر ا  يـگ ل يفوتبال حرفه ا
خود اسـتفاده   يمال تأمينن در عنوا يچسهامداران به ه ةآورد

اعـم از كمـك    يـران در ا يمـال  تأمين يگرنكرده اند. منابع د
% بوده و در 11/3طرفداران و... يكمك ها يون،فدراس يها

% بـوده كـه شـامل    1 يمـال  تأمين يگركشور انگلستان منابع د
 يهـا و... مـ   ينـذورات، شـرط بنـد    يا،درآمد از طرف هـدا 

 باشد.

  يريگ يجهبحث و نت
 يباشگاه ها يمال تأمين يها يوهش يقيمطالعه تحق ينر اد

و انگلسـتان را بـه صـورت     يـران برتر ا يگل يفوتبال حرفه ا
 يــانب آن هــا يو شــباهت هــا و تفــاوت هــا يبررســ يقــيتطب
در انگلستان  يدار  اذعان داشت كه نظام باشگاه يد. بايدگرد

توسـط   يـران در ا يدار امـا باشـگاه   يتوسط بخـش خصوصـ  
چنـان   يـران ا يدولتـ  يها اند. باشگاه شده يجادا لتيوبخش د

چـالش   يـك اند كه هم اكنون خود به صورت  گسترده شده
 يخصوصـ  ينو همچنـ  يتجـار  يورزش ها يندعمده در فرا

و  داري يمتـ  يلمسـا  يـرا انـد، ز  ورزش كشور درآمـده  يساز

 يرانورود مـد  ي،داللـ  هاي يتفعال يكنان،و فروش باز يدخر
هـا را از   نـوع باشـگاه   يـن سـو ا  يـك از  هـا  به باشـگاه  ياسيس

تـوان بخـش    يگـر د يخود دور كرده و از سو ياهداف اصل
و  يتجـار  يورزش هـا  ةورود بـه عرصـ   يرا بـرا  يخصوص

  سلب كرده است.  يدولت يها رقابت با باشگاه
باشـگاه   يمـال  يـاز % ن66 يبـا نشان داد كـه تقر  يقتحق نتايج

ا در نظرگــرفتن بــ يــرانا يبرتــر فوتبــال حرفــه ا يــگل يهــا
مـادر   يشـركت هـا   يـا  يدولت يهاخانهوزارت يها يتحما

شود، اما در انگلسـتان   يم تأمين يدولت يبه عنوان كمك ها
دهـد   يهـا نشـان مـ    يكنـد. بررسـ   ينمـ  يدولت كمك مـال 

دولت محور داشـته و   يساختار يرانفوتبال در ا يباشگاه ها
 يـن ا يضـا باشگاه هـا و اع  يندر ب يرقابت كم يلدل ينبه هم

و مقـررات  و   ينقـوان  يـرا صنعت بـه وجـود خواهـد آمـد، ز    
كامال متفاوت و  يبا دولت يخصوص يباشگاه ها يساختارها

) 1388( يالهـ  مطالعـة در تناقض آشكار با هم هستند كـه بـا   
باشـگاه هـا باعـث شـده      يدولتـ  يـت كند مالك يكه عنوان م

در  يرقـابت  يـر دولـت محـور، وابسـته و غ    ياست تا سـاختار 
  دارد.  هم خواني يدآ به وجودصنعت فوتبال 

 يدر باشـگاه هـا   يمـال  تـأمين نشـان داد كـه    يقتحق نتايج
% 31 يزيـوني رسانه و پخش تلو يقفوتبال در انگلستان از طر

 ياردرصـد بـوده و رقـم بسـ     يـك كمتر از  يراناست، اما در ا
 يشبكه ها يراه انداز يبرا يطشرا يرانباشد. در ا يم يينيپا
 يجــهو در نت يســتورزش فــراهم ن يخصوصــ نييزيــوتلو

بـا   يافتـه  ينباشد. ا ينم يرمورد امكان پذ يندر ا دزائيدرآم
دارد كـه  در   هـم خـواني    1388 ي،و سـجاد  ياله يقاتتحق

كنند كه وجود مشـكالت   ينكته اشاره م ينخود به ا مطالعة
و قـانون حـق    يمعنـو  يـت قانون حقـوق مالك  زمينةعمده در 

