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ارت مبدل جامروزه فوتبال با پشت سر گذاشتن تغییرات فراوان، از حالت یک ورزش ساده به یک ت

شده و خود را در کنار سایر صنایع و حرفه های موجود مطرح نموده است. هدف از پژوهش حاضر، 
فوتبال ایران بود. روش پژوهش از نظر نوع،  برتر لیگ هایباشگاه اقتصادی توسعه مدل طراحی

ل و نفر از مدیران عام 46 آماری تحقیق شامل جامعه همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است.
نفر از اساتید دانشگاه  12نفر از کارشناسان اقتصادی فوتبال و  237اعضای هیئت رئیسه باشگاه ها و 

نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در تحقیق شرکت نمودند.  371بود که در مجموع 
ان تایید شد. نظرنفر از صاحب 16ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط  

ها حلیل دادهو تهمچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه 
 شد. استفاده  SPSS24 و PLS3افزار معادالت ساختاری و نرم سازیمدلو بررسی برازش مدل از 

 وسعهت رویکردهای باشگاه، منابع و مالی تأمین ساختاری، ارتقای که داد نشان مسیر تحلیل نتایج
 بازار ،ورزشی عملکرد و مالی مدیریت سیستم استعداد، مدیریت سیستم ای،حرفه و قهرمانی ورزش

 مالکیت و ساختار اما هستند، متغیرها بر معنادار اثر دارای باشگاه راهبردی مدیریت انتقاالت و و نقل
ر اساس این ب .ندارند پژوهش متغیرهای بر ریمعنادا اثر ذینفعان بازاریابی و مدیریت سیستم باشگاه،
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یافته ها  می توان بر تقویت و تمرکز بیشتر روی عوامل تاثیرگذار جهت توسعه اقتصادی و بهبود 
وضعیت مالی باشگاه ها به ویژه برای باشگاه های فوتبال غیرخصوصی که منبع درآمد مستقیمی 

 ندارند، تاکید کرد.
 

 صنعت فوتبال، مدیریت مالی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای.درآمدزایی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 نعتص یک عنوان به سالم و تفریحات ورزش موضوع یافته، توسعه کشورهای در حاضر حال در
های یشهر صنعت این. رود می شمار به کشورها ملی اقتصاد توسعه رشد و در مؤثر عاملی مهم، بسیار
 از ایگونه به نفر که میلیاردها طوری است؛ به داده گسترش جهان مناطق تمام در سرعت به را خود

 و تولید در نظری بعد از چه و عملی بعد از چه حاضر ورزش حال در. گردند می مند بهره آن
 خراسانی) اساسی دارد نقش مختلف جوامع اقتصادی توسعه و ورزشی خدمات وکاالها  مصرف
 ورزشی، بزرگ مسابقات همچون محرکی عامل اختیار داشتن در با ورزش صنعت(. 1312 طرقی،

 موجب خود موضوع که این آورده فراهم را ها رسانه و تبلیغاتی های فرصت از امکان به کارگیری
در  راهبردی پل یک عنوان به و گردیده ورزش و صنعت، تجارت میان لتعام برای الزم بستر ایجاد

هر کشوری برای رسیدن (. 1311الهی، ) است گرفته قرار آن اقتصادی رونق و ورزش توسعه خدمت
به رشد و توسعه اقتصادی، راه های متعددی را دنبال می کند. اقتصاد ایران برای در امان ماندن از 

دت نیازمند توسعه در کانال های متنوع مالی و اقتصادی است. صنعت اقتصاد تک محصولی به ش
ورزش، یکی از صنایع نوین است که طی دهه های اخیر تاثیر خیره کننده ای را در اقتصاد کشورهایی 
که دارای اقتصاد و فرهنگ متمایز از همدیگر بوده اند را داشته و برای فعاالن اقتصادی و دولتمردان 

عنوان یکی از ورزش در ایران همیشه به(. همچنین 1314انگیز بوده است )قهرمانیان، بسیار بحث بر 
عنوان به یافتهمباحث فرعی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که در کشورهای توسعه

خالص توجهی از تولید ناشود. کشورهای پیشرفته، بخش قابلیک رکن مهم اقتصادی به آن نگاه می
درصد از  1آورند، اما در ایران کمتر از لی خود را از طریق رونق اقتصادی ورزش به دست میداخ

 (.42: 1312شود )عسکریان، میتولید ناخالص داخلی از طریق اقتصاد ورزش تأمین 
  است شده باعث ورزشی خدمات و مصرف کاالها به نیاز و ورزش به مردم رو به رشد گرایش

سزایی سهم و کند تجربه را مالحظه ای خور در مدزاییدرآ روند ورزش صنعت تا صاد  در ب اقت
شورها شته ک ضانی،  دا شد )رم صادی کالن (. تأثیر1317با  تولید در ورزش سهم نظیر ورزش اقت
 را کشورها اشتغال، ایجاد در آن سهم یا 2(GNPو تولید ناخالص ملی ) 1(GDPداخلی ) ناخالص

شته آن بر صاد بر را ورزش تأثیرات منظم و قیقد صورت به ساله هر تا دا شور خود اقت   زیابیار ک
شورهایی به می توان ازآن جمله. کنند سکاتلند، چون: ک ستان، ا   و اناداک آمریکا، متحده ایاالت انگل

شاره هنگکنگ صنعت ورزش از کل تولید ناخالص داخلی آن ها حدود  کرد ا سهم  صد  1/1که  در
 (.2226بوده است )نانا، 

باالی  جذابیت به توجه با که شده مبدل پول ساز صنعت یک به فوتبال ورزش اخیر در سالیان
 و تجاری های شرکت های مختلف صوتی و تصویری، رسانه راس توجه در همواره مردم آن برای
 شوند می محسوب فوتبال صنعت بخش مهمترین ها است. باشگاه گرفته قرار صنایع دیگر صاحبان

 وتبالف های باشگاه. دارد ها باشگاه ماندن پابرجا بسیاری به وابستگی تصنع این حیات ادامه که
 ادرآمدز و کنند تامین را خود های هزینه که بتوانند دهند ادامه خود حیات به بود خواهند قادر زمانی
 زایشاف با فوتبال صنعت. گردد می تلقی آن ارکان مهمترین از یکی درآمد صنعتی، هر در .باشند

 شدن تخصصی مالی، حامیان ورود رادیو، و موبایل اینترنت، ماهواره، مانند رتباطیامکانات ا
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 هایفعالیت جهت را مناسبی فضای مردم، برای آن فراوان های جذابیت و های ورزشیفعالیت
 و است کرده فراوانی تغییرات اخیر های دهه طی فوتبال صنعت. است فراهم نموده اقتصادی

