
 Communication Management in Sports Media                             رزشی         های ومدیریت ارتباطات در رسانه

 Vol 4, No 13; Autumn 2016                                     (                                  33ـ  31) 34 پاییز، 31سال چهارم، شماره پیاپی 

 

      
                                    abbas.shabani@yahoo.com   :E-mail 

 

 های لیگ برتر فوتبال ایرانبررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه

 های نوشتاری در لیگ چهاردهم()مطالعه موردی از رسانه
 

 1*عباس شعبانی 

 واحد رودهن اسالمی دانشگاه آزاد استادیار. 1

 (23/63/1331) پذیرش:(        63/60/1331) دریافت:

 

 

The Relationship Between the Cost and Rank in the Premier League Football 

Clubs (Case Study Printed Media in League XIV) 
 

Abbas Shabani
*1 

1. Assistant of Islamic Azad University Rodehen Branch 

Received: (2016/08/30)       Accepted: (2016/12/19) 

 

 

 
 

 چکیده
ب محسو کشورها اغلب در ورزش محبوبترین و پرطرفدارترین فوتبال

د خو ملی ورزش را آن جهان کشورهای از بسیاری که آنجا تا شود،می
منابع  های ورزشی و کسبهای زیاد تیممحققان هزینهاند. داده قرار

پژوهش هدف از انجام این کنند. ها را حیاتی تلقی میمالی برای باشگاه
 فوتبال ایرانهای لیگ برتر و رتبه در باشگاه بررسی ارتباط بین هزینه

ی گردآور لحاظ به و تحلیلی ـ توصیفی پژوهش این روش باشد.می
آوری های جمعداده باشد. می کاربردی هدف نظر از و میدانی هاداده

 فوتبال لیگ پایانی جداول طریق از و بوده ثانویه شده این پژوهش
های  سازمان لیگ فوتبال در ارتباط با هزینه معتبر مدارک و ایران

ت به دس نوشتاریهای رسانهتوسط  های موجود در لیگ چهاردهمتیم
ر برت لیگ هایباشگاه کلیة شامل حاضر پژوهش آماری جامعة آمد.

و  تجزیهبود.  باشگاه 36تعداد  به 3131ـ  3135 فصل در ایران فوتبال
کلموگروف های توصیفی و آزمون آماروسیله هب هایداده تحلیل
نتایج ف، آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون صورت پذیرفت. واسمیرن

پژوهش نشان داد بین دو متغیر هزینه و رتبه لیگ برتر فوتبال این 
های کشور رابطه معنادار معکوس وجود دارد بدن معنا که هرچه هزینه

ها در لیگ کاهش پیدا کرده ها در لیگ باالتر رفته است رتبه تیمتیم
درصد تغییرات در  35گر این است که حدود ها نشانبینیو پیشاست 

 باشد.های لیگ میرتر فوتبال مرتبط با  هزینهرتبه در لیگ ب

 

 های کلیدیواژه

 .رسانه ،فوتبال، هزینه، رتبه، لیگ، درآمد

Abstract 

Football is the most popular sport in most countries, 

so much so that many countries have made it their 

national sport. They cost a lot of sports teams and 

financial resources are crucial for the club. The aim 

of this study was to investigate the relationship 

between cost and rank League clubs Iran. Analytic 

study method in terms of data collection and the 

target field is applied. This research was secondary 

data collected through the final tables of the Football 

League Football League Iran and valid documents in 

relation to the cost of teams were Printed media in 

fourteenth in the league. The study population 

consisted of all the clubs in the Premier League 

football club in Fsl1393-1394 to 16. Analysis of the 

data by descriptive test and Kolmogorov-Smirnov 

test, Pearson correlation and regression testing was 

conducted. The results showed that the variable cost 

and rank League between the two countries there is 

an inverse relationship between the body, meaning 

that the cost is higher ranked teams in the league 

team in the league has fallen and projections indicate 

that this is 24% related to the cost of changes to the 

rank of Major League Soccer league. 
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 مقدمه
ا کشوره اغلب در ورزش محبوبترین و پرطرفدارترین فوتبال