در باشـگاه   يمـال  يـان عث عـدم جـذب حام  نشر در كشور با
 ,Procházka( مطالعـة شده اسـت. بـا توجـه بـه      تبالفو يها

 يهنگام يمال يانكند، حام يم يدنكته تأك ين)  كه بر ا2012
 يشوند كه تـا حـد   يدر ورزش م يگذار يهمتقاعد به سرما

 يـك خـود در   يهدر صـورت قـرار دادن سـرما    يابند يناناطم
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 يقابل انتخاب سود م يها ينهگز يراز سا يشورزش خاص ب
قـانون   حقـوقي مشـكالت   كه يرسد تا زمان ينظر م هبرند. ب

 ينقـوان  يرو سا يخصوص يشبكه ها يسحق نشر، قانون تأس
در كشـور   يتجـار  يمربوط به تجـارت آزاد در ورزش هـا  

 يهكـه در سـرما   يسـكي ر يـل بـه دل  يمـال  يـان حل نشود، حام
ر نخواهند بـود بـه   كنند قاد يصنعت حس م يندر ا يگذار
كـه   يرنـد در صـنعت فوتبـال بكارگ   اخـود ر  ةيسـرما  يراحت
) در 1391و همكـاران(  ي) ، نقشبند1391و همكاران( يعشج
. چـرا كـه   يندنما يموضوعات اشاره م ينخود به ا يقاتتحق

 يمـ  يـان ) كـه ب 2001با توجه به پژوهش دابسون و گودارد (
تـا بـا پرداخـت    برآن اسـت   يمال يانحام يلعموما تما "دارد
نشـان خـود را در    ياآرم  يبتوانند به صورت انحصار يمبالغ

هـدف مهـم    يـن ا "بگذارنـد  يشعرصه صنعت فوتبال به نما
 يگل يفوتبال حرفه ا يدر باشگاه ها يبه راحت يمال يانحام

 ,Dobson and Goddardنخواهـد شـد(   يياجرا يرانبرتر ا

 يرانا يطا شرابه روز و متناسب ب ينقوان يب). لذا تصو2001
  است. يضرور
 يومنامناسب استاد يطكند كه شرا ي) اشاره م1388( الهي

نامناسـب و عـدم    يزمان يزيو برنامه ر يريتفوتبال، مد يها
به عنوان سه مـانع   يمال يانبا حام يزانندهو انگ ياصول ارتباط

 يـان حاصـل از حام  يدر برابـر توسـعه درآمـد هـا     يگرمهم د
ادامـه   رد ينشده اند، همچنـ  ييشناسادر صنعت فوتبال  يمال
 يهبـه سـرما   يورزشـ  يهـا  يومدارد كه ساخت استاد يم يانب
توانند  ياز باشگاه ها نم ياريدارد و بس يازكالن ن ياربس يها
را تقبـل كننـد. از    ياختصاص يها يومساخت استاد ي ينههز
ــنا ــورها ي ــف هز يرو در كش ــهمختل ــل ين ــاخت و  ياص س

. تزرگ معموال برعهده دولت اسب يها يوماستاد ينگهدار
 يينرا پـا  يوماسـتاد  يقاز طر ييدرآمدزامطالعه  يندر ا يزما ن
 يوماسـتاد  يـق از طر يمال تأمينچرا كه سهم  يمنمود يابيارز
 يطتوانـد شـرا   يآن مـ  يـل از دال يكـي % بوده اسـت و  93/1

 يـن بـر ا  يـز ) ن2002( يليـامز باشـد. البتـه و   يومنامساعد اسـتاد 

مـورد   يـد با بالفوت يها يومكند كه استاد يم يدموضوع تأك
 80دارد كـه   يم يانو البته ب يرندقرار گ يو بازساز يدگيرس

ــاگران در  ــال در ل 43درصــد تماش ــگباشــگاه فوتب ــا ي  يه
بـه   يـد فوتبـال با  يهـا  يومانگلستان معتقـد بودنـد كـه اسـتاد    

 يدولـت، باشـگاه هـا و شـركت هـا      ينبـ  يصورت مشاركت
 ميموضوع  ين) كه اWilliams,2002ساخته شوند( يتجار

