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 ايرفهح مين مالي در ورزشأراهبردهاي تپژوهش حاضر، شناسايي از هدف 
و  بود و با رويكرد پديدارشناسي كيفيحاضر كشور بود. روش پژوهش 

با  يافتهاختيمه سن اسنادي و مصاحبه مطالعات ازبا استفاده  ازياطالعات مورد ن
 در خصصت باآمد. جامعة آماري پژوهش اساتيد دانشگاهي  دستبهخبرگان 

ديان شد و متصو كارآفريني، مديران ار اقتصاد ،مديريت ورزشي هايزمينه
هاي تأمين سرمايه ها و صندوقايران و مديران ارشد شركتاي ورزش حرفه
ا ند بود و مصاحبه بمهدفغير تصادفي و صورت به گيرينمونهبودند. روش 

وتحليل يهتجز .مصاحبه) ٢٠نظري ادامه يافت ( ن تا رسيدن به اشباعخبرگا
 ينتأممتشكل از  هاييدارامالي مبتني بر  تأميننشان داد، راهبردهاي ها داده

ي بر مبتن مالي تأمينمالي مبتني بر بدهي،  تأمينمالي مبتني بر اماكن، 
 هامككا و هداي مالي مبتني بر مشاركت و تأمين مالي مبتني بر تأمينسرمايه، 

حق پخش،  الي،بودند. منابع درآمدي ورزشي نيز متشكل از تبليغات، حاميان م
و  كاال برني مبت روز بازي، مبتني بر برند، مبتني بر ورزشكاران و هواداران و

يي و ات اجرامي عملياتي متشكل از اقداهامؤلفهخدمات بودند و در پايان 
ي در عي تأمين مالي اصلي و فرهامقولهترين مالكيت مطلوب به عنوان مهم

 شدهرائهااز راهبردهاي تأمين مالي  آگاهياي ايران معرفي شدند. ورزش حرفه
 راي رفعبي كاربردي و بدون ابهام ادست نامهتواند در پژوهش حاضر مي

  اي كشور باشد.هاي مالي در ورزش حرفهچالش
  

  ها واژهكليد 
تأمين  مايه،ي سرتأمين مالي، تأمين مالي پروژه، تأمين مالي بدهي، تأمين مال

  .مالي جمعي

The purpose of this study was to identify the financing 
straregies in professional sports. The methodology of this 
research was qualitative with the phenomenological 
approach and the required information was obtained, using 
documentary studies and semi-structured interviews. The 
research statistical population were university professors 
with specialization in sports management, economics, and 
entrepreneurship, sport's senior managers and career 
professionals, and senior managers of corporations and 
investment funds. The sampling method was non-random 
and purposeful. The interviews were done with experts to 
reach the theoretical saturation (20 interviews). As a result 
of analyzing the data, three main categories, 14 sub-
categories and 115 concepts or open codes were identified. 
Asset-based financing strategies consist of location-based 
financing, debt-based financing, capital-based financing, 
partnership-based financing, and gift-based financing; 
Sports revenue sources consisting of advertising, 
sponsoring, TV rights, match day revenue, goods and 
services based on brand, athletes and fans and also 
operational components including executive actions and 
optimal ownership as the most important strategies in 
professional sports of Iran were proposed. Awareness of 
financing strategies presented in the present study can be 
practical and unambiguous manuals to solve financial 
challenges in Iran’s professional sports. 
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Abstract   



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٢٤

  همقدم
صنعتي  بلكه نيست، در دنياي امروز صرفًا يك سرگرمي ورزش

 زياد بسيار آن در شدهانجام هايگذارييهرماس است كه حجم

و  نوين مالي تأمين يهامدل از گيريبهره با توانديماست و 
كند. در جهان  گيري را جذبچشم هاييهسرما هوشمندانه

عنوان صنعتي تأثيرگذار و عاملي مهم اي بهامروز، ورزش حرفه
گيرد. ورزش توجه قرار مي براي رشد اقتصاد كشورها مورد

هايي چون برخورداري از يتظرفمندي از ي با بهرهاحرفه
هاي يتظرف ارائهرويدادهاي بزرگ ورزشي، ستارگان ورزشي، 

آور و ماهيت مهيج و نشاط هاشركتتبليغاتي بسيار جذاب براي 
 رضايي،( خود بستر مناسبي براي تعامل با صنعت و تجارت دارد

ي صنعتي پويا است كه احرفه. بنابراين ورزش )١٠٢، ٢٠١٨
ير بسزايي تأثي اقتصادي كشورها هاخصشاتواند روي يم

فوتبال اسپانيا توانسته است حدود  صرفاً مثال  طوربهبگذارد 
بيليون يورو  ٤,٤٦شغل ايجاد كند و ارزشي در حدود  ٤٧٠٠

  .)١٩١، ٢٠٠٩ الهي و همكاران،( داشته باشد
يافته، ويژه كشورهاي توسعهدر اكثر كشورها به

گيرد. يم خصوصي انجام بخش توسط ورزشي گذارييهسرما
داري با داري و باشگاهجاي بنگاهكنند بهنيز تالش مي هادولت

وضع قوانين و تسهيالت تشويقي بستر حضور بخش خصوصي 
در ورزش را فراهم كنند. همچنين در حوزه توسعه 

 در كنند. امايمهاي ورزشي نيز نقش محوري بازي زيرساخت

پشتيبان  و حامي دولت توسعه،درحال كشورهاي از بسياري
 ورزش اندازه از وابستگي بيش است. ورزشي هاييتفعال اصلي

 است، شده باعث دولتي منابع به توسعهدرحال كشورهاي در

بيايد بلكه  پايين ورزش در جامعه مشاركت افراد سطح تنهانه
مشاركت بخش خصوصي نيز به حداقل ميزان خود برسد و 

هاي باالي توسعه ينههزتوان اقتصادي كافي براي تأمين 
 كشورهاي بسياري كه درورزش فراهم نگردد، درصورتي

 صورتبه ي مختلف،هارشتهدر  ورزشي هايباشگاه يافتهتوسعه

ود، كردن س حداكثر و كننديم اقتصادي عمل بنگاه يك
 جذب باشد و براي تحقق اين مهم براييمهدف  ترينمهم

يزي و اقدام ربرنامه مالي حاميان و طرفداران بهتر و بيشتر
  .)٢٠١٩(تسليمي و همكاران، كنند يم

 افزايش اقتصاد، بودن دولتي به توجه با ايران در

دشوار شدن انتقال ارز حاصل از  و اقتصادي هاييمتحر
ي ساختاري و مديريتي هاچالشصادرات به داخل كشور و 

 جامعه در موجود تورم به توجه با بودجه فعلي ورزش بسيار،

 هايباشگاهو  نيست ورزشي هايفدراسيون نياز پاسخگوي
ياز ن موردواسطه افزايش قيمت بازيكنان و خدمات ورزشي نيز به

 ١مالي تأمين در حوزهي جدي هاچالشبا  داريبراي باشگاه
ها درصدد هاي ورزشي و حتي دولت. فلذا باشگاهاندشدهمواجه 

ها و منابع تأمين مالي هستند تا عالوه بر پوشش پيدا كردن راه
ها بتوانند به هدف اصلي خود كه كسب سود و منفعت هزينه

همچون است دست پيدا كنند. بنابراين در اين رويكرد مفاهيمي 
تأمين مالي، ابزارهاي نوين تأمين مالي و منابع درآمدي اهميت 

  ).٤، ٢٠١٩(غفوري يزدي،  كندپيدا مي
 ردنكتأمين مالي را جذب، مديريت، دنبال كردن و هزينه 

د و يجاامنابع مالي تعريف كردند، به بيان ديگر تأمين مالي 
هاي مالي به هدف كسب رشد و توسعه در مديريت سرمايه

لي . تأمين ما)٥ ،٢٠١٣ فِرد، دِسچريِور و مُنِدلو، (ينده را گويند آ
، گاهمديريت منابع و مصارف سرمايه در جهت تحقق اهداف بن

بع ز مناا. در تعريف مذكور مراد باشديمشركت يا باشگاه نيز 
ي كارگيرهسرمايه اطالع از بازارهاي مالي، ابزارهاي مالي و ب

نابع مالي است. اين م تأمين ي مختلفهاروشاقتصادي از 
ا از عنوان سرمايه و يداران بهاز طريق مالكان يا سهام توانديم

 طريق ديگران در قالب بدهي يا قرض تأمين شود. مصارف
وش ، رنظر زمان سرمايه نيز داللت بر تخصيص بهينه منابع از

 رهنماي و( كه بيشتر بازده حاصل شودطوريو كيفيت دارد به
گذاري، . هدف از تأمين مالي، سرمايه)٣، 2004 ن،يفرز

 و اقتصادي كردن نيازهاي برطرف و ريسك كاهش سودآوري،
وكار يا باشگاه است. سودآوري يك كسب بنگاه اجتماعي يك

ار ي بسيهاي بنگاه است عاملعالوه بر اينكه عامل تداوم فعاليت
راي م بواقع شرط الز مهم براي تأمين مالي در آينده است. در

دن ور بوها و ابزارهاي تأمين مالي سودآاستفاده از بسياري روش
  يا امكان سودآوري در آينده است. 

هاي تأمين بنابراين بايد دانست بين منابع درآمدي و روش
) ١٣٩٧مالي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. سلطاني و همكاران (

رسانه، تبليغات،  در پژوهش خود، فعاليت تجاري، هواداران،
درآمد روز مسابقه، حاميان مالي و درآمدهاي ناشي از 

ترين منابع افزوده يا تربيت و فروش ورزشكاران را مهمارزش
، ٢٠١٩(سلطاني و همكاران،  درآمدزايي در ورزش معرفي كردند

 ،)٢٠١٨( ٢هاي سازمان اقتصادي دلويتي. براساس بررسي)١
امور تجاري، حاميان  تبال شاملترين منابع درآمدي در فومهم

گذاران، درآمدهاي حاصل از برگزاري بازي و مالي و سرمايه
 ٢٠١٧- ٢٠١٨حق پخش است. براساس اين گزارش در فصل 

 ٥٩ميليون پوند درآمد داشتند كه  ٤٧٨٠ جمعاً ي اروپايي هاگيل
ي تجاري و هاتيفعالدرصد آن  ٢٨درصد آن حق پخش، 

                                                                   
1 . finance 
2 . Deloitte 
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 درآمدهاي روز بازي بوده است درصد آن ١٣اسپانسرشيپ و 
طور كه اشاره . بنابراين همان)١٦، ٢٠١٨ بارنارد و همكاران،(

شد به تبع برخورداري از چنين بسترهاي درآمدزايي در ورزش 
هاي برداري از روشاي و امكان سودآوري پتانسيل بهرهحرفه

اي به ويژه در كشورهاي تأمين مالي در ورزش حرفه
هاي الزم براي اي كه زيرساختدر حال توسعهيافته يا توسعه

  ها را فراهم كردند، وجود دارد.  مندي از اين روشبهره
) تحقيقي با عنوان ١٣٩٢نقدي، كاغذيان و افشارپي (

ي فوتبال هاباشگاهبر درآمد  مؤثرتحليل عوامل اقتصادي 
ي منتخب جهان) را انجام دادند. نتايج پژوهش آنان هاباشگاه(

را بر درآمد  ريترين تأث، بيشايرسانهدرآمد حق پخش  دادنشان 
، 2013نقدي، كاغذيان و افشار پي، (فوتبال دارد  يهاباشگاه