 سبک جهت مختلف های روش و منابع دنبال به قدرتمند اقتصادی یک بنگاه مانند آن هایباشگاه
 باعث فوتبال مسابقات در مردم شمار بی حضور و (. عالقه2212، 1باشند )سزیمانسکی می درآمد
 خود والتمحص بیشتر فروش و تبلیغ برای اقتصادی دیگر های بنگاه و صنایع های بازاریاب ورود
 و یکنانباز سنگین دستمزدهای دلیل به باشگاه فوتبال یک اداره های زینهه میان، این در. است شده

 فراوانی شتال ها باشگاه مدیران تا شده مسابقات باعث از تیم برگشت و رفت اسکان، هزینه مربیان،
 (.2214، 2دهند )کندی انجام سری به سر نقطه به رسیدن و ها هزینه جبران برای

 تنها نه هک است مؤسساتی دارای و است شده تبدیل رفتهپیش بسیار صنعت یک به فوتبال
 مالی، حمایت از حاصل درآمد با نیز را بزرگی های شرکت نمایندگی بلکه ورزشی، هایسازمان
دهد می رارق دیگران اختیار در تلویزیون حقوق پیراهن و پخش، بازاریابی، انتقاالت، و نقل های هزینه

ن باشگاه های ثروتمند عامل نقل و انتقال بازیکنان با مبالغ زیاد می (. همچنی2211)لیما و همکاران، 
شوند که خود عاملی است برای انگیزه بیشتر باشگاه های کوچکتر جهت پرورش بازیکنان قوی تر 
تا با انتقال به تیم های بزرگ از درآمدزایی و توسعه اقتصادی باشگاه بهره مند شوند )پاولوویک و 

 (. 2214همکاران، 
ها، ترین آنای رو به رو بوده که مهمهای زیاد و پیچیدهداری در ایران همواره با چالشباشگاه 

هد که دهای اقتصادی و تأمین مالی بوده است. بررسی نتایج تحقیقات در این زمینه نشان میچالش
پرداخت  ،های ورزشی شامل تحقق نیافتن حق پخش تلویزیونیترین موانع تأمین مالی باشگاهمهم

ی، درآمد فروشنکردن حق تبلیغات دور زمین مسابقه، رعایت نکردن حق مالکیت، درآمد پایین بلیت
کم از محل حامیان مالی، دریافت نکردن حق عضویت، درآمد ناچیز از محل نقل و انتقال بازیکن، 

یان کنان و مربشفاف نبودن وضعیت مالی، هزینه نامتناسب با درآمد در زمینه حقوق و مزایای بازی
ها از محل تبلیغات و بازرگانی و تراز مالی فایده(، درآمد کم باشگاه -)عدم حاکمیت منطق هزینه

ها شهای ورزشی در انواع ورزیافته، باشگاهدر کشورهای توسعههای فوتبال بوده است. منفی باشگاه
هتر ر جذب بیشتر و بکنند و حداکثر کردن سود مبتنی ببه صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می

اند و همین امر منجر به فرهنگی خود قرار داده -طرفداران و حامیان مالی را هدف فعالیت اقتصادی
تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ورزش شده است، اما رقابت در این صنعت و بالطبع ساختار بازار 

 (. 1317ها تفاوت دارد )الهی، مانباشد، زیرا رقابت دو باشگاه فوتبال با رقابت سایر سازمتفاوت می
رقابت فوتبال حرفه ای  کننده در نگران موضوع دو به ،«اروپا فوتبال های انجمن اتحادیه»

آن  رو مسئله دیگ کنند می هزینه اندازه از بیش ها باشگاه اول این است که برخی پردازد: مسئلهمی
(  لذا عدم موفقیت یک 2221، 3منسکیسیز و )کوپر. نیستند کسری خود مالی تأمین به که قادر

باشگاه فوتبال نه تنها هزینه ای سنگین برای مالکان تحمیل می کند، بلکه خسارات مالی را به 
 (. 2212، 4طلبکاران نیز وارد می آورد )حمیل و والترس
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یکی از عواملی که باعث درآمدزایی باشگاه ها در لیگ های خود می شود،  پیروزی در مسابقات 
ت. این عامل با حضور تماشاچی بیشتر و جذب اسپانسرهای مالی رابطه مستقیمی دارد، زیرا اس

هایی لذا تیم تماشاچیان پیروزی تیم خود را پیروزی شخص خود می دانند و از آن خرسند می شوند.
که در مسابقات رتبه های باالیی کسب می کنند، به جز جذب جوایز مالی مسابقات از تماشاچیان 

 (.2211، 1شتر و حامیان مالی قوی تری برخوردار خواهند شد ) نالباندیس و همکارانبی
 ورزشکاران تعداد ( نشان داده شد که بین2211) 2همچنین در نتایج پژوهش ترتولیان و همکاران

ر د گذاریسرمایه بین ندارد، اما وجود ارتباطی جدول موقعیت باشگاه در و فهرست تیم ملی در
دارد و تیم هایی که سرمایه گذاری زیادی در  وجود ارتباط لیگ در بندی طبقه و بالفوت باشگاه

 باشگاه انجام داده اند، دارای رتبه های باالتری در جدول لیگ نیز بوده اند.
 گذاریهای ورزشی، سرمایهامروزه یکی از مظاهر و فرآیندهای اصلی توسعه اقتصادی باشگاه

خش گذاری بدهد که سرمایهیافته نشان میبه کشورهای توسعهبخش خصوصی در ورزش است. تجر
: 1316است )رهبر و همکاران، ها بوده آن خصوصی یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی

شده روند بینیگذاری بخش خصوصی در ورزش کشور و اجرای راهکارهای پیشسرمایه (.111
رو، از این(. 122: 1317ست )احسانی و همکاران، بدنی و ورزش کشور نداشته امطلوبی در تربیت

نند. کهایی را برای کسب درآمد انتخاب و مشخص میباشگاه های ورزشی برای بقا و توسعه خود راه
ها در چارچوب اند و قوانینی نیز وجود دارند تا این راهها معموالً از قبل مشخص شدهالبته این راه

(، اما آنچه مشهود است این است که در 1312ع ورزش کشور، این قوانین پیش بروند )طرح جام
های ورزشی از کشورهای در حال توسعه سهم دولت در تأمین مالی ورزشی به خصوص در باشگاه

ورزشی  هایهای ورزشی از جمله باشگاههای تأمین مالی بیشتر است. بدیهی است سازمانسایر گزینه
گیرند، روز به روز نیازشان به پول برای دستیابی به اهداف می زمانی که در مسیر رشد و توسعه قرار

