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 چکیده

هاي ورزشی نقش بسزایی ایفا دراسیونفو منبع مالی مکفی در تحقق اهداف  روندیمشمار ها متولیان امر ورزش در جهان بهفدراسیون
هاي ورزشی ایران بود. . هدف پژوهش حاضر، بررسی وضع موجود و شناخت راهکارهاي توسعۀ منابع مالی و درآمدزایی فدراسیونکندیم

هیأت علمی  ، مدیران اجرایی و اعضاينظرانصاحببا  مصاحبۀ کیفی 47منظور از روش تحقیق کیفی استفاده شد. نمونۀ آماري شامل بدین
هاي ها، مبانی و مستندات علمی و مصاحبهي دادهآورجمعبرفی انتخاب شدند. ابزار ي نظري و به روش گلولهریگنمونهبود که به روش 

تـم کـه در تحقیقات  لیوتحلهیتجزاز روش  هاها از جمله مصـاحبهوتحلیل دادهدر این حوزه بود. براي تجزیه نظرانصاحببا  هگرفتانجام
ها از روي صوت ضبط شده و مطالب برگرفته از جلسۀ ي دارد، استفاده شد. در این روش، ابتدا مـتن مصـاحبهاگستردهکیفی کاربرد 
قیق از طریق روش هاي تحیافته شده طی جلسات مصاحبه تکمیل شد.هاي برداشتهسازي شد و با استفاده از یادداشتمصاحبه پیاده

نشان در کدگذاري باز شناسایی شد که  92هاي کالمی، کدگذاري باز و کدگذاري محوري تحلیل شد. کدگذاري در سه مرحله؛ تعیین گزاره
 ها، شرایط فعلی درآمد، موانع و راهکارها شناسایی شدند. بررسیي و شده در راستاي اهداف پژوهش و تحلیل دادهبندطبقهمقوله  20در 

ها نقش مؤثري در این هاي ناکافی دولت ندارد و بازدارندهه در وابستگی به کمکریش صرفاًها در قالب راهکارها، ها نشان داد مقولهیافته
اصالحات  ي قانونی و نقش مدیریت، اهم موانع و همچنینخألهاي دولت و حامیان مالی بخش اعظم منبع درآمد فعلی، هاکمکباره دارند. 

شده در این اییراهکارهاي شناس نیترمهمها تدوین برنامۀ راهبردي و اقتصادي، رعایت اصول مدیریت و بازسازي مستمر ورزشگاه قانونی،
توسعۀ درآمدزایی، تقویت و گسترش  منظوربهها، رویکرد راهبردي اقتصادي . بنابراین با توجه به کمبود منابع مالی فدراسیوناستپژوهش 

 . رسدیمنظر ضروري به هاباشگاههاي ورزشی رشته
 

 

 يدیکل يهاواژه
 درآمدزایی، فدراسیون ورزشی، منابع مالی، موانع محیطی.

  

                                                           
  :hamidaghae@gmail.comEmail                                                                        09087921091نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 



 1399زمستان ، 4 ، شمارة12هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            154
 

 