كه پخش  ١٩٨٠در سال  ESPNشبكه تلويزيوني . )٢١
ميليون بيننده  ١,٤مسابقات بسكتبال ملي آمريكا را شروع كرد 

 ٨٨,٣از برخوردار  ٢٠٠٤كه اين شبكه در سال داشت درحالي
. اين افزايش )٥، ٢٠١٣ فِرد و همكاران،(ميليون بيننده بود 

هاي تلويزيوني را افزايش داده است؛ بيننده رقابت بين شبكه
هاي تبليغاتي بهتر جذب بيننده بيشتر برابر است با جذب آگهي

هاي خود را به دهندگان تبليغات، آگهيو بيشتر چراكه سفارش
. )٢٥، ٢٠٠١ ُارند،(دهند تر مينندههاي تلويزيوني پربيشبكه

البته با توجه به محدوديت استفاده از منابع حق پخش در كشور 
هاي تجاري، هاي مالي فعاليترسد استفاده از روشبه نظر مي

اسپانسرشيپ و درآمدهاي روز مسابقه نيازمند توجه بيشتر است. 
ه ) در پژوهش خود ب٢٠٠٦( ٣در اين خصوص كاليجو و فُركادل

جديد باشگاه رئال مادريد براي درآمدزايي  راهبُردبررسي 
 ٢٠٠٠معتقدند باشگاه رئال مادريد از سال  هاآن. پردازنديم

خود را تقويت برند باشگاه و كسب درآمد از طريق  راهبُرد
است. باشگاه رئال مادريد براي اين منظور با  قرار دادهبازاريابي 

جذب ورزشكاران محبوب و كسب نتايج مطلوب به تقويت 
ي درآمدزايي خود را راهبُردهاو  پردازديممستمر برند خود 

سهم راهبُرد تغيير  نيا از بعد. كنديمروز براساس اين رويكرد به
درصد  ٢٨ي تجاري رئال مادريد از هاتيفعالي ناشي از درآمدها
و سهم  رسديم ٢٠٠٥درصد در سال  ٤٥به  ٢٠٠٠ در سال

به  ٢٠٠٠درصد در سال  ٤٢درآمدهاي ناشي از حق پخش از 
  . )٢٠٠٦ كاليجو و فُركادل،( رسديم ٢٠٠٥درصد در سال  ٣٢

ها و اسپانسرشيپ نيز يكي ديگر از منابع مهم مالي باشگاه
يدي جهت هاي ورزشي است كه به عنوان عامل كلفدراسيون

                                                                   
3. Callejo and Forcadell 

هاي جذب منابع مالي و مثبت شدن تراز اقتصادي باشگاه
در پژوهشي  ،)١٣٩٥كند. احساني و همكاران (ورزشي عمل مي

مورد پديده حمايت مالي از ليگ برتر فوتبال را از نگاه حاميان 
ي قراردادند. براساس نتايج اين پژوهش برخورداري از بررس

ان، پيشينه و سابقه ي، ارتباطات فردي مديرارسانهپوشش 
باشگاه، اعتبار برند باشگاه، استفاده از بازيكنان و مربيان مشهور، 

ي باشگاه راهبُردهاوضعيت رقابتي باشگاه و مديريت و 
ي هاباشگاهي حاميان مالي براي حمايت از هامالك ترينمهم

  . )٢٠١٧ احساني و همكاران،(ليگ برتر فوتبال ايران است. 
در پژوهشي به بررسي تأثير  ،)٢٠١٥( ٤بوچت و همكاران

داران حاميان المللي فوتبال در افزايش ثروت سهاممسابقات بين
مالي اصلي رويداد پرداختند. نتايج پژوهش ايشان نشان داد 

روز پس از  ٢٠تا  ١٠ي حامي در فاصله هاشركتبازده سهام 
. بوچت و كنديمصورت تجمعي افزايش اتمام رويداد به

اين الگويي مشترك بود كه در  كننديمش اعالم همكاران
المللي متفاوت مشاهده شد. به عقيده بررسي چند رويداد بين

يعني  دهديمايشان اين افزايش بازده از اثر آگاهي از برند رخ 
از اين برند  كنندگانمصرفدر اثر برگزاري اين مسابقات آگاهي 

داد اثرش روي و در فاصله از روي رديگيمحامي رويداد شكل 
بوچت و ( شوديمتغيير قيمت سهام شركت حامي نمودار 

) در ٢٠١٩( ٥.  بليك، فوري و گُلدمن)٢٠٦، ٢٠١٥ همكاران،
پژوهش خود به ارتباط بين اسپانسرشيپ ورزشي و بازده مالي 

در آفريقاي جنوبي پرداختند؛ اين پژوهش روي  هاشركت
ي هاسالصله ي بازار بورس ژوهانسبورگ كه در فاهاشركت
حداقل دو سال پياپي اسپانسر ورزشي نيز  ٢٠١٥تا  ٢٠٠٠

است. براي سنجش بازده مالي نيز از سه  شدهانجام اندبوده
 ٧، درآمد و نرخ رشد تغيير قيمت سهام٦شاخص قيمت سهام

(تغيير قيمت سهام در يك بازه زماني در مقايسه با سال گذشته) 
در قيمت سهام و  نشان داد مودند. نتايج اين پژوهشاستفاده ن

ي هاشركتي اسپانسر ورزشي در مقايسه با هاشركتدرآمد 
داري وجود ورزشي كه اسپانسر ورزشي نبودند تفاوت معني

 داريمعننداشت اما در نرخ رشد تغييرات قيمت سهام تفاوت 
 ارائهي مربوط به بخش هاشركتبود. همچنين اعالم كردند در 

خدمات افزايش درآمد نيز مشاهده شد. بنابراين نتيجه گرفتند 
ي متقاضي با توجه هاشركتاثربخشي اسپانسرشيپ براي  كه

در  هاشركتبه موضوع فعاليت متفاوت خواهد بود و اينكه 

                                                                   
4. Bouchet and et all 
5. Blake, Fourie and Goldman 
6. Share Price 
7. Earning Growth 



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٢٦

كارگيري اسپانسرشيپ ورزشي تنها يك هدف خاص را دنبال به
مثل باقي  رنديگيمو طيفي از اهداف را مدنظر قرار  كنندينم

ي مثبت روي ارزش رگذاريتأثماندن در رقابت، آگاهي از برند و 
  . )٢٠١٩بليك، فوري و گُلدمن، ( مدتسهام شركت در ميان

كه اشاره شد، در چند دهه اخير  منابع درآمديعالوه بر 
؛ 2014 فلروس،تأمين مالي جمعي (هاي نويني مانند روش

ها و روش با استفاده از)، تأمين مالي 2015پروفتر و هاتچ،
دميرهان و  ؛٢٠١٤اميرتاش و مظفري، ( بازار سرمايهي ابزارها

 همچونتأمين مالي پروژه  يكردهايو رو )٢٠١٣همكاران، 
BOT،BLT،PPPs   ،شاكري، صحرايي و  ؛٢٠١٣(لين و لو
   اند.مورد استفاده قرارگرفته ،)٢٠١٤اميري، 

تأمين مالي جمعي   ،)٢٠١٨( بايوس و به عقيده كوپوسوامي
بايد با استفاده از يك اعالن عمومي و دريافت منابع مالي از 
تعداد زيادي از افراد صورت پذيرد. براساس پژوهش مذكور 

تواند مورد استفاده روش تأمين مالي جمعي از چهار منظر مي
كمك بدون ( مالي جمعي مبتني بر اهدافتأمين قرار بگيرد. 

دريافت پاداش غير  تأمين مالي جهت()، پاداش توقع و انتظار
وام) و سهم تأمين مالي به صورت (بدهي نقدي)، 

هاي مرسوم انواع روشدريافت سهم)  گذاري به منظورسرمايه(
از  .)٢٠١٨بايوس،  و كوپوسوامي (تأمين مالي جمعي است

هاي مالي اندك هاي اين روش استفاده از كمكجمله مزيت
هاي باشگاهين سرمايه مورد نياز مردم و هواداران، جهت تأم

با استفاده از اين روش و مبتني بر عالقه و  .است ورزشي
توان با استفاده يمهاي ورزشي ن به باشگاهااحساس زياد هوادار

هاي عمومي مانند كمپين يك هاي خالقانه و فراخواناز روش
آجر بخريد و يا يك مترمربع از زمين چمن را بخريد بخش 

هاي ورزشي را هاي مربوط به احداث استاديومهزينهزيادي از 
 .)٢٠١٩بليك، فوري و گلدمن،  ( تأمين مالي نمود

اختيار فروش )، ٢٠١٨براساس نتايج پژوهش هاث (
نيز يكي از كاركردهاي تأمين  ورزشي هاياستاديوم گذارينام

هاي ورزشي هاي اخير برخي باشگاهدر سال است. مالي جمعي
به تأمين مالي از طريق اجاره نام استاديوم براي مدت معيني 
پرداختند كه اين اقدام موجبات نارضايتي هواداران را فراهم 

رو پيشنهاد شد سرمايه مذكور توسط هواداران تأمين كرد، از اين
م مشاركت و ازاي آن هواداران در تعيين نام استاديو شود و به

(هاث،  گيري نمايند و اين نام به ديگري واگذار نگرددتصميم
هاي موجود و ظرفيت . با توجه به احساس تعلق هواداران)٢٠١٨

 اثربخش تواندمي هاروش گونهاز اين استفاده در اين حوزه،
  .باشد

درآمدها و  افزايش و هاهزينه كنترل هايراه يكي ديگر از
گيري از است. بهره بورس به هاآن ها، ورودباشگاه تأمين مالي

هاي بازار سرمايه و ابزارهاي متنوع تأمين مالي در آن ظرفيت
هاي اخير در گرفته است در سالخوبي شكلدر ساير صنايع به
هاي پرطرفدار در كشورهاي مختلف ويژه رشتهصنعت ورزش به

 هايباشگاه ايم.ها به بازار سرمايه بودهنيز شاهد ورود باشگاه

 مالي خود نيازهاي تأمين ضمن سرمايه بازار ورود به با ايحرفه

 موضوعات مختلف از قبيل احداث فضاهاي ورزشي در

تر، بازيكنان باكيفيتو جذب  ماليبنيه  تقويت اختصاصي،
 جوانان و پرورش در گذاريسرمايه افزايش سرمايه در گردش،

پذيري واسطه شفافيت، مسئوليتتوانند بهها ميبدهي كاهش
هاي مالي باشگاه، مالي بيشتر و گزارش دهي مرتب فعاليت

نفعان و جذب حاميان مالي بيشتر در موجب ارتقا اعتماد ذي
ويلسون، . )٤٠٠، ٢٠١٤اميرتاش و مظفري، (باشگاه شوند 

ت ) ارتباط بين ساختار مالكي٢٠١٣( ٨پالملي و رامچانداني
مورد  را هاآني ليگ برتر انگليس و عملكرد مالي هاباشگاه

ي همچون سرمايه در گردش، هاشاخصارزيابي قراردادند. 
درصد رشد سود، سود، سود خالص، نسبت دارايي به بدهي و 

در نظر گرفته شد.  هاباشگاهبدهي براي سنجش عملكرد مالي 
ذي  سه نوع مالكيت سهامي عام (مبتني بورس و مشاركت

گذاران خارجي و نفعان)، مالكيت خصوصي توسط سرمايه
عنوان گذاران داخلي بهمالكيت خصوصي توسط سرمايه

ي غالب مالكيت در ليگ برتر انگليس معرفي شد. ساختارها
ي داراي هاباشگاهنتايج اين پژوهش نشان داد عملكرد مالي 