ا ر آن جهان کشورهای از بسیاری که آنجا تا شود،می محسوب
ن (. لبریز بود4: 3183)ساعتچیان،  اندداده قرار خود ملی ورزش

و  ایقاره ملی، داخلی، دیدارهای در تماشاگران از هاورزشگاه
ی میلیوند چن بینندگان از هارقابت برخورداری وی جهان

ه کرد معرفی جهان ورزش ترینمردمی را فوتبال تلویزیونی،
ش ورز پرطرفدارترین و ترینرایج فوتبال نیز ما کشور در است.
ر ورزشکا تعداد بیشترین دیگر هایورزش با مقایسه در و است

 (.48: 3183)الهی،  است داده اختصاص خود به را طرفدار و
م مه بسیار هاورزشگاه در تماشاچیان حضور دیگر، طرف از

و  ورزشی مسابقات در ورزش مشتاقان کثیر حضور است.
ر پرطرفدا صنعتی فوتبال که شده باعث هاتیم متعصب هواداران

ی هادهه (. در353: 3188)فالحی،  شود شناخته پردرآمد و
و  است شده تبدیل دالری میلیارد چند صنعت به فوتبال اخیر،

ن میلیو 333 از بیشتر فوتبال، فدراسیون آمار براساس
 :3336)هالیسییلو، دارد  وجود جهان سراسر در فعال فوتبالیست

ز ا کشور( 333فیفا ) عضو کشورهای تعداد که ایبه گونه (63
. است کشور( بیشتر 333) ملل سازمان عضو کشورهای تعداد

ن فدراسیو بزرگترین فوتبال فدراسیون کشورهار بیشت در
ه ب را تلویزیونی پخش بیشترین ورزشی رشتة این است. ورزشی

ر د 3333جهانی  جام برگزاری با است. داده اختصاص خود
ن میزا که شودمی برداشت اینگونه آفریقا، در 3333 و آسیا

 است افزایش به رو فوتبال به جهان مردم توجه و عالقه
 (.3338)آلبرت، 

ه جمل از دارد، بستگی زیادی عوامل به فوتبال مسابقة جذابیت
ه غیره ک و ورزشگاه امکانات ها،تیم عملکرد بازیکنان، کیفیت

ه ک است مهمی بسیار موارد از یکی رقابتی تعادل بین این رد
ه ک ایبه گونه دهد. افزایش را فوتبال مسابقة جذابیت تواندمی
، نتایج بینیپیش مورد در ابهام باشند، برابر عوامل دیگر اگر

ش افزای را مسابقات تماشای برای تقاضا و حامیان عالقة میزان
ی نشدن بینیپیش آنها مسابقات نتایج که هاییرشته دهد.می

ا     ر آنها مسابقات نتایج که هاییرشته با مقایسه در است
ه ب برخوردارند. بیشتری جذابیت از کرد، بینیپیش توانیم

 ایجاد با مختلف کشورهای در ورزشی هایسازمان دلیل همین
ر د ابهام که کنندمی سعی هامحدودیت و قوانین سری یک

ی برخ لیگ یک در اگر برسانند. حداکثر به را مسابقات نتیجة
 باشند، داشته بهتری بسیار کیفیت هاتیم بقیة به نسبت هاتیم

ش مسابقات نتایج بودن پذیربینیپیش به دلیل لیگ آن نتیجة در
 .(1: 3334)میچی،  دهدمی دست از را خود جذابیت

، باشد بیشترسازند می را لیگ که هاییتیم رقابتی قدرت هرچه
گ لی آن نتیجه در و شودمی ترسخت سابقاتی مبینپیش

ی برابر شانس تیم هر متعادل کامالً لیگ شد. در خواهد جذابتر
ه هم نتیجه در و دارد مسابقه بردن برای دیگر تیم به نسبت را

گ لی قهرمانی عنوان کسب برای ها از شانس مساویتیم
ی ها براهای که باشگاههزینهبرخوردارند ولی امروزه در جهان 

   نمایند روز به روز افزایش یافته و برخی ازهای خود میتیم
ک نماید و به یها خارج میها را از حالت متعادل در لیگتیم

: 3333 ،)چانگ مزیت رقابتی برای آنها تبدیل گشته است
533.) 