و پیشبرد امور بیشتر خواهد شد و اگر صرفًا متکی به منابع دولتی باشند، قادر نخواهند بود به نحو 
چراکه با توجه به رکود اقتصادی در دنیا به ویژه در  -های خود را دنبال کنند.ای سیاستشایسته

های دولتی کاهش خصوص ورزش باشگاهی در بودجه وسعه، سهم ورزش بهکشورهای در حال ت
اهش قیمت های اقتصادی و کیافته است. در ایران نیز با توجه به دولتی بودن اقتصاد و افزایش تحریم

نفت در بازارهای جهانی، بودجه ورزش کاهش چشمگیری داشته و مسئوالن ورزشی خواستار 
یزی بتوانند ری ورزشی هستند. لذا مدیران ورزشی باید با تدبیر و برنامههاخودکفایی اقتصادی باشگاه

بودجه مورد نیاز خود را از منابع بالقوه کسب و به تدریج وابستگی خود را به دولت کم کنند. در 
قتصادی اهای دولتی هستند و همین امر به توسعه های ورزشی متکی به درآمدایران متأسفانه باشگاه

ورزشی آسیب جدی وارد کرده است. تخصیص منابع مالی به صورت وجوه تخصیص ی هاباشگاه
ترین منبع تأمین مالی در حوزه ورزش کشور ایران همواره مورد عنوان مهمیافته یا بودجه مصوب به

ریزان و برنامه توجه بوده است و این دام ساختاری و در عین حال مزمن همواره ذهن و تصمیم
های بدیع و نو در حوزه تأمین مالی ورزش منحرف رزش کشور را از طراحی روشمجریان حوزه و

 های ورزشی در ایران ماهیترسد با توجه به این مسئله که باشگاهساخته است. همچنین به نظر می
هایی را که در زمینه خودکفایی شوند، باید چالشخصوصی خود را ندارند و به شکل دولتی اداره می

                                                           

1. Pawlowski & Coates and Nalbantis  

2.Tertuliano, Lima, Oliveira, Santana 
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ها امههر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنکه با توجه به این اند، شناسایی شوند.با آن مواجه تأمین مالی
شود تا سازمان ورزشی به ها موجب میهای خود نیاز به حمایت مالی دارد، این حمایتو پروژه

 دیگریگردد. درآمدهای هایش نائل گردد. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین میآرمان
ها و اعانات، قابل حصول المللی و درآمدهای بازاریابی، حق عضویتهای بیننیز از سوی سازمان

سوی ع مالی موردنیاز خود بههای ورزشی برای تأمین مناباست. امروزه بسیاری از سازمان
به  نمند هستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشاروند که عالقههایی میشرکت

 (. 24: 1312ورزش کمک کنند )حسینی، 
)درآمدهای روز مسابقه،  های مختلف تامین مالی( به بررسی روش1314ترابی و همکاران )

ها(، درآمدهای حاصل از پخش رسانه )تلویزیون و رادیو از ها، فروش فصلی و عضویتورودی
موانع و  و (درآمدهای بازرگانی المللی( درآمدهای تجاری )حمایت مالی وهای محلی و بینرقابت

اند؛ به طوری که نتایج نشان داد که دولتی بودن های ورزشی پرداختههای مالی در باشگاهگرفتاری
های مالی، امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی، عدم ها، عدم شفافیت صورتباشگاه

فاده محدود از مدیران خالق و با های نوین تأمین مالی، استها از روشآگاهی مدیران باشگاه
 ها فوتبالهای تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاهتخصص

مالی  های بازاریابی و تأمین منابعباشد. همچنین لزوم تجدید نظر در شیوهای لیگ برتر ایران میحرفه
ج رسد. نتایلویزیونی ضروری به نظر میهای گروهی و اصالحات قانون حق پخش تتوسط رسانه

اد نیز نشان د« مدل کسب و کار مسابقات باشگاهی فوتبال اروپا»با عنوان ( 2211) 1دیماتحقیقات 
باشد. درآمد روز مسابقه( می -تجاری  -ها که بودجه یوفا زیر مختصات مالی سه بردار )رسانه

ها دهی و گرایش باشگاهان دادند تغییر سازمان( در پژوهشی نش2212) 2نائورایت و رامفوردهمچنین 
 گذارانالمللی به خصوص سرمایهگذاران خارجی و بینهای مجازی موجب جذب سرمایهبه فعالیت

( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین عملکرد 2221ساماگایو و همکاران )آمریکایی شده است. 
 2227تا  1111های فوتبال انگلستان از سال مالی، عملکرد ورزشی و بازار سهام در بین باشگاه

عالوه پرداختند و نتیجه گرفتند که همبستگی قوی بین ساختارهای مالی و ورزشی وجود دارد. به
ا ب مدیران به دنبال دستیابی به سطح حداقلی از سود و حداکثر سازی عملکرد ورزشی خود هستند.

می های لیگ برتر فوتبال کشور نیازمند یک الگوی بوهالمللی، مدیریت باشگاهای بینوجود این یافته
همچنین مطالعات  و متناسب با ساختار داخلی است که این پژوهش بر روی آن متمرکز است.

مختلفی به بررسی و تعیین عوامل موثر بر خصوصی سازی )مدیریت نامطلوب، استفاده نکردن از 
( 171: 1313پرداختند )زارع و همکاران،  نیروی متخصص و فقدان انگیزه کافی در بخش خصوصی(

های فناورانه )پاداش و های سیاسی حقوقی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و چالشو موانع و چالش
گذاری بخش خصوصی، نبود قانون و (، نبود ضمانت مالی برای سرمایه47: 1311همکاران، 

های حمایتی از بخش خصوصی، نبود مههای جدید، نبود برناهای خاص برای ایجاد باشگاهنامهآیین
خانی،  های مرتبط )قرهگیری و نبود تعامل الزم بین سازمانتسهیالت بانکی، تعدد مراکز تصمیم

داری ورزش کشور برشمردند. ها و موانع ورود بخش خصوصی در باشگاه( را از جمله چالش1311
ترین موانع موجود در توسعه ه مهمای نشان داد ک( در مطالعه1311همچنین الهی و همکاران )

درآمدزایی حاصل از حمایت مالی تنها ریشه در ساختار اقتصادی کشور، برخی مشکالت حقوقی و 

                                                           

1. Dima 

2. Nauright & Ramfjord 
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ها، ساختار و نیروی انسانی صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، قانونی، مالکیت دولتی باشگاه
ا نتایج مطالعات مختلفی ب ل دارند.ریزی مسابقات فوتبال، امکانات و تسهیالت صنعت فوتبابرنامه