ي ي داراهاباشگاهداري از طور معنيمالكيت سهامي عام به
ي هاباشگاهمالكيت خصوصي (داخلي و خارجي) بهتر بود و 

داراي مالك خصوصي خارجي عملكرد مالي بهتري نسبت به 
ي داراي مالك داخلي نشان دادند. در پايان نيز اعالم هاباشگاه

 ارتباطكردند كه بين عملكرد باشگاه و عملكرد مالي باشگاه 
 و رامچانداني،ويلسون، پالملي ( دار وجود داردمثبت معني

نتيجه  دهديمدر پژوهش خود نشان  ،)٢٠١٤( ٩. فُلُروس)٢٠١٣
ي بنفيكا و هاباشگاهمساوي و برد در ليگ اروپا بر بازده سهام 

آژاكس تأثير مثبت گذاشته است و نتيجه مساوي و شكست در 
ليگ اروپا روي بازده سهام باشگاه يوونتوس تأثير منفي گذاشته 

. از اين رو عالوه بر استفاده از )٢٠١٤ ُفلُروس،( است
هاي بازار سرمايه براي تأمين مالي به دليل وابسته شدن ظرفيت

عملكرد بازيكنان و نتيجه به ارزش سهم و استقبال هواداران از 
گيري باشگاه نيز همراه با خريد سهام باشگاه عملكرد و نتيجه

. )٢٠١٣ران، (دميرهان و همكا منابع مالي رشد پيدا خواهند كرد
عرضه سهام و حق تقدم، افزايش سرمايه، صندوق پروژه، اوراق 

                                                                   
8. Wilson, Plumley and Ramchandani 
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 ٢٧  اي ايرانشناسايي راهبردهاي تأمين مالي در ورزش حرفه: و همكارانمهدي غفوري يزدي   

 

صكوك اجاره، مشاركت، استثنا، مرابحه و غيره از جمله 
شركت كارگزاري (ابزارهاي بازار سرمايه براي تأمين مالي است 

  .)٢٠١٩صبا، 
نيز  3Pو يا  BOTابزارهاي تأمين مالي پروژه همچون 

أمين مالي است كه امروزه كشورها به يكي ديگر از ابزارهاي ت
دليل شرايط سخت اقتصادي و كمبود منابع مالي و نقدينگي 

هاي ورزشي يا غير ورزشي براي ساخت و يا تكميل زيرساخت
) اثربخشي روش ٢٠١٥( ١٠پروفتر و هاتچ برند.از آن بهره مي

در احداث  3pمالي شراكت بخش عمومي خصوصي يا  تأمين
ي قرار مورد بررسي ورزشي جديد هارساختيزو  هامجموعه

به  هايشهرداري محلي يا هاحكومت. در اين روش دهديم
ي مردمي اماكن ورزشي را هاتيظرفو  يكمك بخش خصوص

صورت اجاره براي مدتي برداري را بهسپس بهره كننديماحداث 
و  گذارنديمكه مشاركت داشته است  يدر اختيار بخش خصوص

پروفتر و ( فروشنديمو يا  خرنديممدت اجاره يا  بعد از پايان
را  BOTنيز روش  ،)٢٠١٦( ١١. مبين و غفار)٢٠١٥ هاتچ،

توسعه درحال در كشور هارساختيز توسعهروشي مناسب براي 
 هادولتمعتقدند محدوديت منابع  هاآن. دارديمپاكستان اعالم 

ي هاحوزهدر  هاتوسعه احداث زيرساختدر كشورهاي درحال
را با چالش  رهيو غمختلف راه و شهرسازي، نفت و گاز، ورزش 

 توانديم BOTي نويني همچون هاروشو  كنديممواجه 
  . )٢٠٠٨مبين و غفار، ( ي مفيد براي اين چالش باشدحلراه

دولت در ورزش  پررنگدر پايان بايد پذيرفت حضور 
ست، ايي را خلق كرده هاچالش دو طرفي براي هر احرفه

ر و عوامل ي شديد اقتصادي در كشوتنگناها باوجودطرف يكاز
هاي ظالمانه و به خطر افتادن يمتحرگري همچون مداخله
هاي ينههزمعاش مردم ديگر همچون گذشته صرف  تأمين

 پذير نيست ازي براي دولت و ملت توجيهاحرفهفراوان ورزش 
از  منديواسطه بهرهي نيز بهاحرفهطرف ديگر ورزش 

شده اي وابسته تبديليدهپدي دولتي و حاكميتي به هابودجه
هاي فراوان براي درآمدزايي، يلپتانسرغم وجود است، علي

و صاحبان  هادولتتنها براي ورزشي در ايران نه هايباشگاه
چار دهاي خود نيز ينههز تأمينسرمايه سودآور نيستند بلكه در 

 زارهارو موضوع تأمين مالي و اب. ازايناندشدهي اساسي هاچالش
منظور و راهبردهاي موجود براي جذب سرمايه به هاروشو 

ازپيش ي ضرورتي بيشاحرفهور ورزش اداره پويا و بهره
  پيداكرده است. 

                                                                   
1 0. Propheter and Hatch 
1 1. Mubin and Ghaffar 

  شناسيروش
 مينبا توجه به هدف پژوهش كه كشف و بررسي راهبردهاي تأ

وهش كيفي روش پژ باشد ازاِي ايران ميمالي در ورزش حرفه
 ژوهشپيت با رويكرد پديدارشناسي استفاده شد. با توجه به ماه

ر دمند استفاده گرديد. دفهگيري غير تصادفي از روش نمونه
ر بابتدا جهت تهيه راهنماي مصاحبه و آگاهي تيم پژوهش 

ع اي از مقاالت و منابزواياي گوناگون موضوع حجم گسترده
 مايعه شد و پس از تدوين راهنعلمي مرتبط با موضوع مطال

فرآيند  مصاحبه با مراجعه به نخبگان مرتبط با موضوع پژوهش،
اتيد آوري داده آغاز گرديد. جامعه آماري پژوهش حاضر اسجمع

زش اقتصاد و كارآفريني، مديريت ورزشي، مديران ارشد ور
ند. اي و مديران ارشد مرتبط با موضوع تأمين مالي بودحرفه

ورزش،  نفر از نخبگان علمي و اجرايي ٢٠نظور با براي اين م
 هايشاخصاقتصاد و مديريت مالي كشور مصاحبه شد. 

ند ري عبارت بودازميان جامعة آما گيرينمونهبراي  شدهلحاظ
ورزش،  ي درمال تأمين، افراد آشنا با تأمين مالياز: افراد آشنا با 

د ارش ريتمدي افراد آشنا با مديريت ورزشي، افراد داراي تجربة
ها، شركتو افراد درگير  هاي ورزشيها يا فدراسيونباشگاه در

ين در بهاي مرتبط با حوزه تأمين مالي. مؤسسات و كارگزاري
نفر از اساتيد مطرح مديريت ورزشي،  ١١شوندگان مصاحبه

د ارش راناقتصاد و كارآفريني، دو رئيس فدراسيون، يكي از مدي
 ، دواناناز معاونين وزارت ورزش و جوكميته ملي المپيك، يكي 

گذاري هاي تأمين سرمايه، يك مدير سرمايهمديرعامل شركت
بدني تشركت تأمين سرمايه، يكي از روساي سابق سازمان تربي

ي هاي ورزشو دبير سابق كميته بازاريابي يكي از فدراسيون
  حضور داشتند. 

يافته اختها نيز از مصاحبه نيمه سمنظور گردآوري دادهبه
ظري نها رسيدن به اشباع بهره گرفته شد. مالك اتمام مصاحبه

 بود.

زماني  ،)١٣٩١( ١٢اشباع نظري از منظر استراوس و كوربين
شود كه الف) هيچ داده جديد يا مرتبط به يك مقوله محقق مي

خوبي ها و ابعاد بهبه دست نيايد؛ ب) مقوله ازلحاظ ويژگي
هاي آن را به نمايش بگذارد؛ ج) ونييافته باشد و گوناگپرورش

شده خوبي مشخص و اعتبارشان ثابتها بهمناسبات ميان مقوله
. در جدول شماره يك گزارش )٢٠٠٨ كربين و استراوس،(باشد 

  اند. شدههاي پژوهش ارائهتوصيفي نمونه

                                                                   
1 2 . Strauss, Corbin 



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٢٨

  هاي پژوهشگزارش توصيفي نمونه .١جدول 

  درصد فراواني  فراواني  ويژگي جمعيت شناختي  متغير

  جنسيت
  %٩٠  ١٨  مرد
  %١٠  ٢  زن

  تحصيالت
  %٦٠  ١٢  دكتري

  %٤٠  ٨  كارشناسي ارشد

  تخصص

  %٢٠  ٤  اساتيد اقتصاد و كارآفريني
  %٣٥  ٧  اساتيد مديريت ورزشي
  %٣٠  ٦  ايمديران ارشد ورزش حرفه
  %١٥  ٣  مديران ارشد تأمين مالي

  
شونده پيشنهاد مصاحبهبه  مناسب محلي در هامصاحبه

 دقيقه به طول ٩٠ تا ٣٠ بين مصاحبه جلسات انجام شد.
 از اجازه كسب با مصاحبه انجام زمان درانجاميد. 

 صدا و ضبط دستگاه توسط هامصاحبهكليه  شوندگان،مصاحبه

 تبديل متن به طور دقيقبه مصاحبه اتمام از پس و ضبط موبايل

 از ايمتن، نسخه به هامصاحبه تبديل از پس درنهايت .شد

 ارسال شوندگانمصاحبه براي مصاحبه پياده و كدگذاري شده

 عدم و هامصاحبه متن صحت مورد در خود را نظر تا شدمي

 بيان هاريمطالب و كدگذا انتقال در كنندهمصاحبه سوگيري

هاي حاصل شوندگان داده. درنهايت و پس از تأييد مصاحبهكنند
 مورد ا با روش كدگذاري باز، محوري و گزينشيهاز مصاحبه

ترين موانع تأمين مالي در وتحليل قرار گرفت و مهمتجزيه
  اي ايران گزارش شد.ورزش حرفه

  
 ي پژوهشهايافته

ها و با استفاده از مباني نظري زمان با اجراي مصاحبههم
هاي حاصل از هر مصاحبه نيز پژوهش تحليل و كدگذاري داده

 به همراه مصاحبه هر نتايج كهطوريبهگرفت؛ صورت مي

 براي و معياري مصاحبه راهنماي عنوانبه قبلي، هاييافته

گرفت. در مياستفاده قرار  مورد بعدي شوندگانمصاحبه انتخاب
اي وتحليل راهبردهاي تأمين مالي در ورزش حرفهاثر تجزيه

مفهوم يا كد باز  ١١٥مقوله فرعي و  ١٤سه مقوله اصلي، ايران 
ها در نتايج كامل حاصل از كدگذاري مصاحبهشناسايي شد. 