 يـران احـداث ورزشـگاه هـا در ا    يبـرا  يمناسب يتواند الگو
  دهد. يشرا افزا يمشاركت بخش خصوص يزانباشد و م
فوتبـال    يپژوهش نشان داد كه باشگاه هـا  ينا يها يافته
 يمـال  تـأمين سـهام   يـق اصالً از طر يرانبرتر ا يگل يحرفه ا

نون حق نشر باعث شده قا يعدم اجرا ينشوند و همچن ينم
و برنـد باشـگاه    يمـال  يـان حام يـق است كه باشگاه هـا از طر 

مـنظم مسـابقات    يعدم اجرا يننشوند و همچن يمال يتحما
 يهـا  يطشده است كـه باشـگاه هـا نتواننـد فـروش بلـ       عثبا

 "خـود  مطالعـة ) در 1388(يداشته باشند. محمدكاظم يفصل
 يگدر ل تيمق يدهنده  يلتشك يها مؤلفه يتوضع يبررس

 " يجنـوب  يبرتر ژاپن و كـره   يگبا ل يرانفوتبال ا يحرفه ا
مـورد   يهـا  مؤلفـه اخـتالف در   يشـترين دارد كـه ب  يمـ  يانب

و ژاپـن   يكـره جنـوب   يـگ و ل يـران برتـر ا  يگان ليم يبررس
 يبرتـر  يـگ ل يسهام باشگاه هـا  يواگذار يها مؤلفهشامل 

و هـم  باشـگاه هـا    يقانون حق نشر هـم بـرا   يبه عموم، اجرا
در ارائه منظم و مداوم محصول  ينهمچن يگ،سازمان ل يبرا

 يقاتمنظم مسابقات بوده است كه با تحق يكه همان برگزار
ــ  هــم خــواني) 1391و همكــاران( ينقشــبند و) 1383(ياله

در  يمـال  تـأمين  ياز روش ها يكياذعان داشت  يددارد.  با
 حاصـل از  يفوتبال در سراسر جهان درآمد هـا  يباشگاه ها

 يفوتبال حرفه ا يباشد كه در باشگاه ها ينقل و انتقاالت م
گـردد كـه    يمـ  يمـال  تأمين يقطر ين% از ا1 يرانبرتر ا يگل

فوتبـال معمـول    يـاي % كه در دن7از  يشبه ب مرق ينا يشافزا
منسـجم   يـزي و برنامه ر يتيحما ينقوان يببه تصو يازاست ن
ابع منــ يناز مهــم تــر  يكــيدارد. نقــل و انتقــاالت   يتــر
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برتر انگلستان  يگل يفوتبال حرفه ا يباشگاهها ييدرآمدزا
كننـد، مـدارس    يشـروع مـ   يـه از فوتبـال پا  آن هاباشد.  يم

 ينبلنـد مـدت جانشـ    يو بـا برنامـه هـا    يـده فوتبال تدارك د
را بـه حـداقل    يكنبـاز  يـد خر يها ينهكنند و هز يم يپرور

ور در كشـ  يـه كنند، اما فوتبال پا يرسانده و كسب درآمد م
برنامــه  يازمنــدداشــته و ن ياريمــا مشــكالت و معضــالت بســ

 يكنـان اسـت. در انگلسـتان باز   زمينة ينبلند مدت در ا يزير
فروش شده و از ابتدا به طور مثال  يشقبل پ از يزن يهفوتبال پا

 يرا مـ  يكنبـاز  يـك   ي ينههز يگذار يهشركت سرما يك
 يجـاره  ا يـا بتوانـد از فـروش و    يآت يپردازد تا در سال ها

 يم يشنهاد. لذا پياوردب به دسترا  يمبالغ هنگفت يكنباز ينا
شده و  يزيدر كشور برنامه ر يامر به صورت قانون ينشود ا
ــر اهم ــتب ــدزا ي ــگاهها تاك ييدرآم ــدآن در باش ــده و  ي ش

ــد ــاله  يريتم ــ يشــود. مس ــم در  ياربس ــةمه ــل و  ي زمين نق
 يـن باشـد در ا  يمـ  يكنـان باز يحصح يگذار يمتانتقاالت ق