رز پومدا رودریگداری صورت گرفته اند. متفاوتی در زمینه توسعه اقتصادی ورزش قهرمانی و باشگاه
 ها و( نشان دادند که قدرت اقتصادی و استفاده شفاف، مؤثر و مناسب از ارزش2217) 1و همکاران

ای به ( در مطالعه2216) 2ر و همکارانامدوهمچنین اصول منجر به موفقیت ورزشی خواهد شد. 
ارزیابی تأثیرات اقتصادی رویدادهای ورزشی کوچک با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی: یک 

نه های خالص در زمیبرنامه کاربردی برای لیگ فوتبال اسپانیا پرداختند و نشان دادند که هزینه
رساند و تولید محصوالت و خدمات مستقیمًا رویدادهای ورزشی کوچک، به اقتصاد میزبان سود می

 دهد. کننده را افزایش میهای تأمینتولید فعالیت
مرور مطالعات مختلف نشان دهنده این است که به رغم توجه اروپا از دهه پنجاه میالدی به 

ترین بخش اقتصاد ورزش در ایران، مطالعه فوتبال به عنوان یک صنعت تجاری سودآور،  این جذاب
سال از شروع لیگ برتر فوتبال ایران به  16که بیش از چنان مورد توجه قرار نگرفته است. با اینآن

های لیگ برتر ایران برخالف سایر گذرد، اما چرخه اقتصادی باشگاهای میعنوان یک لیگ حرفه
با  (. همگام61: 1311کند )نقشبندی و همکاران، کندی حرکت میکشورهای مطرح در فوتبال به

افزایش تمایالت نسبت به این رشته ورزشی تحوالت اساسی در آن به وجود آمده تا جایی که فوتبال 
های اخیر قابل مقایسه با دوران گذشته نیست. داد و ستدهای چند ده میلیون دالری ای سالحرفه

ایل و فروش وس های بسیار کالن، خرید وبرای نقل و انتقال بازیکنان، وجود حامیان مالی با سرمایه
های چند صد میلیون دالری برای ای، معاملههای حرفهکاالهای ورزشی و غیرورزشی با آرم باشگاه

تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهای کالن از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات، قرار گرفتن 
بال رآمدزایی فوتها در فهرست بازار بورس و بسیاری از موارد دیگر نقش مهمی در توسعه دباشگاه

 های فوتبال در ایران به بودجه دولت ازدر بسیاری از کشورها ایفا نموده است؛ اما وابستگی باشگاه
های دولتی توان ارائه هایی هزینه بر ساخته که از نظر اقتصادی حتی با وجود کمکها مجموعهآن

عال در های فکه باشگاهجه به اینیک ترازنامه مالی مثبت در پایان یک سال ورزشی را ندارند. با تو
های معقول و های موجود در درآمدزایی از شیوهاند از ظرفیتای ایران تاکنون نتوانستهلیگ حرفه

لی برسند، نیاز شوند و به استقالل ماهای دولتی بیغیردولتی بهره ببرند تا با دستیابی به آن از کمک
 است:هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال 

 های لیگ برتر فوتبال ایران چگونه است؟مدل توسعه اقتصادی باشگاه 
 

 شناسی پژوهش روش
 46 آماری شامل باشد. جامعهمی کاربردی هدف نظر همبستگی و از نوع نظر از حاضر پژوهش

 و پیشکسوتان اقتصادی کارشناسان از نفر 237 و ها باشگاه رئیسه هیئت اعضای و عامل مدیران از نفر
که با توجه به در دسترس بودن و همچنین بعضی افراد بر  بودند دانشگاه اساتید از نفر 12 فوتبال و

 گیری نمونه روش از استفاده با نفر 371 در مجموع اساس تجربه در زمینه اقتصادی انتخاب شدند و
عه آماری، مانجام گرفت. با توجه به محدود بودن جا ساده گزینش و تحقیق به شکل میدانی تصادفی

از نمونه گیری تمام شمار استفاده گردید که نمونه و جامعه با یکدیگر منطبق بودند. در تحقیق حاضر 

                                                           

1. Rodriguez-Pomeda et al. 

2. Amador et al. 
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از پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک استفاده گردید که 
مورد سنجش قرار ها شناختی آزمودنیهای جمعیتویژگیباشد: در بخش اول بخش می 2شامل 

کشور  یاحرفه و قهرمانی ورزش توسعه رویکردهایگرفته است و بخش دوم پرسشنامه شامل متغیر 
 (، ساختار و مالکیت باشگاه1تا  6باشگاه )سؤاالت  برند و اجتماعی (، سرمایه1تا  1)سؤاالت 
سؤاالت ) قل و انتقاالت(، بازار ن17تا  14سؤاالت ) داری(، قوانین و نظام باشگاه13تا  12)سؤاالت 

(، 32تا  26سؤاالت ) (، مدیریت راهبردی باشگاه21تا  22سؤاالت ) ها(، شرایط رقابتی لیگ21تا  11
(، سیستم مدیریت مالی 31تا  31(، سیستم بازاریابی )سؤاالت 34تا  31سؤاالت ) مدیریت ذینفعان

سؤاالت )، سیستم مدیریت استعداد (46تا  43(، عملکرد ورزشی باشگاه )سؤاالت 42تا  31)سؤاالت 
 (، ارتقای ساختاری و سیستمی باشگاه11تا  11سؤاالت ) (، تأمین مالی و منابع باشگاه12تا  47

( و توسعه اقتصادی 63تا  62سؤاالت ) (، ارتقای عملکردی و کارکردی باشگاه11تا  16سؤاالت )
 روایی محتوایی و صوری پرسشنامه در این پژوهشباشد. ( می61تا  64پایدار باشگاه )سؤاالت 

نفر( تایید شد. همچنین پایایی  16های ورزشی( )نظران )مدیران و کارشناسان باشگاهتوسط صاحب
سازی معادالت ساختاری ( محاسبه گردید. از مدل161/2آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )

افزار ها از نرمجزیه و تحلیل دادهجهت برازش مدل ساختاری و جهت ت PLS3افزار در نرم
SPSS25 .استفاده شد 

 

 های پژوهشیافته
پرداخته  تبالبرتر فو گیل هایباشگاه یمدل توسعه اقتصاد یطراحها به بررسی با توجه به تحلیل داده