مالي مبتني  تأمينبه تفكيك راهبردهاي  ٤و  ٣، ٢اي هجدول
ين مالي مبتني بر منابع درآمدي ، راهبردهاي تأمهاييدارابر 

اي حرفه ي عملياتي در تأمين مالي در ورزشهامؤلفهورزشي و 
 هاييدارامالي مبتني بر  تأمينراهبردهاي  است. شدهگزارش

اي اولين مقوله اصلي از راهبردهاي تأمين مالي در ورزش حرفه
مالي  تأمينمالي مبتني بر اماكن،  تأمينبود كه خود متشكل از 

مالي  تأمينمالي مبتني بر سرمايه،  تأمينمبتني بر بدهي، 
مي  هاكمكمبتني بر مشاركت و تأمين مالي مبتني بر هدايا و 

باشد. بايد در نظر داشت با توجه به حجم باالي اطالعات و نقل  
ها در روش كيفي براي ارائه نتايج در اين پژوهش اصل قول

قول اختصار رعايت شده است و از هر بخش به ذكر چند نقل
  بسنده شده است. 
مالي مبتني بر اماكن اولين مقوله فرعي  تأمينراهبردهاي 

. اماكن رديگيمي قرار موردبررسكه  از بخش راهبردها است
محسوب  هاباشگاهمنابع درآمدي  نيترمهمورزشي يكي از 

در ايران به دليل دولتي بودن، جانمايي  متأسفانهكه  دنشويم
ي هاميتغلط و ضعف فرهنگ هواداري و حمايت تماشاچيان از 

ي جدي مواجه بوده است. در اين خصوص هاچالشمحلي با 
من حدود «) اشاره كرد: p2شونده (قول مصاحبهقلبه ن توانيم

هاي يك ماه پيش رفته بودم ورزشگاه نيوكمپ، كه جزء مكان
العاده جذاب توريستي شهر بارسلون است. در ورزشگاه فوق

، هاطيمحوجود دارد و شما در تمام  آنجاهايي نيوكمپ طراحي
اي هايي مربوط به باشگاه و فضاهي، كاپغاتيتبلها المان

. بعد دينيبيماست را  شدهفيتعر هاكاپتبليغاتي كه در كنار اين 
. مسير خروج طوري كنمشد فكر  ٢بر  ٤از بازي با سويا بود كه 

ي محصوالت هافروشگاهبود كه شما بايد از مقابل  شدهيطراح
- ي خوراكي و موزه افتخارات باشگاه رد ميهافروشگاهباشگاه، 

توي صف قرار داشتند، واسه  هاآدمكه  دينيبيمشديد و شما 
آن هدايا يا لباس و پوشاك ورزشي را با نشان بارسلونا  كهنيا

و جاي سوزن  شديمها پر خريداري كنند. تمام رستوران
 ». انداختن نداشت
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   هاييبر دارا يمبتن يتأمين مال يراهبردها .٢جدول 
  كدباز  مقوله فرعي

مالي مبتني بر  تأمينراهبردهاي 
  اماكن

 هاونيفدراساجاره اماكن ورزشي 
 مالي تأمينبراي مدتي معين جهت واگذاري و  هاباشگاهاجاره مالكيت 

 دارفيتخف فروششيپيا خريد واحدهاي تجاري  هاپروژهي مالي در هامشاركت
 ي ورزشيهاكمپو  هاومياستاداجاره يا احداث 

 هاومياستاددر  هاشركتيي براي اشخاص و هااتاقاختصاص 
  هاومياستادتوجه به زيبايي؛ جانمايي و نورپردازي در طراحي 

  هاومياستادتدوين دستورالعمل ايمني و امنيت 
  چند كاربري كردن امكانات فدراسيون با تغييرات ساختاري

 مدبراي خلق درآ هاتيظرفطراحي استاديوم با رويكرد استفاده حداكثري از 
 ي ورزشيهاموزهو  هاومياستادطراحي تورهاي گردشگري در 

 هاومياستاد دري مرتبط با غذا و نوشيدني هافروشگاهي اندازراه
  صورت مشروطبه هاباشگاهي ورزشي به هاومياستادواگذاري 

 اهيا محل باشگ هاومياستادي ورزشي باشگاه در هاموزهي اندازراه
 ي ورزشيهانشستو  هامصاحبهايجاد بخش ميكسدزون جهت درآمدزايي از 

مالي مبتني بر  تأمينراهبردهاي 
  بدهي

 ياحرفهي در ورزش گذارهيسرمابا سود كم براي  بلندمدتتسهيالت  ارائه
 سرمايه در گردشاستفاده از اوراق اجاره براي ايجاد 

 استفاده از اوراق اجاره براي خريد تجهيزات يا ملك
 ت ورزشيي خط توليد كاال و تجهيزااندازراهاستفاده از اوراق استثنا براي 

 مواد اوليه خط توليد تأميناستفاده از اوراق مرابحه براي 
 هاموياستادي ورزشي از قبيل هاپروژهاستفاده از اوراق مشاركت براي اجراي 

  )ومياستادخت ي تركيبي براي انتشار اوراق (مشاركت+اجاره براي ساهاروشاستفاده از 
  انتشار صكوك مرابحه يك تا چهارساله

  گيري از روش اجاره به شرط تمليكبهره
  استفاده از وام به فراخور موقعيت

  وثيقه گذاشتن سهام شركت نزد بانك و اخذ وام

  مالي مبتني بر سرمايه تأمين

  افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد و حق تقدم
  افزايش سرمايه توسط سهامداران

  گذاري و استفاده از سود حاصلهاي سرمايهو صندوق هابانكگذاري در سرمايه
  ي ورزشيهاپروژهمالي  تأميناستفاده از صندوق پروژه براي 

مالي مبتني بر  تأمينراهبردهاي 
  مشاركت

  BOT ،BLTمالي پروژه همچون  تأميني هاروشگيري از بهره
 هاباشگاهگيري از شركاي تجاري براي بهره

  ١٣يا مشاركت خصوصي عمومي p3استفاده از روش 
  ١٤استفاده از روش تأمين مالي جمعي

 ميتحاك ودولت  دييتأمشاركت اقتصادي و مالكيتي با هلدينگ هاي بزرگ اقتصادي مورد 
 زشيي ورمين كنندگان مواد اوليه) در برگزاري رويدادهااستفاده از ساپاليرها (تأ

  هاكمكهدايا و 

  لمنابع نقدي و غير نقدي از طريق وقف پول يا ما تأمينترويج فرهنگ وقف و 
  گذاري نيكوكاريي سرمايههاصندوقمالي  تأميناستفاده از روش 
  ي طرفداراننقد ريغي نقدي يا هاكمكهدايا و 

 كسب درآمد از طريق حق عضويت
  

                                                                                                                                              
1 3 . privait-public partnership 
1 4 . crowd funding 



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٣٠

ي امقولهمالي مبتني بر بدهي دومين  تأمينراهبردهاي 
منابع مالي  هاروش. در اين رديگيمي قرار بررس مورداست كه 

و بايد در بازه  رديگيمي بنگاه قرار هايبدهدر رديف  شدهجذب
در  هاروشسرمايه برگردانده شود. اين  وفرعاصلزماني معيني 

و غير از وام كه  رنديگيمقرار  استفاده مورد هاحوزهبسياري از 
ساير موارد در بازار  شوديم تأمين هابانكاز طريق  معموالً 

در بيشتر  درواقع هاروشسرمايه بيشتر كاربرد دارد. اين 
 رديگيمقرار  استفاده موردو كاالهايي  هاپروژهاهداف،  خصوص

سودآور قابل قبولي را داشته باشد. چراكه بايد  اندازچشمكه 
) p15شت بدهد. (گعالوه بر سرمايه، سود سرمايه را نيز بر

گذاري در خصوص عنوان مديرعامل يك شركت سرمايهبه
وقتي شركتي داخل «مالي بدهي و مزاياي بورس گفت:  تأمين

شود نزد سيستم مي قهيوثشود سهامش قابل مي رشيپذورس ب
 درشود مي ليتبدي گذارقهيوثبانكي يعني به يك دارايي قابل 

فرض كنيد من مالك چند تا باشگاه هستم مالك يك  جهينت
شود. من دو تا مي انجامبيزينسي هستم كاري كه اآلن خيلي 

 كهنياآورم توي بورس، غير از مي راشركت دارم شركت اولم 
فروشم پول آن ده مي راده درصدش  مثالً آورم توي بورس مي

توانم آن نود درصد سهامي كه هنوز مي رميگيم مندرصد را 
دست خودم هست را ببرم بانك بگذارم روي آن نود درصدم 

اين شركت  دارسهامعنوان دوباره وام بگيرم يعني من به
توي بورس عرضه شدم كلي خودم را  كهنيا اسطهوبهتوانم مي

  ».تأمين مالي كنم

، هاييدارامالي مبتني بر  تأمينسومين مقوله از راهبردهاي 
راهبردهاي مبتني بر سرمايه است. اين ابزارها نيز در قالب 

ي افزايش سرمايه، عرضه اوليه و ثانويه سهام، صندوق هاروش
شركت سهامي قابل  سيتأسپروژه، صندوق زمين و ساختمان و 

شوندگان افزايش سرمايه استفاده است. براساس ديدگاه مصاحبه
 توانديمي مذكور در ورزش هاروشو فروش حق تقدم در بين 

ي داشته باشد. يكي از مديران تراثربخشكاربرد بيشتر و 
) در خصوص افزايش سرمايه و صندوق p10گذاري (سرمايه
مالي هم  تأمينيكي از منابع «: اظهار كرد گونهنياپروژه 

مالي  تأمينتواند يك روش واگذاري سهام است. اين هم مي
باشد، روش افزايش سرمايه است كه در بازار سرمايه صورت 

ي ورزشي هاپروژهمالي  تأمين. صندوق پروژه نيز براي رديگيم
كاربرد دارد. روال كار صندوق پروژه به اين صورت است شما 

خواهيد انجام بدهيد، يك پروژه ورزشي، اي را مييك پروژه
زنيد منابع را گذاري ميرويد روي آن يك صندوق سرمايهمي

كنيد منابع را كه جذب كرديد بايد برويد يك شركت جذب مي
؟ آن شركت، كنديمر پروژه تشكيل بدهيد. شركت پروژه چكا

سال كه  ٣ساله است  ٣مهلتش  فرضاً . برديمپروژه را پيش 

اش شود سهام و همه داراييشود آن صندوق منحل ميتمام مي
سهامي عام  شود به شركت پروژه، شركت پروژهمنتقل مي

صاحبان واحد صندوق  شوديمسهامش كشف قيمت  شوديم
با فروش  تواننديمپروژه صاحبان سهام شركت جديد هستند 

  ».سهام خود به قيمت روز سرمايه خود را نقد كنند
مالي مبتني بر مشاركت مقوله ديگري  تأمينراهبردهاي 

. مراد از اين قسمت شوديماست كه در اين بخش بررسي 
راهبردهايي است كه مبناي نوعي مشاركت است ممكن است 

مكن گذاران بخش خصوصي باشد، ماين مشاركت با سرمايه
باشد و يا ممكن است  نفعانيذاست مشاركت با هواداران و 

مشاركت با يك شركت تجاري حامي ورزش باشد. براساس 
ي مفيد حلراه توانديم هاروششوندگان اين منابع و نظر مصاحبه

ي ورزشي باشند هاباشگاهبراي رفع چالش فقدان دارايي در 
بتوانند شرايط  و متصديان ورزش هاباشگاهمشروط بر اينكه 

كسب درآمد از اماكن ورزشي را فراهم كنند. يكي از 
به نظر من «) در اين خصوص گفت: p16شوندگان (مصاحبه

اقتصادي نيست چون  هاباشگاهاحداث ورزشگاه براي خيلي از 
اما براي برخي  دنكندرآمدي خلق  چنانآن توانندينم

ي هاروشاز  ي پرطرفدار مشروط بر اينكه بتوانندهاباشگاه
مفيد  دنتوانيم دننكنمالي استفاده كنند و خودشان هزينه  تأمين

ثابت ايجاد  نهيهز كهنيابتوانيد براي  كالً شما  مثالً د، نباش
اي اي بسازيد كه هيچ هزينهمالي پروژه تأميننكنيد، در قالب 