 مقدمه

ي اخیر اهمیت هاسالدانش بازاریابی ورزشی در 

پیدا کرده است، تا حدي ي ورزشی هاسازمانبسزایی براي 

ها و از اجزاي مهم بقاي فدراسیون آن راتوان که می

از آنجا که  .)1(شمار آورد توان بهي ورزشی میهاباشگاه

نیازها در  نیتأمي و گذارهیسرماها براي جذب فدراسیون

خلی کشور امر توسعه و فراگیر کردن ورزش از منابع دا

اعتبارات متمرکز از سوي دولت با مشکالت  خصوصبه

ها و رو هستند و پاسخگوي نیازها، خواستهزیادي روبه

تقاضاي هواداران و مشتاقان جامعۀ ورزش کشور نیستند، و 

ها در جذب و توسعۀ درآمد، از سوي دیگر عملکرد فدراسیون

رفع معضل مالی  رونیازانبوده است،  بخشتیرضا

ها، شناخت، توسعه و جذب منابع عظیم درآمد فدراسیون

ي داخلی و خارجی ضرورت پیدا گذارهیسرمادر سایۀ 

.ا قانون اساسی ج. ا 44که در اصل طورهمان. )2( کندیم

هاي مختلف ورزشی آمده است: براي توسعه و رشد بخش

اجتماعی است، جذب درآمد از  -اي فرهنگیکه خود مقوله

قطعی و مؤثر  حلراهي بخش خصوصی گذارهیسرماطریق 

 .)3(رود شمار میبه

ي المپیک هايبازخصوص امروزه رویدادهاي ورزشی به 

هایی با درآمدزایی باال تنها سرگرمی نیست، بلکه شغل

ي اقتصادي از آن نقش بسزایی برداربهرهروند و شمار میبه

در توسعه و گسترش منابع مالی و تحقق اهداف 

، جلب مشارکت رونیازا. )4(هاي ورزشی دارد فدراسیون

ي، اعم از داخلی یا خارجی گذارهیسرمابخش خصوصی و 

منظور توسعۀ درآمد در پوشش منابع در حوزة ورزش به

تعددي از درآمد مانند حامیان مالی، تبلیغات، تولید لوازم م

 دوفروشیخري، گذارصحهو تجهیزات، صدور مجوز، برند، 

ورزش که  .)5(شود بازیکن و موارد دیگر متجلی می

                                                           
1. Mulin 
2. Brown&Nigel 

موجبات افزایش ارزش افزودة کاال و خدمات را فراهم 

لقب صنعت به خود  1کند، نخستین بار توسط مولینمی

گرفت، چون سهم مهمی از درآمد در اقتصاد جهانی را به 

. از سوي دیگر صنعت ورزش )6(خود اختصاص داده است 

ي گستردة آن در حال حاضر از موضوعات مورد سازادهیپو 

که خواهان  استققان و پژوهشگران عالقۀ بسیاري از مح

. )7(اند انتشار موضوعات علمی در حوزة بازاریابی ورزشی

ورزشی همچنین ورزش در تولید و مصرف کاالها و خدمات 

و توسعۀ اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسی دارد و اکنون 

از مؤثرترین عوامل رشد اقتصاد و از درآمدزاترین صنایع در 

. با مطالعه دربارة )8(شود ویکم محسوب میقرن بیست

ها عنوان شده است، ها و فدراسیونهاي ورزشی، لیگتیم

میلیارد یورو  450تا  350صنعت جهانی ورزش امروز بین

ها، میلیارد دالر) ارزش دارد، این شامل سازه 620تا 480(

ها، محصوالت ورزشی و رویدادهاي زندة نقش دولت، باشگاه

ورزشی است که نقش مؤثري در توسعۀ درآمد و پیشرفت 

ورزش دارند. بنابراین صنعت ورزش با برگزاري رویدادها 

ها و اي صنعتی، رسانههکند که شرکتمحصولی تولید می

برداري براي بهره مندانعالقهشامل هواداران و  افراد جامعه

از این محصول، در میدانی بزرگ و در رقابتی پیچیده براي 

در دنیاي امروز،  .)9(کنند سهمی بیشتر تالش می

هاي این صنعت، هاي ورزشی، صنعتی است که پایهفعالیت

و سرگرمی است ها هستند. محصول این صنعت تفریح تیم

توانند محصول جایگزین کاملی براي آن و دیگر صنایع نمی

تولید کنند. همچنین درآمد دریافتی این صنعت شاخصی 

). در ادامه 7( استة همین صنعت دشدیتولاز میزان تفریح 

نیز اجزاي صنعت ورزش  )11(3و پارکز )10( 2برون و نیجل

را براساس نوع فراوردة مرتبط با آنها به سه گروه تقسیم 

که شامل اصل عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و  کنندیم

3. Parks 
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ر همین توسعه و فراگیر کردن ورزش در جامعه است. ب

محصوالت ورزشی «ي دیگر با عنوان امطالعهاساس و در 

خریداران » ؟کندیماند و چه کسی آنها را خریداري کدام

محصوالت ورزشی به چهار گروه مختلف هواداران و 

ها و ، تلویزیون و رسانههاورزشگاهتماشاگران، سازندگان 

شوند. در این صورت روشن است یمحامیان مالی تقسیم 

ي هافرصت، پرمنفعتتجارت  عنوانبهي احرفهي هازشور

تا درآمدزایی  آوردیمزیادي را براي بازاریابی ورزشی فراهم 