 مالیهای ورزشی و کسب منابع های زیاد تیمدر ارتباط با هزینه
 ارند امروزه رمز موفقیتدمیها پژوهشگران عنوان برای باشگاه

یک سازمان و جامعه کسب درآمد برای بقاء و ماندگاری خود 
های مختلف رو باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمانمی

توانند در محیط رقابتی دوام به انحالل و نابودی رفته و نمی
تواند امکانات الزم را برای می بیاورند، درآمد مطمئن و پایدار

ها بوجود بیاورند. درآمد و ها و مخارج سازمانرویارویی با هزینه
 های ورزشی، عنوان موتور محرک سازمانمنابع مالی به

شوند. درآمدزایی برای توسعه، ها شناخته میها و لیگباشگاه
   ها ضروری ریزی موثر و حفظ استقالل این سازمانبرنامه

 (.35: 3183)احسانی،  باشدمی
ای ها، ورزش حرفهبا افزایش تعداد تماشاگران در استادیوم

خود را افزایش  خواهد توانست تا باسرعت کافی میزان درآمد
 بااما های روزافزون خود برآید داده تا بتواند از عهده هزینه

ها کاهش تعداد تماشاگران بدیهی است که میزان درآمد باشگاه
توانند از ها نمیطریق فروش بلیط کاهش یافته و باشگاهاز 

های روزافزون خود برآیند و مسئوالن هم ناچار به عهده هزینه
 .صرف هزینه بدون برگشت سرمایه خواهند بود

عالوه بر نتایج بدست آمده از این پژوهش مبنی علل کاهش 
عوامل دیگری مانند ( 3183) شریفی حضور تماشاگران پاشا

های قدیمی، تجهیزات و امکانات فرسوده، دسترسی استادیوم
های لیگ برتر کیفیت بازیکاهش مشکل به حمل و نقل، 

اجتماعی  ها نسبت به جو فرهنگی وبدبین بودن خانواده فوتبال،
ها، نتیجه نگرفتن تیم ملی فوتبال در چند سال اخیر، ورزشگاه

های نبود انگیزه کافی در بین بازیکنان فوتبال برای ارائه بازی
ها در ایامجذاب، گران شدن بلیط مسابقات، برگزار شدن بازی
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ها و حتی ادی و غیرتعطیل، نبود امکانات رفاهی در ورزشگاهع
جمله  از های جدید،دوربین ها و استفاده ازپخش زنده بازی

داند و از های فوتبال کشور میدالیل کاهش تماشاگر در بازی
آن به عنوان کاهش درآمدها و منابع مالی باشگاه در ایران یاد 

 نماید.می
های حاضر در  لیگ در فصل جاری تیمنامه سازمان طبق آیین

کننده در لیگ قهرمانان آسیا های شرکت لیگ برتر فوتبال و تیم
شان  درصد از مبلغ مربوط به کل سقف بودجه 33ملزم هستند 

میلیارد  34های حاضر در لیگ برتر معادل را که برای تیم
میلیارد  38های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا  تومان و برای تیم

های جاری از جمله بلیت  نظر گرفته شده است به هزینه در
شان  هزینه هتل، لباس و سایر امور جاری ،هواپیما، اجاره زمین
درصد مابقی بودجه را صرف انعقاد قرار  83اختصاص دهند و 

ی داد با بازیکنان، کادر فنی، تیم پزشکی، پرسنل اداری و اجرای
کنند، این در حالی است که طبق آیین نامه سازمان لیگ جابه 

های  جایی هزینه بین این دو ردیف نیز غیر قانونی است. تیم
حاضر در لیگ برتر در فصل جاری تنها مجاز هستند به میزان 