، باشگاه botفرض كنيد  مثالً در تراز مالي خودتان وارد نشود، 
 مثالً ، بعد ندازديبگويد آقا يك كسي براي من بسازد، راه مي

يا درآمدهاش براي  تيبلسال هم حق  ١٠فرض كنيد تا 
است، بعد بدهد به باشگاه،  بحثقابلخودش حاال اين جزئياتش 

كه يك ريال باشگاه نخواهد هزينه بكند ولي ورزشگاه 
هم آن را مالك سال  ١٠اختصاصي براي خودش باشد و بعد از 

   ».شود، اين خب خيلي جذاب استمي
ي بودند كه در بخش امقولهو هدايا آخرين  هاكمك

ي قرار گرفتند. موردبررس هاييدارامالي مبتني بر  تأمينراهبردهاي 
صورت سنتي ناشي از و هدايا به هاكمكبخش مهمي از اين 

لذا  ي دولتي يا هواداران است كه موضوع جديدي نيستهاكمك
اما بازار سرمايه ابزار جديدي تحت عنوان  شودينمبدان پرداخته 

 دهديمقرار  هاباشگاهگذاري نيكوكاري را در اختيار صندوق سرمايه
از ظرفيت  ترجذابصورت مدرن و خيلي توسط آن به توانيمكه 

به باشگاه استفاده كرد.  مندعالقههواداران يا افراد متمول 
گذاري ي سرمايههاصندوقبا ) در رابطه p15شونده (مصاحبه

يك ابزار ديگر هم در بازار سرمايه «گفت:  نيچننيانيكوكاري 
شوند و با شرايط فعلي استفاده مي ترراحتها يك ذره هست كه آن

ورزش ما سازگاري دارد و آن ابزارهاي نيكوكاري مثل صندوق 
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مشابه همان مدلش  هاصندوقگذاري نيكوكاري هست. اين سرمايه
هاي گذاري عادي است منتها در صندوقهاي سرمايهصندوق

، حاال گردديبرمگذاري سود پول به صاحب سرمايه عادي سرمايه
فرقي ندارد چه صندوق سهام باشد و چه صندوق با سود ثابت. 

شود متفاوت است ولي گذاري مييعني فقط جايي كه سرمايه
كند مي تيريمدگذاري را رمايهگيرد، سمي راپول  شانهمهماهيت 

هاي نيكوكاري آخرش گرداند. اما صندوقدوباره به خودشان برمي
هاي نيكوكاري يك هدف نيكوكاري و كند. در صندوقمي فرق

كنيم مي تيريمدشود ما اين صندوق را مي فيتعريك مدير اجرا 
به فرد بدهيم به  كهنياي جابهكه سودش را  نجاستيافقط فرقش 

ي ورزشي صندوق بنام باشگاه و مدير هاباشگاهدهم در شگاه ميبا
اين پول  گذارنديماجرا هم مدير باشگاه است هواداران پول 

گذاري سودش به مدير توسط يك صندوق سرمايه شوديممديريت 
  ».شوديماجرا كه همان باشگاه هست داده 

مالي مبتني بر منابع درآمدي ورزشي  تأمينراهبردهاي 
دومين مقوله اصلي از راهبردهاي تأمين مالي در ورزش 

اي ايران بود. تبليغات، حاميان مالي، حق پخش، حرفه
، كاال و خدمات، درآمدهاي مبتني بر برند، ١٥درآمدهاي روز بازي

درآمدهاي مبتني بر هواداران و ورزشكاران نيز مقوالت فرعي 
هبردهاي تأمين مالي مبتني بر منابع درآمدي ورزشي مرتبط با را

 ٣هاي مرتبط با اين مقوله در جدول شماره يربودند. كدگذا
  ارائه شده است. 

مالي مبتني بر منابع  تأميناولين راهبرد از راهبردهاي 
درآمدي ورزشي تبليغات است. برگزاري رويدادهاي ترويجي 

است كه در ايران  ي تبليغات در ورزشهامدليكي از انواع 
به من كه «) گفت: p8مغفول مانده است. در اين خصوص (

 گفتنديم زدنديمكارت هواداري چلسي را دارم زنگ  مثالً 
برنامه پروموشن را داريم و در اين برنامه پروموشن اگر 

خواهيد شركت كنيد اطالع بديد كه جا براي شما رزرو شود. مي
با شركت  رفتنديمها د؟ آنحاال اين برنامه پروموشن چي بو

گذاريم، كه ما برايت يك برنامه مي كردنديمتجاري مذاكره 
آوريم كه شيشه آب را جلو فالن بازيكن و فالن بازيكن را مي

مبلغ اين رويداد ي شود و فالن. بردارلميفهمه بگيرند بخورند، 
. يك سالن هم با اين ابعاد بايد بگيريد، چون شوديمفالن قدر 

 هم بيايند. اندكنندهمصرفخواهيم بگوييم طرفدارهايي كه مي
 هواداراناز  كرديمبعد متناسب سطح هواداري كه مبالغش فرق 

بيشتر اوني  اوني كه سطحش پايين بود گرفتنيمهم پول 

                                                                   
1 5 . match day revenue 

دهند يسطحش باالتر بود كمتر يا رايگان، همه را به هم ربط م
كنند. شركت هم از خدايش است و انجام و به هم قفل مي

  ».دهديم
ز بخش منابع درآمدي حاصل ا نيدر ادومين مقوله فرعي 

 رمدنظد ي دو دسته راهبرطوركلبهحاميان مالي است. در اين مقوله 
الي، شوندگان بود: يك راهبردهاي مربوط به جذب حامي ممصاحبه

ارد دالي بخش توجه به حفظ حاميان م نيدر ادسته دوم راهبردها 
 رحلهمدر  شودينميعني در ورزش معاصر با جذب اسپانسر كار تمام 

 رزشوبعد تعامل سازنده و تالش براي جلب رضايت حاميان در 
وع ي متني اهميت فراوان دارد. در باب جذب حاميان مالاحرفه

)P13 :هرد بادشما سايت بارسلونا را بررسي كنيد بخشي «) گفت -
كه  هستند هاباشگاههمان حاميان مالي اين  واقع درنام شركا كه 

ه در كيزي دارند. بر اساس اون چ چندسالهقراردادهاي ساالنه يا 
ا حامي ت ١٣حامي اصلي دارند،  ٣ هانياآمده است  تشانيسا

 هايت ظرفيت اينمورد هم حامي محلي! يعني از ن ٢٧ي و المللنيب
  ».كننديماستفاده  دارندبخش

نتايج حاصل از اين پژوهش و حجم  براساسحق پخش 
مالي در  تأميني روز دنيا يكي از منابع اصلي هاپژوهشزيادي از 

درصد  ٥٠ي بيش از احرفهي است. در دنياي ورزش احرفهورزش 
اين در حالي است كه  شوديم تأمينمنابع مالي توسط حق پخش 

تمام  باً يتقرمحروم است. اِي ايران از اين منبع ورزش حرفه
ي مهم هاروشعنوان يكي از به اين مقوله به شوندگانمصاحبه

گيري از درآمدهاي روز بازي يكي مالي اشاره كردند. بهره تأمين
مالي مبتني بر منابع درآمدي ورزشي بود  تأمينديگر از راهبردهاي 

كه در اين بخش شناسايي شد. براساس منابع معتبر علمي نيز 
مالي در ورزش  تأمينآمدهاي روز بازي يكي از سه منبع اصلي در

. درآمدهاي )٢٠١٨ بارنارد و همكاران،( شوديماي محسوب حرفه
ي، فروش كاال و خدمات، انواع فروشتيبلروز بازي شامل 

در محل استاديوم هستند. كسب درآمد از  هايدنينوشو  هايخوراك
طريق كاال و خدمات نيز يكي از ديگر منابع درآمدي ورزش است. 

 ارائهي ورزشي هاونيفدراسشوندگان در بر اساس اظهارات مصاحبه
ي و آموزشي گريمربي داوري، هاكالسخدماتي از قبيل برگزاري 

مشاركت در  درآمدي باشد. از منابعيكي  توانديمو صدور مدارك 
ي هاتيفعاليكي از  كو برندصورت توليد و فروش محصوالت به

) گفت: p2شوندگان (راستا يكي از مصاحبه نيدر ااين مقوله است 
ي از طريق برند يكي ديگر از كارهاي تجاري است كه گذارصحه«
انجام داد، براي مثال مديا پليري كه آرم اف سي بارسلونا را  شوديم

افتاد يا حتي مقدار فروش بيشتري برايش اتفاق ميداشته باشد 
بود و كو  شدهدرستي كه توسط بارسلونا آمده بود و نيبنزپمپ



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٣٢

  ».كسب درآمد كند تواننديم هامشاركتي از اين قبيل هاباشگاه گرفتيمقرار  مورداستفادهتوسعه داده بودند بيشتر  باهمبرندي را 
  

 يورزش يبر منابع درآمد يمبتن يتأمين مال يراهبردها .٣جدول 

  كدباز  مقوله فرعي

  تبليغات

 از هوادار و اسپانسر زمانهمبرگزاري رويدادهاي ترويجي و كسب درآمد 
 هاونيفدراسو  هاباشگاهو اختصاص آن به  هاومياستاددر  نيزم دوري از تبليغات ريگبهره

 تبليغات روي بليتگيري از بهره
 گيري از تبليغات روي پيراهنبهره

 باشگاه و فدراسيون گيري از تبليغات داخل سايتبهره
  هاباشگاهاختصاص درآمدهاي حاصل از تبليغات هنگام پخش مسابقات ورزشي به 

  ي كاال و خدمات و خلق درآمدگذارصحهاستفاده از 
  …ي و راناتوبوسي عمومي مثل مترو و هاشركتهمكاري تبليغاتي با 

  حاميان مالي

 جذب حاميان مالي
 ي حامي مالي و تالش براي تحقق آنهادرخواستاحترام به 

 احترام و ارزش قائل شدن براي حاميان مالي و نفي نگرش ابزاري به حاميان
 متقاضيي اقتصادي هاشاخصآناليز حاميان مالي و انتخاب بر اساس سنخيت و 

 ي و اقدام براي حفظ حاميان ماليزيربرنامه
 فراهم كردن بستر مناسب براي ديده شدن حاميان مالي

  هايريگميتصممشاركت دادن حاميان مالي در 
  هاونيفدراسو  هاباشگاه ازيموردنجذب حاميان مالي موضوعي متناسب با خدمات 

  حق پخش

  هاونيفدراسو  هاباشگاهاعطاي حق پخش به 
  براي رسيدن به مدل مطلوب مايصداوسي هاتيمحدوددر نظر گرفتن منافع و 
  ي تلويزيون خصوصيهاشبكهي اندازراه

  مالي تأمينمدزايي و ي اجتماعي براي درآهاشبكهي فضاي مجازي و هاتيظرفگيري از بهره

  روز بازي
  ي آپشن دارهاتيبلفروش 

  باشگاه در روز بازيفروش كاال و محصوالت 
  ي در روز بازيفور يغذافروش مواد غذايي و 

  
  كاال و خدمات

  مندانقهان و عالي توزيع جذاب، دردسترس و كارآمد جهت فروش محصوالت به هوادارهاكانالايجاد 
  صورت كو برندتوليد و فروش كاالهاي ورزشي توسط باشگاه يا به