 :(1های جمعیت شناختی نمونه تحقیق گزارش گردید  )جدول شده است. در ابتدا ویژگی
 

 و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهشمیانگین  .8جدول 
 

 متغیر  Nفراوانی  درصد فراوانی

 زن 133 47/31 جنسیت مرد 242 13/64

 کاردانی 41 13/12
میزان 

 تحصیالت
 کارشناسی 113 12/41

 کارشناسی ارشد 14 26/21

 دکتری 17 22/11

 های ورزشیمدیران باشگاه 46 26/12

 های ورزشیاشگاهکارشناسان ب 237 21/63 شغل
 استاد و محقق 12 13/24

 مجموع 271 122
 میانگین انحراف معیار

 سن 27/41 ٣8/8
 

درصد آنان را زنان تشکیل  47/31ها را مردان و درصد آزمودنی 13/64، 1با توجه به جدول 
شناسی، درصد در مقطع کار 12/41های تحقیق در مقطع کاردانی، درصد آزمودنی 13/12اند. داده
درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.  26/12درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  26/21

درصد را کارشناسان  21/63کننده در تحقیق حاضر با همچنین بیشترین فروانی شغل افراد شرکت
 13/24ا کننده در تحقیق بهای ورزشی و کمترین فروانی مربوط به اساتید و محققین شرکتباشگاه
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، تمرکز میانگین و همچنین انحراف معیار برای پژوهش توصیفی هاییافته دیگر بخش درصد بود. در
 (:2)جدول  مورد بررسی آورده شده استهای پژوهش متغیرهای پرسشنامه

 

 . میانگین و انحراف معیار بین متغیرهای پژوهش5جدول 
انحراف 
 استاندارد

(S.D) 

میانگین 
(Mean) شمتغیرهای پژوه 

انحراف 
 استاندارد

(S.D) 

میانگین 
(Mean) متغیرهای پژوهش 

 ارتقای ساختاری و سیستمی باشگاه 13/4 21/1 سیستم بازاریابی 13/4 46/1

11/1 26/4 
سیستم مدیریت 

 21/4 24/1 استعداد
ارتقای عملکردی و کارکردی 

 باشگاه
 بازار نقل و انتقاالت 32/4 12/1 سیستم مدیریت مالی 61/4 34/1
 تأمین مالی و منابع باشگاه 27/4 21/1 هاشرایط رقابتی لیگ 11/4 14/1

12/1 24/4 
عمکلرد ورزشی 

 توسعه اقتصادی پایدار  باشگاه 12/4 11/1 باشگاه

31/1 21/4 
قوانین و نظام 

 21/4 37/1 داریباشگاه
رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی 

 ای کشورو حرفه
 ساختار و مالکیت باشگاه 11/3 64/1 مدیریت ذینفعان 13/3 22/1

31/1 31/4 
مدیریت راهبردی 

 سرمایه اجتماعی و برند باشگاه 16/4 11/1 باشگاه

 
متغیر سیستم مدیریت مالی دارای بیشترین میانگین  شود که، مالحظه می1با توجه به جدول 

پس از ضریب شاخص س باشد.( می13/3( و متغیر مدیریت ذینفعان دارای کمترین میانگین )61/4)
2R  و فرمولGOF  و فرمول  2)جدول جهت مناسب بودن برازش مدل ساختاری استفاده شد است
1.) 

  مدل زایدرون متغیرهای R Square شاخص ضرایب .8جدول         
پایایی 
 ترکیبی

commu
nalities R 

متغیرهای 
زادرون  

پایایی 
 ترکیبی

commun
alities R 

متغیرهای 
زادرون  

سیستم  411/2 114/2 111/2
 427/2 662/2 161/2 بازاریابی

ارتقای 
ساختاری و 
سیستمی 

 باشگاه

111/2 672/2 317/2 
سیستم 
مدیریت 
 استعداد

111/2 622/2 333/2 

ارتقای 
عملکردی و 
کارکردی 

 باشگاه

113/2 677/2 331/2 
سیستم 
مدیریت 

 مالی
بازار نقل و  116/2 141/2 121/2

 انتقاالت

112/2 611/2 211/2 
شرایط 
رقابتی 

 هالیگ
تأمین مالی و  717/2 726/2 132/2

 منابع باشگاه
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112/2 111/2 311/2 
عمکلرد 
ورزشی 
 باشگاه

711/2 121/2 471/2 
توسعه 

اقتصادی 
 پایدار  باشگاه

127/2 124/2 226/2 
قوانین و 

نظام 
 داریباشگاه

 زابرون 112/2 124/2

رویکردهای 
توسعه ورزش 

قهرمانی و 
ای رفهح

 کشور

مدیریت  411/2 113/2 146/2
 316/2 622/2 161/2 ذینفعان

ساختار و 
مالکیت 
 باشگاه

161/2 126/2 647/2 
مدیریت 
راهبردی 

 باشگاه
123/2 141/2 311/2 

سرمایه 
اجتماعی و 
 برند باشگاه

 
گیری و ساختاری( )هر دو بخش مدل اندازه GOFمنظور برازش مدل کلی  بهدر این پژوهش 

آمده توسط این فرمول با توجه به مطالعات  مقادیر به دست .شدمحاسبه زیر از طریق معادله 
در سه سطح ضعیف، متوسط و قوی  36/2و  21/2 ،1با سه مقدار  د( می توان3222) 1وستربیک

 هایپژوهش پس بنابر باشد،می 621/2 برابر نامبرده معیار کهآن به توجه باشوند.  بندییمتقس
 .گیردمی قرار تأیید مورد "قوی بسیار" حد در مدل کلی برازش( 2223) ربیکوست

= برازش کلی مدل √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅ = √0/592 ∗ 0/390 = 621/2  

 عاملی تحلیل از مربوط متغیرهای با هامؤلفه میان ارتباط مجدد بررسی برای استنباطی آمار بخش در

، نتایج تحلیل مسیر مربوط به هر متغیر را نشان  2و  1شکل  شد.  استفاده یرهاکلیه متغ برای تأییدی
 دهد:می

 
 

 اثر مدل پژوهش ضریب میزان .8شکل 

                                                           

1. Wessterbeek, S. 
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ها به جز دو گویه )گویه شماره  دهد بار عاملی بیشتر گویهنشان می 1طور که نتایج شکل همان
فرضیات  پاسخ یافتن برای تأییدی عاملی تحلیل انجام از بیشتر بود. پس 4/2( پرسشنامه از 61و  31

 ساختاری، معادالت مدل قالب در .گرفت انجام سازی معادله ساختاریمدل تحلیل و تجزیه پژوهش،

 با متناظر مسیر هر شد. ساختاری ارزیابی مسیر مدل و گرفتند قرار بررسی پژوهش مورد فرضیات

 معناداری آماری و عالمت، اندازه رسیبر طریق از فرضیه هر آزمون است. مدل فرضیات از یکی

، نتایج مربوط به 4جدول و  2شکل  .است وابسته متغیر با مکنون متغیر هر بتا( بین) مسیر ضریب
 دهند:سازی معادله ساختاری را نشان میمدل