میلیارد تومان با کلیه اعضا از جمله بازیکنان، کادر فنی، تیم  31
های  قرار داد امضا کنند و تیماجرایی  پزشکی، پرسنل اداری و

 34توانند به میزان  حاضر در لیگ قهرمانان آسیا نیز تنها می
تیم  ،میلیون تومان با کلیه بازیکنان، کادر فنی 533میلیارد و 

 پزشکی، پرسنل اداری و اجرایی انعقاد قرار داد داشته باشند
 فته سازمان لیگ فوتبال(.)اسناد انتشار نیا

ر ه برای هاتیم سازیآماده کشورها، سایر مانند نیز ایران در
ب طل را غیرمادی و مادی منابع از زیادی مقادیر همواره فصل

 کسب امتیازات اساسرب هاتیم ،فصل هر پایان در و کندمی
ت موفقی تنها ایبندیرتبه چنین مبنای. شوندمی بندیرتبه شده

، هاهزینه میزان مانند مرتبط عوامل سایر و ستا هاتیم ورزشی
ی کارآی کلی طور به زیان و و سود صورت دسترس، در امکانات

ی کارآمد که است حالی در این شود.می گرفته نادیده هاآن
 شودمی شامل را ورزشی و مالی زمینة دو در هر کارایی فوتبال،

 (.31: 3333)باروس، 

ی هاباشگاه کارآیی ارزیابی اهمیت و نکات این به توجه با
ر د با و ورزشی و مالی مرتبط عوامل تمامی اساسرب فوتبال

م انجا ایران در پژوهشی چنین تاکنون که نکته این گرفتن نظر
 بررسی ارتباط ارزیابی برای مناسب تحلیلی انجام است، نشده

به های لیگ برتر فوتبال و رتبه آنان ضروری بین هزینه تیم
 رسد تا رابطه این دو متغیر با یکدیگر مشخص گردد.می نظر

 

  روش شناسی
ی گردآور لحاظ به و تحلیلی ـ توصیفی پژوهش این روش
ی هاداده. باشدمی کاربردی هدف نظر از و میدانی هاداده
ل جداو طریق از و بوده ثانویه آوری شده این پژوهشعجم

 سازمان لیگ فوتبال معتبر مدارک و ایران فوتبال لیگ پایانی
 به های موجود در لیگ چهاردهمهای تیمدر ارتباط با هزینه

ی احرفه لیگ مسابقات جداول زمینه این است. در آمده دست
، هاتیم تعداد شامل که 3131 ـ 3135ایران در سال  فوتبال

ی احرفه لیگ در حاضر هایتیم برد و باخت تعداد و امتیازات
 ها از طریقهای یکساله باشگاههزینه بود به همراه فوتبال
 شد. آوریجمع های نوشتاریرسانه
ر برت لیگ هایباشگاه کلیة شامل حاضر پژوهش آماری جامعة
. بود باشگاه 36تعداد  به  3131ـ  3135 فصل در ایران فوتبال

ه کلی شمار کل به صورت آماری، جامعة بودن کوچک به علت
ل تحلی و تجزیه .شدند انتخاب آماری نمونة عنوانبه هاتیم این
 کلموگروف هایبوسیله آمار توصیفی و آزمونی هاداده

 اسمیرنف، آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون صورت پذیرفت.
 انجام گرفته SPSS18افزار های آماری با نرمکلیه تحلیل

 است.
 

 های پژوهشیافته
گردد طبق مالحظه می 3طور که در جدول شماره همان

های پرسپولیس، آمارهای سازمان لیگ فوتبال به ترتیب تیم
ادها و مخارج د)قرار هاسپاهان و استقالل بیشترین هزینه

 اند.جانبی( را در لیگ چهاردهم داشته
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 3135های لیگ برتر فوتبال و رتبه آنها در لیگ سال های تیممیزان هزینه .3جدول 