  ي آموزشيهاكالسدرآمدزايي از طريق برگزاري 
  ي توليدات ورزشيهافروشگاهي اندازراه

  گيري و داوري و غيرهكسب درآمد از صدور مدارك مربي

  مبتني بر برند

  ي ورزشيهاباشگاهبرندهاي ثبت رسمي
  گيري از اصول برندينگو رويدادهاي ورزشي با بهره هاباشگاهارتقا اعتبار برند 

  دييتأاعطاي مجوز استفاده از برند باشگاه براي كاال و خدمات مورد 
  برگزاري رويدادهاي مرتب و خلق اعتبار اجتماعي و جلب افكار عمومي

  ارتقا ارزش برند منظوربهتماعي هوشمندانه گيري از اقدامات مسئوليت اجبهره
  اجتماعي ورزشهاي درگيركردن زياد افكار عمومي براي ارتقا ظرفيت

 
مبتني بر هواداران و 

  ورزشكاران

  استفاده اقتصادي و مسئوليت اجتماعي از بازيكنان غير از مسائل فني
  هاآنمالي از طريق كشف و پرورش استعداد و فروش  تأمين

  جذب ستارگان و ورزشكاران نخبه
  فروش بازيكن

  ي اجتماعيهاتيظرفي از تحليل و فروش داده مبتني بر ريگبهرهخلق درآمد با 
  ي هواداري و طراحي منابع و مجاري درآمدي آنهاباشگاهي اندازراه
  ي هواداري و پلكاني بودن سطوح هواداري و خدمات دريافتيهااستيسطراحي 

  براي خلق هوادار هاباشگاهي و اقدام زيربرنامه
  پرطرفداري هاباشگاهي ارهيزنجي فروشگاه اندازراه

  هاباشگاهي بازي ذيل سازمان ليگ يا اتحاديه نيبشيپ مؤسساتي اندازراه
  



 ٣٣  اي ايرانشناسايي راهبردهاي تأمين مالي در ورزش حرفه: و همكارانمهدي غفوري يزدي   

 

ابع ز منامالي مبتني بر برند مقوله ديگر  تأمينراهبردهاي 
شوندگان بيشتر درآمدي ورزشي است. از منظر مصاحبه

ر برند عتبا. اراهبردهاي اين بخش متمركز بر ارتقا اعتبار برند بود
د دار ي ورزشيي نقش پايه و اساسي براي ساير منابع درآمدنوعبه

ي بيشتري هافرصتي دارند تريقويي كه برند هاباشگاه چراكه
ا مات پيداال و خدكي تجاري از نوع تبليغات و هاتيفعالبراي 

يش ازيشان افزابمحبوبيت باال درآمدهاي روز  واسطهبه، كننديم
. كنديمو سهم آن از حق پخش نيز ارتقا پيدا  ابدييم

گيري از د با بهره) در خصوص ارتقا اعتبار برنp4شونده (مصاحبه
المللي در مسابقه بين ١٤ما «لف گفت: برگزاري رويدادهاي مخت

ا د. يهايمان پر بو، تمام پنجشنبه و جمعهميداديميك سال انجام 
ا يها، ليگ و غيره مسابقه داخلي داشتيم مثل قهرمان كشوري

خود  .شنبهسهمسابقه ملي. آمديم سراغ شنبه، يكشنبه، دوشنبه و 
كشتي  بحثفضاي افكار عمومي حرف كشتي بود،  مرتباً كهنيا

 شد. جمعه بعد ازبود. اين پنجشنبه از شبكه ورزش پخش مي
كرد. خود اين باعث شده بود كه فضاي شبكه سه پخش مي

هاي اجتماعي كه مديريتي كشور احساس كند به دليل ظرفيت
 حساببهامتياز برايش  كينيااست،  شدهفراهمبراي كشتي 

 مه جايهمين ما در هآيد كه بتواند اينجا مشاركت كند. براي مي
  ». كشور مسابقه برگزار كرديم

 رديگيمي قرار بررس مورد قسمتي كه در اين امقولهآخرين 
راهبردهاي درآمدزايي مبتني بر ورزشكاران و هواداران است. از بين 

 دوفروشيخرمفاهيم مرتبط با اين مقوله درآمدزايي از طريق 
، جذب بازيكنان ستاره و هاآنبازيكن و پرورش استعداد و فروش 

قرار  توجه موردي هواداري بيشتر هاباشگاهي هااستيستمركز بر 
 هاآنگرفت. در خصوص بحث كشف استعداد و فروش 

اي در خصوص يك مقاله راً ياخمن «) گفت: p6شونده (مصاحبه
ها خيلي شديد درگير بحث خواندم چون اون خيمونرنيبا

ما در ايالت بايرن كه ايالت بزرگي هم استعداديابي شدند گفته بودن 
ي خوب كه استعدادهاكنيم، هزارتا استعداد پيدا مي ٥٠هست، سالي 

اي شدن دارند، اين استعدادهاي تحت ها قابليت حرفهاين
، حاال در پايان فرآيند دنبال گرفتنديمي قرار احرفهي هاآموزش

ي استفاده المللنيبهاي گردند، از آژانسيك ماركت جهاني مي
بايرن قرار  سالبزرگي هاميتيي كه مدنظر هاكنيباز كننديم
ي مختلف سراسر جهان هاباشگاهو بقيه را  دارنديمنگه  رنديگيم
همين انتقال اخير «) نيز در اين خصوص گفت: P13». (فروشنديم

بگيريد مبلغ كالني صرف خريد  در نظررونالدو به يوونتوس را شما 
 دينيبيمي بورس باشگاه را هاشاخصاين بازيكن شد، اما شما 

، فقط درآمد حاصل از فروش كنديمصورت خطي رشد ناگهان به
بخش زيادي از مبلغ  نديگويمپيراهن رونالدو در يوونتوس 

ي تيم بهتر ريگجهينتقراردادش را پوشش داده در همين شروع كار، 
حق پخش بيشتري  جهيدرنتي المللنيبدر رويدادهاي  دشويم

كه خود جذب  دهديمهمه اين نشان  كنديمباشگاه كسب 
يي براي باشگاه درآمدزابازيكنان ستاره و محبوب يك منبع مهم 

  ». شوديممحسوب 
 ي تأمينراهبردهااز  اصلي مقوله نيآخر ياتيعمل يهامؤلفه

 تيكو مال يياجرا يهاراهبرد. اي ايران بودمالي در ورزش حرفه
 .ندودب ياتيعمل يهامرتبط با مؤلفه يمطلوب دو مقوله فرع

  است. ارائه شده ٤هاي مرتبط با اين مقوله در جدول كدگذازي
ست ااقدامات اجرايي طيفي متنوعي از اقدامات ناهمگون 

بايد تالش  هاباشگاهي و مديران احرفهكه متصديان ورزشي 
در  ي مطلوبمال تأميني كنند تا زيربرنامهآن كنند براي اجراي 

و دي محقق شود. اين مجموعه اقدامات مكمل احرفهورزش 
خش بمقوله قبلي خواهد بود. با توجه به تنوع مفاهيم در 

 مورد تريديكلصورت منفصل چند مفهوم راهبردهاي اجرايي به
ها، . بحث استفاده از تجربيات كشوررنديگيمي قرار بررس

 نتأميحوزه  ي موفق در سطح دنيا درهاباشگاهو  هاونيفدراس
و  هاگيلو  هانامهوهيشطراحي اصولي قوانين،  منظوربهمالي 
ين امهم  مياز مفاهي ورزشي در سطح كشور يكي هاباشگاه

ي ليگ اندازراه درما «) گفت: p17بخش بود. در اين خصوص (
 فتيمك گران بسيار كمي فوتبال از نيروهاي خارج از ايراحرفه

رديم ي كرده بود آواندازراهكه جي ليگ ژاپن را  باتجربهفردي 
 شوديمهم  مالي تأمينمثل  هاحوزهو ما را كمك كرد. در ساير 

  ».از تجربيات كشورهاي موفق استفاده كرد
ي بازاريابي ورزشي به شكل هاآژانسي اندازراهطراحي و 

ابي و درآمدزايي در خصوصي عالوه بر وجود بخش بازاري
كمك شاياني  توانديمي ورزشي هاباشگاهتشكيالت سازمان و 

ي بكند. در احرفهمالي در ورزش  تأمينبه تحقق مدل مطلوب 
هاي ما تأكيد من اين است كه باشگاه«) گفت: p9اين خصوص (

بايد يك بخش قوي تحت عنوان بازاريابي داشته باشند. مديريت 
مالي كنند.  تأمينبتوانند  كهنيابازاريابي علمي براي چي؟ براي 

ي با بدنتيتربارشد و دكتر  ليالتحصفارغ همهنياجداي از اين ما 
ي هاآژانسبياييم گرايش بازاريابي داريم اين يك فرصتِ 

براي  شونديممجبور  هانياخصوص بازاريابي راه بيندازيم 
جلو در  دببرن رنديبگهم كه شد كار را ياد  خودشان امرارمعاش

اهتمام ». كنديمهم جوان جوياي كار رشد  ،آخر هم باشگاه
ي ورزش جهت ورود به هاباشگاهجدي براي ايجاد صالحيت 

بخش  نيدر اردهاي اجرايي بود كه بازار سرمايه از ديگر راهب
حضور در  واسطهبه هاباشگاهطور كه اشاره شد اشاره شد. همان

مالي  تأمينو ابزارهاي  هاروشي اگستردهبورس از طيف 



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٣٤

بورس بهترين «) گفت: p15. در اين خصوص (شونديمبرخوردار 
است، باشگاهي كه در بورس  هاباشگاهروش براي واگذاري 

از مزاياي ابزارهاي گوناگون بدهي و  تنها نهشود مي عرضه
بلكه مجبور است  شوديم مندبهرهسرمايه بيس تأمين مالي 

خودش را با يك سري استانداردهاي شفافيت اطالعاتي و 
به  شدتبهتطبيق بدهد و اين تطبيق دادن  عملكرداستانداردهاي 

 وجهچيهبها ي باشگاه و كل بازار است. شمدارهاسهامنفع خود 
ي بگذاري كه آدم اهلي نباشد ارهيمدتأيهي سادگبهتوانيد نمي

، رهيمدتأيهاعضاي  همهشود ي ميبورسوقتي شركت 
بايد صالحيت داشته باشند و به تأييد سازمان  رعاملشيمد

  ».برسد
مطلوب است.  تيمالك ياتيعمل يهامقوله از مؤلفه نيآخر

 ريغ يورزش يهاساختار باشگاهله آن است در حال حاضر أمس

 يهاسسهؤصورت مها بهباشگاه نياز ا ياريشفاف است و بس
 يهااست كه باشگاه يدر حال نياند. اشدهثبت ورزشي يفرهنگ
 يتجار كتصورت شربه ديبا يدر نگرش بنگاه اقتصاد يورزش

 رانيدر ا يورزش يهاباشگاه تيثبت شوند. در خصوص مدل مالك
توسط  تيها مالكمدل رياز سا شتريسه مدل ب يرو

 يهاصورت شركتها بهشد؛ اداره باشگاه ديشوندگان تأكمصاحبه
عام و اداره باشگاه در قالب  يسهام يعام، شركت تعاون يسهام

صورت شركت به ياردمدل باشگاه نيب نيا كه در وميكنسرس
شوندگان اظهارات مصاحبه نيرا در ب يترين فراوانعام بيش يسهام

از تمام انواع  يمندو بهره هيداشت. امكان حضور در بازار سرما
و اداره  نفعانيو امكان مشاركت همه ذ يتأمين مال يهاروش