 

 
 

 مدل پژوهش T value معناداری آماره میزان .5شکل 
 

های مرتبط با متغیرهای پژوهش )آزمون فرضیه tمقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  .4جدول 
 پژوهش(

نتیجه 
داریسطح معنی فرضیه  فرضیه ضریب Tآماره  

221/2 تایید توسعه  <-ارتقای ساختاری و سیستمی باشگاه  273/2 117/2 
 اقتصادی پایدار  باشگاه

221/2 تایید توسعه  <-ارتقای عملکردی و کارکردی باشگاه  361/2 111/1 
 ایدار  باشگاهاقتصادی پ

221/2 تایید  مدیریت راهبردی باشگاه <-بازار نقل و انتقاالت  177/2 321/3 

221/2 تایید ارتقای ساختاری و  <-تأمین مالی و منابع باشگاه  613/2 211/22 
 سیستمی باشگاه

221/2 تایید ارتقای عملکردی و  <-تأمین مالی و منابع باشگاه  177/2 312/14 
 هکارکردی باشگا

221/2 تایید توسعه اقتصادی پایدار   <-تأمین مالی و منابع باشگاه  121/2 431/2 
 باشگاه

221/2 تایید -ای کشور رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 443/2 326/1 
 بازار نقل و انتقاالت <



  نرایبرتر فوتبال ا گیل هایباشگاه یمدل توسعه اقتصاد یطراح 
 

 

324 

324 

221/2 تایید -ای کشور رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 162/2 126/11 
 ر و مالکیت باشگاهساختا <

221/2 تایید -ای کشور رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 161/2 612/13 
 سرمایه اجتماعی و برند باشگاه <

221/2 تایید -ای کشور رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه 132/2 114/13 
 هاشرایط رقابتی لیگ <

221/2 تایید -ای کشور زش قهرمانی و حرفهرویکردهای توسعه ور 414/2 661/1 
 داریقوانین و نظام باشگاه <

221/2 رد  مدیریت راهبردی باشگاه <-ساختار و مالکیت باشگاه  241/2 712/2 

221/2 تایید مدیریت راهبردی  <-و برند باشگاه _سرمایه اجتماعی  267/2 132/4 
 باشگاه

211/2 رد  و منابع باشگاه تأمین مالی <-سیستم بازاریابی  242/2 716/2 

221/2 تایید  اهتأمین مالی و منابع باشگ <-سیستم مدیریت استعداد  131/2 363/1 

221/2 تایید  تأمین مالی و منابع باشگاه <-سیستم مدیریت مالی  131/2 441/2 

261/2 رد  مدیریت راهبردی باشگاه <-ها شرایط رقابتی لیگ 211/2 164/2 

221/2 تایید  تأمین مالی و منابع باشگاه <-مکلرد ورزشی باشگاه ع 112/2 112/2 

221/2 تایید  مدیریت راهبردی باشگاه <-داری قوانین و نظام باشگاه 221/2 311/4 

214/2 رد  تأمین مالی و منابع باشگاه <-مدیریت ذینفعان  232/2 711/2 

221/2 تایید  سیستم بازاریابی <-مدیریت راهبردی باشگاه  641/2 711/16 

221/2 تایید  سیستم مدیریت استعداد <-مدیریت راهبردی باشگاه  171/2 122/11 

221/2 تایید  سیستم مدیریت مالی <-مدیریت راهبردی باشگاه  171/2 144/11 

221/2 تایید  عمکلرد ورزشی باشگاه <-مدیریت راهبردی باشگاه  116/2 113/11 

221/2 تایید  مدیریت ذینفعان <-شگاه مدیریت راهبردی با 611/2 141/24 

 
تمامی ( <21/2Pجز چهار فرضیه که مورد تایید قرار نگرفت )به،  3با توجه به نتایج جدول 

دار بودن تمامی سؤاالت و روابط میان تر بودند که این امر معنیبزرگ 16/1از  tداری ضرایب معنی
مورد قبول واقع  ر فرضیات پژوهشسایبنابراین  .سازدتایید می %11متغیرها را در سطح اطمینان 

 یکردهایرو باشگاه، منابع و مالی تأمین ساختاری، ارتقای که داد نشان مسیر تحلیل نتایجگردید. 
 ورزشی، دعمکلر و مالی مدیریت سیستم استعداد، مدیریت سیستم ای،حرفه و قهرمانی ورزش توسعه

 و تارساخ اما هستند، متغیرها بر معنادار اثر دارای باشگاه راهبردی مدیریت انتقاالت و و نقل بازار
 ندارند. پژوهش متغیرهای بر معناداری اثر ذینفعان مدیریت بازاریابی و سیستم باشگاه، مالکیت

 

 بحث و نتیجه گیری
 ایران لبرتر فوتبا گیل هایباشگاه یمدل توسعه اقتصاد ی و تبیینطراحهدف از این پژوهش، 

 16ه در مرحله پیمایش کیفی و پس از تنظیم در قالب پرسشنامه شامل های شناسایی شدبود. مولفه
 انتقاالت، و نقل باشگاه، بازار کارکردی و عملکردی ارتقای باشگاه، سیستمی و ساختاری ارتقای بُعد

 و مانیقهر ورزش توسعه رویکردهای پایدار باشگاه، اقتصادی باشگاه، توسعه منابع و مالی تأمین
 ابی، سیستمبازاری باشگاه، سیستم برند و اجتماعی باشگاه، سرمایه مالکیت و اختارس کشور، ایحرفه

 و انینباشگاه، قو ورزشی ها، عمکلردلیگ رقابتی مالی، شرایط مدیریت سیستم استعداد، مدیریت
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بندی از لحاظ باشگاه بود. این چارچوب راهبردی ذینفعان و مدیریت داری، مدیریتباشگاه نظام
 باشد. تری نسبت به مطالعات پیشین میبندی جامعایندی و کارکردی چارچوبسطحی، فر

 کلی عملکرد اکثر زمانی دوره اساس ( نشان دادند که بر2217نتایج پژوهش پلوملی و همکاران )
پژوهش  که با نتایج شودیم یریگاندازه ورزشی و مالی یهاشاخص از ترکیبی از استفاده با هاباشگاه

 امین مالی و منابع باشگاه را از عوامل تاثیرگذار می دارند همسوست.حاضر که ت
 و حقوقی مشکالت برخی ها راباشگاه درآمدزایی موانع ترین( مهم1317الهی و همکاران )

 یابی،بازار مدیریت فوتبال، صنعت انسانی نیروی و ساختار ها،باشگاه دولتی مالکیت قانونی،
ش فوتبال می دانند که با نتایج پژوه صنعت تسهیالت و امکانات وفوتبال  مسابقات ریزیبرنامه

حاضر که ساختار و مالیکت باشگاه و بازاریابی را در توسعه اقتصادی تاثیر گذار نمی داند، همخوانی 
 دارد.