 های لیگ برترتیم
رتبه نهایی در  لیگ 

 (3154چهاردم )سال 

های اعالم شده در میزان هزینه

 یکسال )تومان(

های ها در میزان هزینهرتبه باشگاه

 انجام شده )قراردادها و مخارج جانبی(

 3 میلیارد 33/ 6 3 سپاهان مبارکه فوالد

 3 میلیارد 33 3 تبریز تراکتورسازی

 3 میلیارد 33 1 تهران نفت

 4 میلیارد 4/31 5 اصفهان آهن ذوب

 6 میلیارد 31 4 خوزستان فوالد

 1 میلیارد 36 6 تهران استقالل

 33 میلیارد 4/8 3 البرز سایپا

 3 میلیارد 38 8 تهران پرسپولیس

 31 میلیارد 1/8 3 قم صبای

 33 میلیارد 33 33 خراسان پدیده

 8 میلیارد 33 33 فوالد گسترش

 33 میلیارد 33 33 سورینت آهن راه

 35 میلیارد 8 31 انزلی بندر ملوان

 34 میلیارد 8 35 خوزستان استقالل

 5 میلیارد 34 34 تهران پیکان

 36 میلیارد 6/6 36 سلیمان مسجد نفت
 

 آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن داده هانتایج   .2جدول 

داریسطح معنی z متغیرها  نتیجه 

 نرمال 315/3 686/3 هزینه در لیگ

 نرمال 33/3 136/3 رتبه در لیگ
 

نشان  34/3متغیرها را بیشتر از در  pمیزان  3 شماره جدول
باشد در نتیجه از آنها میدهنده نرمال بودن دهد و این نشانمی

آزمون  ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون پارامتریک
 فرضیات استفاده شده است.

 

 نتایج آنها در لیگ برتر فوتبال و ها در لیگ برترهای باشگاههزینه بین ارتباط تعیین برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون .1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی تعداد نمونه متغیرها

 هزینه در لیگ
 رتبه در لیگ

تیم لیگ برتر 36  584/3-  34/3  

 

دهد با توجه به معناداری میزان نشان می 1نتایج جدول شماره 
p  در آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر هزینه و رتبه

لیگ برتر فوتبال کشور معنادار وجود دارد و میزان منفی عدد 

دهد بدین ضریب همبستگی آزمون رابطه معکوس را نشان می
ها در لیگ باالتر رفته است رتبه های تیممعنا که هرچه هزینه

 ها در لیگ کاهش پیدا کرده است.تیم
 

 )رتبه در لیگ و هزینه های لیگ(رگرسیون در ارتباط با متغیرهای پژوهش مدل خالصه .4 جدول

 خطای معیار تخمین تعیین تعدیل شده بضری ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

3 584/3- 316/3 383/3 138/5 
 

به  316/3گردد ضریب تعیین مالحظه می 5 در جدول شماره
درصد تغییرات  35دست آمده و نشانگر این است که حدود 

های متغیر وابسته )رتبه در لیگ( مرتبط با  متغیر مستقل )هزینه
 باشد.لیگ( می
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 رگرسیون مدل واریانس تحلیل. 9جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

   333/83 3 333/83 رگرسیون

 34/3 135/5 464/38 35 333/343 باقیمانده

    34 333/153 مجموع

 

حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور  4جدول شماره 
بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است که با 

باشد پس می 34/3توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 
 شود.یید میأفرض خطی بودن رابطه دو متغیر ت

 

 ارتباط با متغیرهای پژوهشرگرسیون در  مدل ضرایب .6جدول 

 سطح معناداری tمیزان  شده استاندارد ضرایب نشده استاندارد ضرایب 

   Betaمیزان  Bمیزان  خطای استاندارد مدل

 333/3 345/5 - 363/34 341/1 متغیر مالک

-655/3 133/3 هزینه )متغیر مستقل(  584/3- 333/3- 34/3 

 
مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معادله  6جدول شماره در 

دهد به رگرسیون ارائه شده است که در فرضیه ما نشان می
تغییر در رتبه لیگ  -584/3ها ازای یک واحد تغییر در هزینه