 مطروحه بود. ليدال نيترها از مهمباشگاه ياقتصاد

  
  رانيا ياورزش حرفه يِتأمين مال يدر راهبردها ياتيعمل يهامؤلفه .٤جدول 

 كدباز مقوله فرعي

  اقدامات اجرايي

ي در ابعاد كوچك و آزمايشياحرفهي دارباشگاهاجراي اصول و قواعد   
هاباشگاهاختصاص بخش ويژه براي بازاريابي و درآمدزايي در   

هاونيفدراسو  هاباشگاهي ناملموس هاييداراي گذارارزش  
به ورزش مندعالقهمردمي  دارانهيسرمااستفاده از   

تماممهينپروژه ورزشي  هزار ٤ي جهت تكميل خصوصبخشي هاتيظرفاستفاده از   
 استفاده از قراردادهاي هوشمند در بستر بالكچين براي قراردادهاي بلندمدت

ي براي طراحي اقتصاد ورزشالمللنيباستفاده از مشاوره متخصصين   
دارايي ملموس داراي جريان درآمدي جادياي و اقدام براي زيربرنامه  

ي و كشورهاي موفقالمللنيبي نهادهاي هاتيظرفگيري از تجربيات و بهره  
و قوانين سازي اصولي مبتني بر ضوابطاجراي خصوصي  

هاي خصوصيجذب منابع مالي غير نقدي از عناصر دولتي، حاكميتي و هولدينگ  
هاباشگاهو حراست از منافع  هاباشگاهتشكيل اتحاديه   

ي داراي پتانسيل تجاري باال و پايينهارشتهي به احرفهتقسيم ورزش   
الملليهاي بيني فدراسيوندارباشگاهي مجوز هادستورالعملي صحيح سازادهيپ  

گذارانهيسرماي از مديران سنجامكانو مطالعات  وكاركسباخذ برنامه   
و كشورهاي مختلف شهرهازدن شعبه در   

ي بازاريابي و درآمدزايي ورزشيهاآژانسي اندازراهطراحي و   
هانآمالي در  تأميني هاروشفرآيندي و تدريجي ديدن واگذاري باشگاه و استقرار   

يي درآمدزا مثل فوتبالهارشتهي نقدي دولت به هاكمكقطع   

 

راردادي در قاجتماع تيمسئولتبليغات، درآمدزايي و  درحوزهگنجاندن تعهدات بازيكنان   
  ار و درآمدهاتوسعه باز منظوربهوكارهاي كوچك و متوسط ها و كسبمشاركت با استارتاپ

مقام شهر جهت برگزاري رويدادهاي ورزشي نيتريعالمشاركت با   
نفر ٧به  هاباشگاه رهيمدتأيهافزايش اندازه   

آن مالي تأمينگيري از ابزارهاي ورود به بازار سرمايه و بهره  

 مالكيت مطلوب

ي ورزشيهاباشگاهي كنسرسيومي براي اداره هاروشي سنجامكان  
هاگاهباشگيري از قانون بوسمان در واگذاري بهره  

ي به شركت تجاريرتجاريغتبديل مالكيت موسسه فرهنگي ورزشي   
ي در ايراندارباشگاه، مردم و دولت براي گذارهيسرماي هاشركتتلفيق مالكيت   

هاسهام عام مدل مالكيت مطلوب باشگاه  
يدارباشگاهي مالكيت شركت تعاوني سهامي عام براي سنجامكان  



 ٣٥  اي ايرانشناسايي راهبردهاي تأمين مالي در ورزش حرفه: و همكارانمهدي غفوري يزدي   

 

هاباشگاهدر مالكيت  نفعانيذمشاركت دادن پيشكسوتان و ساير   
  

  گيرينتيجهبحث و 
ين مدل تأم يها در خصوص راهبردهاداده ليوتحلهيدر اثر تجز

 ياراهبرده يسه مقوله اصل رانيا يادر ورزش حرفه يمال
بر  يبتنم يلتأمين ما يراهبردها ها،ييبر دارا يمبتن يتأمين مال

و  يه فرعمقول ١٤ ،ياتيعمل يهاو مؤلفه يورزش يمنابع درآمد
 يرخببه ذكر است  الزمشد.  ييكد باز شناسا ايمفهوم  ١١٥

 ناي در يداشت و پژوهش مشابه يبخش تازگ نيا يراهبردها
  نشد. افتيو بحث  سهيمقا يحوزه برا

ق ها و انتشار اوراهمچون وام يبده يتأمين مال يهاروش
تأمين  يهاو روش هيبر سرما يمبتن يتأمين مال يهاو روش

 حوزه هستند كه از ييهابر پروژه، ابزارها و روش يمبتن يمال
ور اند. همان طورزش شده يايوارد دن يمال تيرياقتصاد و مد

ر شوك ياقتصاد طيشد در حال حاضر با توجه به شرا انيكه ب
وجود  يورزش يهارساختيز يتأمين مال يبرا يبودجه كاف

رد ك كشور اعالم يراستا معاون ورزش قهرمان نيندارد در هم
ور وجود رهاشده در كش تماممهين يپروژه ورزش ٤٠٠٠حدود 

 يهااست كه روش يطيشرا ني. در چن)2016(سلطاني فر،ددار
 نتشارآفريني كنند. در روش انقش تواننديمذكور م يتأمين مال

 ازيورد نم ينگينقد تواننديم يورزش يهاباشگاه ،ياوراق بده
 يردمم يهاهيرا با استفاده از سرما ياحداث اماكن ورزش يبرا

 اب تأمين كنند و سپس كننديم يدارياوراق را خر نيكه ا
را  هياصل و فرع سرما ييحاصل از همان دارا يدرآمدها

نابع ماز قفل شدن  يري) جلوگ١٣٩٥پور ( يبازگردانند. مصطف
 يهاينگيو بازده، جذب نقد سكير نيتناسب ب جاديا ،يبانك

ول و ار پازدر ب يمال فيوظا ميتقس ،ييدارا يزارهاسرگردان از با
ابع من يتورم ريغ قيها، تزربر اساس اندازه بنگاه هيبازار سرما

 يارهابزا يايرا از جمله مزا تيبه اقتصاد و افزايش شفاف يمال
در  .)٢٠١٦پور،  يمصطف(دانديدر كشور م يبده يتأمين مال

 يرصكوك مرابحه را ابزا زي) ن١٣٩٣( يراستا بهرام نيهم
رده ك يفوتبال معرف يهاباشگاه يتأمين مال يبرا اسبمن

 يبررس كي) در ٢٠١١( همكاران  ي. ل)2014 (بهرامي، است
 نيدر چ يورزش يهارساختيز ياعالم كردند تأمين مال يمرور

 رييدر حال تغ هيبازار سرما يبه دولت به سو ياز وابستگ
  . )2011 (لي و همكاران،است

 يها) و روش٣p( يعموم يمشاركت خصوص يهاروش
هاست كه در حوزه توسعه سال زيپروژه ن يتأمين مال

و به  رنديگيمورداستفاده قرار م عيصنا ريدر سا هارساختيز
كاربرد  تواننديم زيورزش ن يايامر در دن نيا نيگفته متخصص

) ٢٠١٥پروفتر و هاتچ ( جيبخش با نتا نيا جيداشته باشند. نتا

تأمين  يرا برا ٣p اي يعموم يمشاركت خصوص يهاكه روش
). ٩٥( بودهم سو  دانندياثربخش م يورزش يهارساختيز يمال

 يرا برا BOT يروش تأمين مال زي) ن٢٠١٥( ونگيزو و ژ
 هانگ، (زو و  كنديم يمعرف نيگلف در چ يهانياحداث زم

 يمناسب برا يرا روش BOT) ٢٠١٦و غفار ( نيو مب )2015
در كشور در حال توسعه پاكستان اعالم  هارساختيتوسعه ز

  .دارديم
از  يكي زين يبر اماكن ورزش يمبتن يتأمين مال يهاروش

 اي ازروب يبخش بود. امروز اماكن ورزش نيمقوالت مرتبط با ا
 يآمدابع دراز من يكيبه  يورزش يهاومياستاد ژهيبه و دهيسرپوش
 ياراملموس د ييدارا اوًال چون ي. اماكن ورزشاندشدهتبديلمهم 

 يهاز روشااستفاده  يبرا ياهياپ تواننديدرآمد هستند م انيجر
رق طه ب زين يخود اماكن ورزش اً يباشند. ثان يبده يتأمين مال

در  ژهيو يهاتيساخت سوئ دارند. ييدرآمدزا يهامختلف فرصت
بزرگ  يهاكتمنظور اجاره به شربه استاديوماز  يبخش خاص

و  نگيآپشنال همراه با پارك يهاتيو فروش بل يخصوص
اال و كساله، فروش  نيچند اي يفصل يهاتيفروش بل ،ييرايپذ

 يبرا ييهاباشگاه و خلق فرصت يهاموزه ييخدمات و برپا
 يهارصتاز ف يباشگاه بخش يو نمادها اهلمانعكس گرفتن با اِ 

د وجو هاومياستاد قياز طر يتأمين مال ياست كه برا يمتنوع
ه ب انيري در ااماكن ورزش قياز طر يسفانه تأمين مالأدارد. مت

ع وضي غلط و ضعف فرهنگ هوادار يبودن، طراح يخاطر دولت
 ردمذكور  ييدرآمدزا يراهبردها يندارد و اتخاذها يمطلوب

  را دگرگون سازد.  طيشرا توانديها مباشگاه
بود  يگريراهبرد د يجمع يمالتأمين  يهااز روش استفاده

زياد پژوهش گزارش شد. استفاده از پول كم افراد  جيكه در نتا
خرد و كالن  يهايگذارهيو سرما يحل مشكالت مال يبرا

است. هواداران  يجمع يروش تأمين مال ياياز مزا يكيباشگاه 
 كننديكه مشاركت م يپول يازا اگرچه ممكن است در يورزش
واالتر عامل مشاركت  يكنند اما هدف افتيدر زيرا ن يپاداش

باشگاه و كمك به كسب  ياقتصاد تياست و آن بهبود وضع
 يهازهيانگ ديآيبرم فيطور كه از تعربهتر است. همان جينتا

دارد.  يينقش بسزا يجمع يتأمين مال يهادر مدل يدرون
 تياز ظرف يدمنواسطه بهرهبه يورزش يهاباشگاه نيبنابرا

 يهااز روش يمندبهره يبرا يياستعداد باال يبزرگ هوادار
 يتأمين مال يهاروش ،)٢٠١٨دارند. هات ( يجمع يتأمين مال

به  يفروش حق نام اماكن ورزش يرا روش مطلوب برا يجمع
روش  نيها با استفاده از ا. باشگاهدارديهواداران اعالم م

تأمين  نيكمپ مشاركت دادن هواداران در قياز طر تواننديم



 ١٤٠٠بهار ، ٤، شمارة نهمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال پژوهش  ٣٦

نام مورد نظر هواداران  ،يزمان با جذب منابع مالهم يجمع يمال
  . )2018(هاث، ها قرار دهندباشگاه ياماكن ورزش يرا رو

 شوديم نييكه در بخش راهبردها تب يدوم ياصل مقوله
است.  يورزش يبر منابع درآمد يمبتن يتأمين مال يراهبردها
كه مازاد بر  يمادام يدر نظر داشت منابع درآمد ديالبته با
انباشته در  هيباشگاه باشند و به صورت سرما يهاي جارهزينه

 يتأمين مال يابر يداخل يابزار عنوان بهانداز شوند باشگاه پس
به  ياين صورت منابع درآمد ريشوند. در غدر نظر گرفته مي

شوند. ميمحسوب ن يتأمين مال يصورت مستقل جزء ابزارها
امر  نيو موفق ا ايحرفههاي اما به طور مرسوم در باشگاه

منابع  يمنابع علم شتريرو است كه در ب نياز ا شودميمحقق 
(بليك و  اندشدهمعرفي زين يمنابع تأمين مال عنوان به يدرآمد

 يمنابع تأمين مال يورزش ي. منابع علم)2019همكاران، 
و  يدر سه دسته حق پخش، روز باز يطور كلرا به يورزش
 زياند. در پژوهش حاضر نكرده بنديدسته يتجار يهاتيفعال

كاال و خدمات،  غات،يتبل ،يمال انيحام ،يحق پخش، روز باز
منابع  عنوان به وادارانبر ورزشكاران و ه يبر برند و مبتن يمبتن

منابع مذكور  ياجمال يشدند. بررس ييشناسا يورزش يدرآمد
منابع در  نيو رشد ا منديبهرهو اساس  هيآن است كه پا نگرايب

درخشان، اعتبار برند باشگاه و  جيكسب نتا يورزش يهاباشگاه
سه عنصر در  نيهر چه ا يعنيمشاركت هواداران است. 