 ي زمينـة در  يمـدرن مـال   يهـا  يوهاز شـ  يريبا بهره گ زمينة
 يشــفاف ســاز يجــهو در نت يكنــانباز يمــال يگــذار يمــتق

 يعنمود كه شـج  يلامر را تسه ينا انتو يم يمال يقراردادها
راسـتا   يـن كننـد. در ا  يمـ  يـد ) بر آن تأك1391و همكاران (

نـد  ك يم يدنكته تاك ينخود بر ا ي) در مقاله 1389(يسلطان
كه  بازاريابي و سـرمايه گـذاري در خريـد بازيكنـان ضـمن      
 ياينكه ساختار مناسب سازماني را براي ارتقاء ورزش تجار

 ينــدهفعلــي خــالص درآمــدهاي آ رزشفــراهم مــي ســازد، ا
باشگاههاي خصوصي را افزايش داده و آثار ثانوي گسـترده  
اي بر ارتقاء رفاه اقتصـادي جامعـه و سـاختارهاي ارزشـمند     

 يجهنگــي، سياســي، آموزشــي در بــر خواهــد داشــت. نتــافر
 يـه )  كه در مورد مشـكالت فوتبـال پا  1390( ياننادر يقتحق

اشـاره داشـت كـه     يجـه نت يـن ا هدر استان اصفهان انجام شد ب
 يـت و عـدم حما  ي% پاسخ دهندگان بـه مشـكالت مـال   5/34

داشـتند.   يـد در استان اصفهان تأك يهاز فوتبال پا يمال يانحام
نقـل و انتقـال    يـق باشگاه ها از طر يمال تأمين يرو برا نياز ا
از  ياريبس يراكرد. ز يزيبرنامه ر يهاز پا يستبا يم يكنانباز

اظهار داشته اند كه با احداث مـدارس   نگليسيا يباشگاه ها
 ينــدهچنــد ســال آ  ياســتعدادها بــرا  ييفوتبــال و شناســا 

امـه  نقـل و انتقـاالت باشـگاه خـود برن     يـق از طر ييدرآمدزا
هم )، 1392( ياننادر يقبلند مدت كرده اند كه با تحق يزير

بـه بودجـه    يـران فوتبـال در ا  يهـا  دارد. تكيه باشـگاه  خواني
هـايي هزينـه بـر و زيـان ده سـاخته       مجموعـه  آن هادولت از 

هـاي دولتـي    است كه از نظر اقتصادي حتي با وجود كمـك 
ال تـوان ارائــه يــك ترازنامــه مـالي مثبــت در پايــان يــك ســ  

  ورزشي را ندارند. 
ــابي ــا باشــگاه يو حســابداركــرد  عمــل ارزي ــال  يه فوتب

برخـوردار   يفراوانـ  يـت است كـه همـواره از اهم   يموضوع
 يهـا، بـرا   و شـركت  Ĥن هـا سـازم  يربوده اسـت. هماننـد سـا   

ــابيارز ــا باشــگاهكــرد  عمــل ي ــال ن يه ــزفوتب ــ ي ــوان يم از  ت
 يسـه مقا مثـال  ياستاندارد استفاده كـرد. بـرا   يمال يها نسبت
 يـا مختلف و  يĤن هابا خودش در زم هباشگا يككرد  عمل
هـا، مسـتلزم    باشـگاه  يرباشـگاه بـا سـا    يـك كرد  عمل يسهمقا

اسـتاندارد   يهـا  و نسبت يمال هاي يلو تحل يهاستفاده از تجز
  است.