 برای محرک عامل یک عنوان را به کشورها اقتصاد در رقابتی ساختار وجود( 2227کو ) یونگ
که با پژوهش حاضر همسویی دارد، زیرا در نتایج به این امر  داندیم ورزش زا مالی حمایت توسعه

اشاره می کند که با توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای می توان به منابع مالی و توسعه اقتصادی 
 دست یافت.

 ورزشی و مالی پنهان ساختارهای ای نشان دادند که بین( در مطالعه2221ساماگیو و همکاران )
 نرساند حداکثر به و سود حداقل به دستیابی دنبال به ورزشی دارد و مدیران وجود قوی رابطه

 ارتقای رداری باثر مستقیم، مثبت و معنینیز  باشگاه منابع و مالی تأمین. هستند ورزشی عملکرد
 ،ها و فرایندهای باشگاهکارکردی دارند. الزمه انجام عمده فعالیت و عملکردی سیستمی، و ساختاری

منابع مالی است از این رو، باید منابع مالی بیشتر و بهتر تامین شود. از طرف دیگر ساختار باشگاه و 
را  اجتماعی -ورزشی -مدیریت عملکرد آن می توانند تا حد قابل توجهی سیستم عملکرد تجاری

های همولف تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به اینکه توسعه اقتصادی باشگاه در درازمدت عمدتا از
د پذیرد، نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر که نشان دامربوط به موفقیت تیم و بازاریابی تاثیر می

ارتقای ساختاری و سیستم مدیریت مالی و عملکرد ورزشی تاثیر مستقیم بر عملکرد باشگاه دارد و 
 در توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند، همسوست.

« اثر اطالعات اقتصادی بر نگرش حامیان مالی ورزشی»ای با عنوان ( در مطالعه2226) کشاک
 نیترمهم از خاص، یکی ورزش یک مورد در اقتصادی کامل و شفاف اطالعات نشان داد که وجود

است و با پژوهش حاضر که  ورزش از مالی حمایت به برای ورودها شرکت یریگمیتصم ابزارهای
 اقتصادی تاثیرگذار می داند، همخوانی داردسیستم مدیریت مالی را در توسعه 

 بازار سهام و ورزشی عملکرد مالی، عملکرد بینرابطه  بررسی در( 2221) ساماگایو و همکاران
دارد که  وجود ورزشی و مالی بین ساختارهای قوی همبستگی که گرفتند نتیجه انگلستان فوتبال در

د ورزشی دارای اثر معنی دار بر توسعه اقتصادی با پژوهش حاضر که نشان داد مدیریت مالی و عملکر
 باشگاه است، همسو می باشد.

 با  فروش و شهرت تصویر، مخاطبان، ( نشان دادند که بین نظر2217سلکس و آندروف ) 
در باشگاه های ورزشی رابطه قابل توجهی دارد که با نتایج پژوهش حاضر که مدیریت  مالی حمایت

 تصادی بی اثر نشان داد، ناهمسـو است.بازاریابی را در توسعه اق
 هایرسانه نقش ما کشور در ای نشان دادند که( در مطالعه1313شعبانی ) صوفی و رضایی

 که دارد قرار میانی هایرتبه در ورزش صنعت رشد و بازاریابی شیوه مالی، منابع تأمین در جمعی
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 اتاصالح و گروهی هایرسانه توسط لیما منابع تأمین و بازاریابی هایشیوه در نظر تجدید لزوم
 رسد که با نتایج پژوهش حاضر که سیستم بازاریابیمی نظر به ضروری تلویزیونی پخش حق قانون

را در توسعه اقتصادی بدون اثر می داند، همسو است. در سایر نتایج همسو نیز نقدی و همکاران 
 هایاهباشگ درآمد بر را تأثیر بیشترین رسانه است که پخش حق ( نشان دادند که این درآمد1312)

 دارد. فوتبال
ها )رسانه بردار سه ورزشی، یهاسازه مالی مختصات زیر یوفا بودجه نشان داد که( 2211دیما )

 باشد. می( درآمد روز مسابقه - تجاری -
ه اشگاب راهبردی مدیریتبر  باشگاه مالکیت و های تعریف شده سه رابطه ساختاراز بین رابطه

دار نبود. گاه معنیباش منابع و مالی تأمینبر  ذینفعان و مدیریت بازاریابی به همراه اثر دو متغیر سیستم
الت اند احتماال به دلیل مشکدهندگان این پژوهش رابطه این سه رابطه را قابل توجه ندیدهاینکه پاسخ

ت. داری با هم اسام باشگاههای نظهای کشور و بی توجهی با روابط خرده سیستمساختاری باشگاه
ی های ورزشداری وزارت ورزش و همچنین ساختار فعلی باشگاهبررسی آخرین برنامه نظام باشگاه

ا هدهد که مالکیت دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی تاثیر چشم گیری بر مدیریت باشگاهکشور نشان می
از فعالیت های بازاریابی هواداری  ها هنوز درآمد قابل توجهینداشته است. از طرفی عمده باشگاه

 ندارند.
( که پرورش بازیکنان با استعداد برای جانشینی بازیکنان تیم 1316همچنین پژوهش نادریان )

بزرگساالن و هزینه های به دست آمده از نقل و انتقال این بازیکنان باعث کسب درآمد و تثبیت 
ش حاضر که نشان داد سیستم مدیرت استعداد ساختارهای مالی باشگاه می گردد که با نتایج پژوه

 می تواند تاثیر مستقیم بر مدل توسعه اقتصادی باشگاه ها داشته باشد، همسو است.
 یقهرمان ورزش توسعه تحلیل روابط بین عوامل ترسیم شده در مدل نشان داد که رویکردهای

 مالکیت و انتقاالت، ساختار و لنق بازارداری بر  دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی کشور ایحرفه و
اری بودند و دباشگاه نظام و ها و قوانینلیگ رقابتی باشگاه، شرایط برند و اجتماعی باشگاه، سرمایه
که عمده باشگاه دارند.. به دلیل آن راهبردی مدیریتداری بر اثر مستقیم، مثبت و معنیاین متغیرها نیز 

های ورزش قهرمانی کشور به صورت مستقیم ستند، سیاستهای کشور در واقع نیمه دولتی هباشگاه
ریزی ها اثر گذار است. عملکرد مناسب باشگاه در درازمدت نیازمند برنامهدر تحوالت باشگاه