حق پخش، روز  يشود شانس ارتقا درآمدها تيتقو يباشگاه
آن باشگاه  يبرا يتجار يهاتيحاصل از فعال يو درآمدها يباز
شمار هواداران  شيافزا ي. از طرفابدييداري ارتقا مطور معنيبه

 يهانهيارتباط با صرف هز يدرخشان تا حد يجو كسب نتا
 يايبا وجود مزا نيستاره دارد. بنابرا كنانيكالن و جذب باز

 يدر ورزش، نقد يمنابع درآمد نيگسترش روزافزون ا نفراوا
 يهاباشگاه نيست كه فاصله بآن ا شوديكه بر آن وارد م
است.  شيدر حال افزا فيمتوسط و ضع يهاثروتمند با باشگاه

 انيو مرب كنانيو باز كنديم نهيهز اديكه ز يواقع باشگاه در
و  دهديم رتقارا ا گيخود در ل گاهيجا كنديتراز اول را جذب م

 نيب يهاو شانس حضور در جام رديگيباال قرار م يهادر رتبه
بر شمار  نيبنابرا كنديم دايپ زيرا ن ياقارهنيو ب يكشور

و حق پخش  شوديافزوده م دهديكه انجام م ييهايباز
 زين اشيروز باز يو درآمدها كنديم افتيرا در يشتريب

 يهاكسب عنوان ليبه دل ي. از طرفكنديم دايپ شيافزا
المللي ارزش برندش ارتقا و حضور در مسابقات بين يقهرمان

 نيا يبرا زين يتجار يهاتيحاصل از فعال يدرآمدها و ابدييم
 ايدر دن يورزش يهاباشگاه نيباشگاه رشد خواهد كرد. همچن

آن است كه  انگريها باند، و پژوهششده اكثرًا در بورس عرضه
طور ها را بهاهارزش سهام باشگ يباز نيزمدر  هاميت جينتا

و در واقع ارزش باشگاه و ثروت  دهديم شيداري افزامعني
اساس  نيبر ا ني. بنابرادباييم شيافزا زني آن دارانسهام

گزاف براساس  يهانهيثروتمند با صرف هز يهاباشگاه
 دهنديخود را توسعه م يداده شد منابع مال حيكه توض ينديفرآ
. داد خواهند شيروز افزاها را روزبهباشگاه ريخود از سا فاصلهو 

 يمال نيبا وضع قوان كننديتالش م يجهان يهاونيفدراس
تعداد  شيو افزا الملليبين يدادهايگيرانه و توسعه روسخت

مورد اشاره را كنترل كنند. در  ياثرات منف مسابقات و هاميت
. شوديگزارش م طمرتب يهاپژوهش جيفوق نتا نييتب يراستا
از  صلحا يدر پژوهش خود درآمدها ،)١٣٩٣( يو شعبان يصوف
 رانيدر ورزش ا يمنبع تأمين مال نياول عنوان بهرا  يمال انيحام

و  ي. احسان)2014  (رضايي صوفي و شعباني، كردند ييشناسا
 يكيمشهور را  انيو مرب كنانيحضور باز زين ،)١٣٩٥همكاران (
ها اعالم با باشگاه يهمكار يبرا يمال انيحام يهااز مالك

 يهاتيدر خصوص فعالحاضر پژوهش  جيكردند. براساس نتا
 خدمات ومجوز و فروش كاال  يو اعطا غاتيتبل هاز جمل يتجار

طبعاً  يتجار يهااست. شركت تيحائز اهم اريتوجه به برند بس
كه بتوانند  رونديكو برند م يبرا ييها و برندهاسراغ باشگاه

 مثبت بگذارند ريو فروش آن تأث يركت تجاربرند ش يرو
و  جويراستا كال ني. در هم)١٣٩٥،١٦ي و همكاران، احسان(

نيز اشاره كردند كه باشگاه رئال مادريد با  ،)٢٠٠٦فُركادل (
هاي اعتبار برند و توسعه درآمدهاي تجاري اتخاذ سياست

 ٣٢به  ٤٢توانست سهم حق پخش در درآمدهاي باشگاه را از 
درصد  ٤٥به  ٢٨درصد كاهش و سهم درآمدهاي تجاري را از 

موجب  توانديبرند م تيتقو يراهبُردها نيبنابرا افزايش دهد.
 به رانيدر كشور ا ژهيوها شود بهدر باشگاه يقا منابع مالارت

 كرديرو نيكسب درآمد از حق پخش ا يهاچالش واسطه
 رانيورزش ا طيهوشمندانه و متناسب با شرا يكرديرو توانديم

ارزش سهام و  يها روباشگاه جينتا ريباشد. در خصوص تأث
پژوهش  جيپژوهش حاضر با نتا جينتا زين دارانسهامثروت 

و  ناكيپ نيهمچن) ٢٠١٤(فلروس،سو بود هم ،)٢٠١٤فُلُروس (
در  ميدر پژوهش خود نشان دادند كه عملكرد ت ،)٢٠٠٦پُتِر (

اثر مثبت  نيباشگاه در خارج زم يعملكرد مال يرو نيداخل زم
 تي. در باب اهم)٥١٠، 2006 (پيناك و پتر، دار داردمعني

پژوهش حاضر  يهاافتهيآن در  ارشموضوع حق پخش و گز
 كه دادندنشان  زين ،)١٣٩٢ي (و افشارپ انيكاغذ ،ينقد

 يدرآمدها يرا رو ريحق پخش بيشترين تأث يدرآمدها
  دارد. ايفوتبال در دن يهاباشگاه

راهبردها مورد بحث قرار  در بخشكه  يامقوله نيآخر
مطلوب و  تيمتشكل از مالك ياتيعمل يهامؤلفه رديگيم

پژوهش حاضر مدل  جياست. بر اساس نتا يياقدامات اجرا
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در ورزش  تيشكل ساختار مالك نيعام بهتر يسهام تكيمال
تأمين  يابزارها ةگسترد فيمندي از طبود. بهره رانيا ياحرفه

ارزش  متيو كشف ق هيورود به بازار سرما واسطه به يمال
و به تبع آن  يو مال ياطالعات تيشفاف جاديباشگاه و سهام آن، ا

و هواداران و مشاركت  انيارتقا عملكرد باشگاه و اعتماد حام
 شيافزا جهيباشگاه و در نت تكينفعان در ماليهواداران و ذ

 يبرا كرديرو نيا يايمزا نيترها از مهمآن يمشاركت و وفادار
 ،)١٣٩٢و همكاران ( ي. چالشترباشديورزش م يهاباشگاه

عوامل جذب  ثرترينؤم از يكيحضور در بورس را 
 يمراد( عنوان كرد يادر ورزش حرفه يگذاران خارجسرمايه
و  يپالمل لسون،ي. و)١٢٩، ١٣٩٢ي و همكاران،چالشتر

 ساختار نيدر پژوهش خود ارتباط ب زي) ن٢٠١٣( يرامچاندان
ها را مورد آن يبرتر و عملكرد مال گيل يهاباشگاه مالكيت

 يمال دپژوهش عملكر نيا جيقراردادند. براساس نتا يابيارز
داري از طور معنيعام به يسهام تيمالك يدارا يهاباشگاه
 ) بهتر بوديو خارج ي(داخل يخصوص تيمالك يدارا يهاباشگاه

 .)2013 (ويلسون و همكاران،

چون بهره گرفتن از  يميمفاه زين ييبخش اقدامات اجرا در
 ،الملليموفق و استفاده از كارشناسان بين يكشورها اتيتجرب

ها و در ساختار باشگاه ييو درآمدزا يابيتوجه به بخش بازار
سنجي و طرح اهتمام به نگارش مطالعات امكان ها،ونيفدراس
 يمال ياتخاذ راهبُردها ،يورزش يهاباشگاه يوكار براكسب

 يهاتيظرف زانيها براساس مورزش تيمتناسب با ماه
دولت از  ينقد يهاقطع كمك ،يآورمدال تيو ظرف ياعاجتم
باال، توجه به  ييدرآمدزا يهاليپتانس يدارا يورزش يهارشته

و  يدفع يواگذار يها به جاباشگاه ينديو فرآ يجيتدر يواگذار

كوچك و  يوكارهاها و كسب رتاپبا استا يمشاركت و همكار
  ها) مورد توجه قرار گرفت. smeمتوسط (

بندي نمود كه در دنياي توان جمعمي گونهنيادر پايان 
گري در يتصدهمچون گذشته قادر به  هادولتامروز ديگر 

تمام امور نيستند. با توجه به افزايش تهديدهاي داخلي و 
خارجي كشور و مشكالت فراوان معيشتي مردم و زياد بودن 

براي  ي گزاف مورد نيازهانهيهزو  هادولتي جاري هانهيهز
ها و حل مسائل اساسي اقتصادي اجتماعي توسعه زيرساخت

انتظار داشت ورزش كشور همچون گذشته  توانينمكشور 
ي ناگريز احرفهكند. بنابراين ورزش  تأمينمنابع خود را از دولت 

است حركت از وابستگي به بودجه دولت و اقتصاد نفتي به 
ند. واقعيت آن است سوي استقالل مالي و اقتصاد آزاد را آغاز ك

ي مالي هااستيسبايد به اين ادراك برسند تغيير در  مرداندولت
سال وابستگي، يك  ٣٠بيش از  به واسطهي احرفهورزشي 

هاي فرآيند تدريجي و نه دفعي است. متأسفانه بيشتر طرح
اي و تبليغي دارد حال آنكه ورزش دولتي موجود جنبه رسانه

هاي ت تدريجي برخاسته از پژوهششده امروز نيازمند اقداما
باشد. بهترين رويكرد آن است ي و كشورهاي موفق مينيچننيا

ساله حركت به سمت خودكفايي و  ١٠تا  ٥در طي يك دوره 
ي را آغاز نمود. راهبردهاي احرفهآن سودآوري در ورزش  بعد از
ي تأمين مالي هاروششده در پژوهش حاضر به ويژه يمعرف

مين مالي پروژه أي تهاروشبر بدهي و دارايي، شركتي مبتني 
ي تأمين مالي جمعي در كنار اصالح هاروشو  BOTهمچون 

در پژوهش  شده اشارهها و ساير راهبردهاي مالكيت باشگاه
تواند يك برنامه عملياتي روشن را پيش براي طي اين مسير مي

  اي كشور قرار دهد.روي متصديان ورزش حرفه
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