اسـتاندارد   يهـا  نسبت يريكارگ كه همواره در به مشكلي
فوتبـال در   يها باشگاه يها است كه حساب ينوجود دارد ا

و  يسـت آن باشـگاه ن  يعمـوم  يتوضـع  يانگرب يسه،زمان مقا
 يتاز وضـع  يـت و فعالكـرد   عملممكن است باشگاه از نظر 

هـا   نسـبت  يسـه كـه مقا  يبرخوردار نباشـد. در صـورت   يخوب
 كــه يزمــان يــژهو شــركت نباشــد، بــه يت عــاديوضــع يــانگرب

طـور محـدود در دسـترس اسـت، ممكـن اسـت        اطالعات به
مسئله بـه   ينا يرانفوتبال ا يها ننده باشد. در باشگاهگمراه ك
بـه سـال    ياز سـال  يمـال  يتكـه وضـع   شـود  يم يدهوضوح د

متفـاوت اسـت كـه بـا      يكنـان و بعد از نقل و انتقال باز يگرد
دارد.  هــم خــواني)  1389( كــارانو هم يســلطان يقــاتتحق

باشگاه در هر سـال دارد  كرد  عملكامل به  يدرآمدها بستگ
اسـت. اسـتفاده از    يشترب يگرياز هر صنعت د ييراتتغ ينو ا

فوتبـال،   يهـا  متفاوت توسـط باشـگاه   يحسابدار يها روش
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شـود.   يـان متفـاوت ب  يا به گونه يجموجب خواهد شد كه نتا
 ينچنـ  . هـم سـازد  يرا دشوار م ها بتامر استفاده از نس ينلذا ا

فوتبـال   يها باشگاه هاي گيري يمدر تصم يركمياطالعات غ
 يهـا  اطالعـات از جملـه برنامـه    يلقب يندارد. ا ياديثرات زا
 يو سـرقفل  يانسـان  يـروي در ن گـذاري  يهسـرما  يد،خر يندهآ
ــادا ــده در نت يج ــهش ــر از    يج ــوارد مهمت ــب م ــام، در اغل ادغ

هسـتند. اسـتفاده از    يمـال  هـاي  رتاطالعات مندرج در صـو 
بد را  يليخ ياخوب  يليخ ي،عاد يرها فقط در دوره غ نسبت

و  يسـتند بد ن ياخوب كرد  عملو نشانگر علت  دهد يان منش
بــه  يعملكــرد، مســتلزم دسترســ يو بــد يخــوب يــلدال يــانب

 يبهتـر اسـت صـورت هـا     يجـه است. در نت ياطالعات اضاف
 يكسـان  يحسـابدار  يهـا  يـه استاندارد، روش هـا و رو  يمال
 يونشـده و توسـط فدراسـ    يفوتبال طراحـ  يباشگاه ها يبرا

برتر ابالغ شود  يگسازمان ل ياباشگاه ها و  يهاتحاد يافوتبال 
تواننـد از   يآن نظارت شود. باشگاه ها م يحصح يو بر اجرا
آن مشاور  يشوند كه الزمه  يمال تأمين يگريد يروش ها

مثـال   يباشـد. بـرا   يزبردسـت مـ   يـابي با تجربه و بازار يمال
 يتوسـعه   يـق تواننـد از طر  يم يرانفوتبال در ا يباشگاه ها 

لـوازم و   يفروشـگاه هـا   يستاسـ  ينرس فوتبـال، همچنـ  مدا
 يهــا يــتفعال ي،آموزشــ يهــا يــتفعال ي،ورزشــ يــزاتتجه

مثـل مشـاوره، احـداث مـدارس فوتبـال،       يورزش –يفرهنگ
تواننـد   يفوتبال مـ  ايشوند. باشگاه ه يمال تأمينو...  ينارسم

 يـل از قب ييورزشـگاه هـا فروشـگاه هـا     يـا ها و  يومدر استاد
بـا آرم باشـگاه خـود، رسـتوران،      يورزشـ  اتيزلباس و تجه

درآمـدزا باشـند.    يـق طر ينو از ا يندنما يرشاپ و... دا يكاف
دولت بايد بجـاي دخالـت مسـتقيم در ورزش حرفـه اي بـه      

نظـارت دقيـق    وسياست گذاري در چهارچوب منـافع ملـي   
ــايتي     ــارتي و حم ــاي نظ ــه ه ــن صــورت جنب ــردازد. در اي بپ

ا چـون خـود را بخشـي از    پررنگ تـر مـي شـود و باشـگاهه    
دولت نمي دانند بقاي خود را در حفظ و ارتقاء استانداردها 

در سايه رقابت مي بيننـد و بـه ايـن صـورت جهـاني شـده و       
 ازورود بــه عرصــه بــين المللــي را در كنــار رقابــت پــذيري  