 آید.های برتر به وجود میتیم
 

 تخمینیمدل خالصه و پارامترهای  .7جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی Fمیزان  ضریب تعیین 

 34/3 35 135/3 316/3 رگرسیون خطی

 313/3 35 333/4 334/3 رگرسیون لگاریتمی

 353/3 35 385/5 361/3 رگرسیون توانی

 

 پراکنش و رگرسیون خطی ساده متغیر های پژوهش .3نمودار 

 



 های لیگ برتر فوتبال ایرانبررسی ارتباط بین هزینه و رتبه در باشگاه 38

 

گردد رگرسیون مالحظه می 3و نمودار  3در جدول شماره 
 گردد.خطی، لگاریتمی و توانی با پراکندگی معنادار مشاهده می

 

 گیریبحث و نتیجه
نتایج این پژوهش نشان داد بین دو متغیر هزینه و رتبه لیگ 
برتر فوتبال کشور رابطه معنادار معکوس وجود دارد بدن معنا 

ها ها در لیگ باالتر رفته است رتبه تیمتیمهای که هرچه هزینه
ها نشانگر این است بینیدر لیگ کاهش پیدا کرده است و پیش

درصد تغییرات در رتبه در لیگ برتر فوتبال مرتبط  35که حدود 
تواند های لیگ میباشد و در واقع هزینههای لیگ میبا هزینه

    بال را درصد تغییرات در رتبه لیگ برتر فوت 35تا حدود 
بینی نماید اما باید دید با توجه به محدودیت منابع مالی در پیش

ها برای های زیاد برخی از تیماقتصاد ورزش کشور آیا هزینه
درصد کارایی داشته است یا خیر؟  35کسب نتایج بهتر در حد 

درصد  35تواند تنها تا ها که میها و هزینهگذاریآیا سرمایه
باشد یا لیگ برتر را بهبود بخشد موثرتر میهای موفقیت تیم

های دیگر مانند مدیریت صحیح، استعدادیابی، تمرینات مولفه
( در پژوهش 3131) سلیمانی دامنه و همکاراناثربخش و غیره. 

ر ظاه ناکارآمدی در عامل تریناند اساسیخود عنوان نموده
د زیا دستمزدهای ایران فوتبال برتر لیگ در هاتیم شدن

گ لی سازمان مسئوالن به رو این از است؛ مربیان و بازیکنان
ز ا جلوگیری و دستمزدها سقف تعیین با شودمی پیشنهاد
ی جلوگیرا دستمزده رویةبی افزایش از غیرقانونی مبالغ پرداخت

،  هاهزینه کاهش با شودمی پیشنهاد هاتیم مدیران به کنند.
ه هزین کاهش و بازیکنان و مربیان دستمزد هزینه ویژههب

ن بازیکنا پرورش و استعدادیابی طریق از بازیکن استخدام
ی کارآی افزایش پی در ورزشی موفقیت کسب به توجه بر عالوه

ر کاد کار ارزیابی هنگام شودمی همچنین پیشنهاد باشند. نیز
ر نظ در نیز را آنها دسترس در امکانات خود تیم مربیگری

ا ب مربیان متناسب از انتظار مورد خروجی سطح تا باشند داشته
ز نی ورزش سیستم مدیران باشد. به آنها دسترس در امکانات

ر ب عالوه هاباشگاه عملکرد ارزیابی هنگام شودیپیشنهاد م
 را هاتیم کارآیی کلی به طور و مالی موفقیت ورزشی، موفقیت

 هر چند نتایج این تحقیق در مجموعباشد.  داشته نظر در نیز
ها را در بهبود رتبه مشخص نموده های تیمتاثیر مثبت هزینه

است اما برخی تیم ها مانند پیروزی تهران با رتبه اول در میزان 
هزینه در لیگ به رتبه بهتر از هشتمی در لیگ برتر فصل 

های  دست نیافته است و از طرفی تیم 3131ـ  3135

های در لیگ رتبهتراکتورسازی تبریز و نفت تهران که به ترتیب 
های هفتم و هایشان رتبهدوم و سوم را کسب کرده بودند هزینه