ریزی راهبردی در سایه توجه به سیستم درونی باشگاه و محیط پویا راهبردی اثربخش است. برنامه
 نتایج مورد انتظار بینجامد. از بین عناصر محیطی، بازار نقل وو رقابتی بیرونی است که می تواند به 

اری دانتقاالت در بازیکنان ورودی و خروجی باشگاه تاثیر بسیار زیادی دارد. همچنین قوانین باشگاه
ه کند. از طرفی عمدها را محدود به یک چارچوب عملکرد نسبتا مشخص میها، باشگاهو تغییرات آن

 ها برای توسعه مبتنی بر تعداد هواداران و وجهه اجتماعی باشگاه است. های باشگاهظرفیت
تقیم، دارای اثر مس باشگاه ورزشی و عمکلرد مالی مدیریت سیستم استعداد، مدیریت سیستم

ی در جهان اهای حرفهباشند. بسیاری از باشگاهباشگاه می منابع و مالی تأمینداری بر مثبت و معنی
های مناسب و کسب موفقیت ورزشی گذاریاز طریق فروش بازیکن، سرمایه عمده درآمد خود را

شتر، سازی بیآورند. در همین راستا سیستم کارامد مدیریت استعداد منجر به بازیکنبه دست می
سیستم مدیریت مالی منجر به مدیریت بهتر هزینه ها و درآمدها و موفقیت ورزشی منجر به دریافت 

شود. از این رو، ارتقای این سه متغیر تا حد زیادی بر تامین منابع مالی مالی میپاداش و یافتن حامی 
  اثرگذار هستند.
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 یستمبازاریابی، س سیستمداری بر دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی باشگاه راهبردی مدیریت
لکرد مباشگاه هستند. ع ورزشی ذینفعان و عمکلرد مالی، مدیریت مدیریت استعداد، سیستم مدیریت

ها در ایران و جهان در واقع حاصل مدیریت راهبردی صحیح مناسب و پایدار بسیاری از باشگاه
ها عملکرد نوسانی دارند؛ به طوری که برخی در بازیکن پروری موفق اند، است. بسیاری از باشگاه

د، ناما در مسابقات عملکرد رضایت بخش ندارند. یا از لحاظ کسب موفقیت در سطح مناسبی هست
کنند. دلیل اصلی این امر در مدیریت اما از منظر هواداری و درآمدزایی رضایت بخش عمل نمی

 راهبردی نهفته است.
 کندمی مکک ارائه شده یهامدل. است پیچیده بسیار داریدر نهایت باید گفت که سیستم باشگاه 

سیستم مالی . یابیم دست ستمسی تمامیت از بهتری درک داری بهباشگاه سیستم کل سازی ساده با تا
شوند. این  رتفسی تبیین و تحلیل، می توانند مدل ارائه شده قالبداری ورزشی در و اقتصادی باشگاه

وضیح طور کامل تداری را بهنتواند روابط اجزای درونی و بیرونی سیستم اقتصاد باشگاه مدل شاید
 د.کنمی ترآسان را آن اساسی هایمکانیسم درک دهد، اما

می داری یک رویکرد سیستبه طور کلی بنابر مدل ارائه شده می توان گفت که اقتصاد باشگاه
های ا و قابلیتهها بررسی شود تا قوتفرایندنگر است که باید ارتباط بین ابعاد این سیستم در باشگاه

که توسعه  دهدها مرتفع شوند. مدل ارائه شده نشان میها و چالشموجود هم افزا گردند و ضعف
 های اجرایی ورزشهای لیگ برتر فوتبال از طریق بازنگری و اصالح سیاستاقتصادی باشگاه

ازی و سقهرمانی به ویژه قوانین نظام باشگاه داری، بازار نقل و انتقاالت و ساختار رقابت لیگ زمینه
ستعداد، ا ریتهای مدیسازی سیستم مدیریت راهبردی خرده سیستمشود و با پیادهبسترسازی می

وج شوند. سپس این میابند و هم افزاتر میذینفعان، بازاریابی، مالی و اجرایی باشگاه هم ارتقا می
ی گردد و با افزایش سرمایه مالتغییر سبب ارتقای عملکرد تجاری،  ورزشی و اجتماعی باشگاه می

راهم ر شرایط مختلف فو اثربخشی مدیریت مالی باشگاه زمینه پایداری سازی اقتصادی باشگاه د
 شود.می

در پایان براساس مدل طراحی و تبیین شده در این پژوهش، پیشنهادهای زیر جهت ارتقای 
 شود: داری مطرح میسیستم اقتصاد باشگاه

ا مانند هداری کشور بازنگری شود تا بتوان ارتباط بین بین عوامل و زیرسیستمدر نظام باشگاه
 ان، مدیریت استعداد و ... را تقویت کرد. بازاریابی، مدیریت هوادار

ها به ویژه از منظر حقوق تجارت و مالکیت فکری موانع حقوقی بازاریابی و درآمدزایی باشگاه
 معنوی پیگیری و مرتفع شود. 

 سازی اعطا شود. ها بر حسب عملکرد مدیریتی وام کمکی برای خصوصیبه باشگاه
 ها راه اندازی شود.گاهسامانه اطالعات هواداردان برای باش

 بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی هم  در حین اجرای پژوهش مدنظر قرار گرفت: 
 . تصویب قوانینی بر مبنای شفافیت مالی و الزام جذب حامیان مالی جهت حضور تیم در لیگ برتر؛1
د جهت راهگشایی . حضور مدیران با تفکر اقتصاد محور با رویکرد صرفه جویی و کسب درآم2

 رونق اقتصادی در ورزش؛
. ایجاد زیرساخت های مناسب جهت ایجاد باشگاه های پایه قوی و استفاده از بازیکنان رده پایه 3

 در تیم اصلی و عدم وابستگی به بازیکنان خارجی و جلوگیری از برون رفت ارز کشور؛
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ی باشگاه ها جهت ساخت شرکت ها و . استفاده از افراد تحصیل کرده و با دانش در امور مدیریت4
 ایجاد برندهای مرتبط با باشگاه جهت درآمدزایی مستقیم برای باشگاه؛

ای رشی، همگانی، قهرمانی و حرفه. نظارت دولت و وزارت ورزش و جوانان بر چهار عرصه پرو1
 جهت توسعه ورزش و اقتصاد ورزشی.

 و شفافیت میزان همانند -فرهنگی همچنین این پژوهش با محدودیت هایی همچون محدودیت
مناسب و به  اطالعات و دانش و فقدان -اطالعاتی و انسانی آماری جامعه پاسخگویی در صداقت

 روز در زمینه پژوهش حاضر رو به رو بود. 
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