ــم   ــاي مه ــه اي "ويژگيه ــاي حرف ــند.    "بق ــي شناس ــود م خ
از طريـق   نيـرا در ا يها به بخـش خصوصـ   باشگاه يواگذار

ده  و با توجه به زيـان  شود، يانجام م ي ساز يسازمان خصوص
بـه صـورت    يـد با آن هـا  يهـا، واگـذار   بودن اغلـب باشـگاه  

ــورس صــورت بگ  ــده و خــارج از ب ــردمزاي ــا  ي ــا نت  يجكــه ب
 يو قربــان ي) ، ســلطان1389و همكــاران( يســلطان يقــاتتحق

 يدارد. روش ها هم خواني) 2010(يمتريپولوس) و د1390(
فوتبـال وجـود دارد    يباشـگاه هـا   يبـرا  يمتعدد يمال تأمين

در حـال اسـتفاده اسـت،     يـا كه در حال حاضر در سرتاسر دن
باشـگاه   يتو وضـع  ياقتصـاد  يطالبته هر كشور بسته به شـرا 

بهره گرفته است. بهتر است باشگاه  آن ها ينتر ينهخود از به
 يـق طر ينمبدل شده و از ا يسهام يبه شركت ها يرانا يها

باشگاه ها  يمال يصورت ها يشوند. شفاف ساز يمال تأمين
سهام باشگاه ها را به فرابورس راحت تـر   يتواند عرضه  يم

 يسـهام بـرا   يقاز طر يمال تأمين يها ينهاز گز يكيسازد و 
  شود. دهباشگاه ها برآور

فـراهم   يـداتي تمه يسـت با يباشگاه ها مـ  يرانمد همچنين
ها بـه بـورس و فرابـورس فـراهم     ورود باشگاه زمينةكنند تا 

 ي زمينـة در  يياجرا يدستورالعمل ها ينشود. به عالوه تدو
 يبه صـورت اسـتاندارد در باشـگاه هـا     يمال يثبت صورتها
 يباشگاه ها يتمام يابرتر در كشور و  يگل يفوتبال حرفه ا

شــود  يمــ يشــنهادپ ينكشــور ضــرورت دارد. همچنــ فوتبــال
 يفوتبـال حرفـه ا   ياشگاه هادر ب يحسابدار ي يوهش ينيباز
ــگل ــ   ي ــور از ش ــر كش ــنت ي يوهبرت ــ  يس ــه ش ــت  ي يوهب ثب

 ينا يها يافته يرياست بكارگ يد. اميردانجام گ يكيالكترون
باشـد و   زمينـة  يـن حل مشـكالت در ا  يبرا يپژوهش آغاز
در  يمال تأميناندك به حل مشكالت  رچنده يبتواند كمك

  ورزش كشور باشد. ينبخش فوتبال و همچن
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Abstract 

The purpose of this research was a Comparative Study of how to finance the professional football clubs in 
Iran and England's premier leagues. That was an applied research and implemented in descriptive & 
analytical method. Data collection was done through investigating of documents and also with use of 
Researcher made questionnaire. Face and content validity of the questionnaire has been studied by 
professionals and financial experts’ opinion and Construct validity was confirmed using exploratory factor 
analysis. Validity of the questionnaire has been obtained through Cronbach's alpha (α=0/89). The 
statistical population includes Statistical research community, all football clubs in Iran's Premier League 
and England that were selected available three clubs from England  and  five clubs from Iran as samples. 
Result showed there was a significant difference between methods of financing English & Iranian 
professional football clubs. Most of Iranian clubs funding by government and industry-based (65%) while 
most of English clubs are private and funding by television broadcasting rights(31%),match-
dayincome(21%) and Cash flow from business(22%). Some major barriers to financing Iran professional 
football league clubs are as follows the state-run clubs, Lack of financial transparency, IRIB rejection to 
pay the media broadcasting right to the clubs, Failure to comply with copyright law in Iran, Football 
competition schedules, club marketing management, lack of awareness of club manager from new 
methods of financing, Limited use of creative directors with financial and business expertise in different 
levels of football industry.   
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