دهد اند و این موارد نشان میهای لیگ برتر را داشتهنهم تیم
تواند تضمینی برای کسب همیشه پارامتر منابع مالی نمی

به طور کلی نتایج نشان داده متغیر  موفقیت در لیگ باشد.
تواند بخشی های لیگ برتر فوتبال میتیم استفاده منابع مالی در

درصد(  35)تا  بینی نمایدهای لیگ برتر را پیشاز موفقیت تیم
بایست از طریق مین منابع مالی میأاما جهت افزایش کارایی ت

ها صورت گیرد که های جانبی و خصوصی باشگاهفعالیت
ای این پژوهش نشان داده است متاسفانه تحقیقات کتابخانه

از طریق دولت  ها صرفا و عمدتاًهای مالی باشگاهتامین هزینه
های گیرد این در حالی است منابع مالی باشگاهصورت می

باشد های غیردولتی میکشورهای پیشرفته در ورزش از شیوه
منابع مالی عمده ورزش و طور مثال در کشوری مثل استرالیا هب

حق عضویت و ، هاتفریحات شان عبارتند از: حمایت شرکت
، حق بخش تلویزیونی، هاهای خدمات باشگاهپرداخت هزینه

، ای(المللی و منطقه)بین هاحق میزبانی بازی، فروش بلیط
    )ورزشکاران و حامیان ورزشکاران و  های مالیاتیمعافیت

های کمکو  بازی اینترنتی، بندیشرط ،های ورزشی(تیم
( و  منابع مالی عمده 53: 3186)معماری،  باشدمردمی می

ها، ورزش و تفریحات کشور کانادا عبارتند از: حمایت شرکت
حق ، فروش محصوالت و خدمات ورزش، حق بخش تلویزیونی

های دولتی کمک، بندیشرط، های ورزشیعضویت باشگاه
(. درآمد و منابع مالی 3183)طرح جامع ورزش کشور،  باشدمی
ها ها و لیگورزشی، باشگاه هایعنوان موتور محرک سازمانبه

ریزی موثر و شوند درآمدزایی برای توسعه، برنامهمی شناخته
: 3183)احسانی،  باشدها ضروری میحفظ استقالل این سازمان

سازی (. در حوزه ورزش کشور نیز با مطرح شدن خصوصی35
گری آن در در برنامه اول توسعه، واگذاری ورزش و امور تصدی

وسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. با این وجود، برنامه سوم ت
سازی در ورزش کشور با رسد موضوع خصوصیبه نظر می

(. در این 83: 3183مشکالتی مواجه باشد )صداقتی و همکاران، 
خصوص عنوان شده است که سهم ورزش در اقتصاد ملی، 

گذاری در ورزش دارد که در حال رابطه مستقیم با میزان سرمایه
ها و تنگناهایی که بخش خصوصی ضر با توجه به محدودیتحا

برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در مقایسه با 
)طرح جامع ورزش  کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است

 (.3183 کشور،
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ها های باشگاهبا توجه به نتایج این پژوهش منابع مالی و هزینه
 35هرچند این اثر در حدود  ،ها اثر مثبت داردروی رتبه تیم

باشد و از طرفی امروزه کننده می بینیپیش درصد تاثیرگذار و
ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی ورزش حرفه

سفانه ورزش أورزش قادر به حیات نبوده و در کشور ما مت
باشد و همین امر به توسعه متکی به درآمدهای دولتی می

شود با ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرده و توصیه می
ها از طریق توجه به اثربخشی منابع مالی برای باشگاه

د تا ها پرداخته شومین مالی باشگاهأغیردولتی و خصوصی به ت
تواند تا حدودی بر رتبه ضمن اینکه این افزایش منابع مالی می

ها ثیر مثبت داشته باشد بر کارایی باشگاهأها تو عملکرد باشگاه
 مین مالی غیردولتی نیز افزوده گردد.أبه علت ت
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