 نیتردهیچیپو  نیتريدیکلتوان گفت پس می .)12(کنند 

هاي ورزشی توجه به بازاریابی ورزشی براي وظایف سازمان

ب و صحیح، اجراي مناس در صورتکسب درآمد است که 

ي خواهد داشت و شکوفایی ورزش کشور ریانکارناپذمزایاي 

المللی، افزایش مشارکت ورزشی، کاهش در سطح ملی و بین

وابستگی به اعتبارات مالی متمرکز از سوي دولت، احداث 

 .)13(شود اماکن و غیره از جملۀ این مزایا محسوب می

بدیهی است گرایش رو به رشد مردم در ورزش، مصرف 

و خدمات ورزشی را افزایش داده و این خود سبب کاالها 

اي را سابقهشده است تا صنعت ورزش روند درآمدزایی بی

تجربه کند و سهم بسزایی در اقتصاد کشورهاي جهان ایفا 

حاضر ایران ظرفیت مناسبی دارد تا  در حال. و )14(کند 

و  نیتربزرگبعد از صنعت نفت، صنعت ورزش از 

. در این زمینه نتایج )15(سودآورترین صنایع محسوب شود 

هاي ورزشی با پژوهشی نشان داده است که سازمان

هاي مختلف درآمدزایی در رقابتی فزاینده سطح گسترش راه

دهند و با استقالل مالی عایدي و سود خود را افزایش می

ۀ ورزش را سبب جانبهمهمنابع ملی، رشد و پیشرفت 

تواند با شناخت و در این صورت صنعت ورزش می شوندیم

ي و کسب و جذب درآمد از بندبیترکصحیح و توانایی در 

اي، حمایت مالی، تبلیغات، فروش منابعی مثل پخش رسانه

بلیت، صدور مجوز، تولید و فروش محصوالت، توزیع مؤثر، 

م کسري بودجه ي، قیمت و...، چالش بزرگی به ناگذارارزش

). در تبیین اهمیت منابع درآمدي، پخش 8را مرتفع سازد (

هاي پردرآمد در صنعت ورزش معرفی و تلویزیونی از بخش

هاي تصویري و شود گردانندگان شبکهعنوان می

ي ورزشی در تعاملی دوسویه با استفاده از رسانۀ هاسازمان

، سود ي متعدد ترویج و تبلیغهاروشدیداري و تصویري و 

. همچنین پشتیبانی )16( آورندیم دستبهو بهرة زیادي 

نظران مالی یکی دیگر از منابع اصلی درآمد است که صاحب

ها دانند که اغلب توسط شرکتآن را ابزار مهم بازاریابی می

اي از مخاطب در سطح جهان براي رسیدن به گستره

ها ضمن باال قرار ي که این شرکتاگونهبهشود، استفاده می

 شوندیمگرفتن از رقبا، سبب درآمد و سود زیاد در ورزش 

 کیکدام. به هر حال مهم نیست که حمایت مالی در )17(

، مسئلۀ بااهمیت نقش حیاتی ردیگیمصورت  هاورزشاز 

درآمدزایی  رونیازا). 5درآمد در رشد و توسعۀ ورزش است (

منظور به هاگیلمالی از طریق برگزاري رویدادها و  نیتأمو 

ها با هدف موفقیت فنی یک تصمیم پوشش دادن هزینه

اندازي ي در ساخت و راهگذارهیسرماناگزیر است. بنابراین 

روي  هاي درآمدزایی متعددي را پیشها راهاستادیوم

، هاومیاستادب ساختار سبنیبد). 7دهد (مدیران قرار می

ي هواداران و افزایش مندعالقهرفاه و امکانات آن با میزان 

. )18(و مثبت دارد  دارامعني ورزشی رابطۀ هاسازماندرآمد 

آن براي  نیتأمهاي توسعه و از سوي دیگر، منابع مالی و راه

اي هاي حرفهها و لیگدن فدراسیونبو پابرجاحیات و 

منابع  عنوانبه آنچهرو ی پوشیده نیست، ازاینبر کسوابسته 

هاي گوناگون مانند درآمدي داخلی مطرح است، در قالب

پخش تلویزیونی، حامیان مالی، فروش محصوالت ورزشی، 

، اینترنت و... به طرق تیرایکپ، گذاريتبلیغات، صحه

توانند ها میفدراسیون ضمن). در 5(شوند مختلف ظاهر می

منظور افزایش توان مالی خود از موارد دیگر مانند حامیان به

اي، طراحی و ساخت بازیکنان حرفه دوفروشیخرغیرمالی، 
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و اماکن، آموزش و  ساتیتأسبهاي ، اجارهو لوازمتجهیزات 

 .)19(موبایل رایت بهره گیرند 

با وجود پیشرفت علم و فناوري که ترویج، فروش، 

ي ورزشی را هاسازمانارتباطات و نحوة کسب درآمد براي 

ها در ایران ، اما فدراسیون)20(ی متحول کرده است کلبه

نیازهاي  نیتأممنظور ها بهی از این راهبردخوببهاند نتوانسته

افتادگی از رقبا لحاظ عقبمالی خود بهرة کافی ببرند. بدین

جهان و همچنین عدم و نبود جایگاه شایسته در گسترة 

هاي موفقیت در سطح ملی بر ناتوانی مالی و خواسته

نشدة آنها داللت دارد. با این همه استفاده از تمامی نیتأم

منظور افزایش هاي اقتصادي و مدیریت بازاریابی بهفرصت

ها ضرورتی انکارناپذیر است. با درنظر درآمد فدراسیون

گرفتن موارد مذکور و نقش سازندة پژوهش در توسعۀ 

، مطالعۀ حاضر به شناسایی وضع موجود، موانع و جانبههمه

هاي ارائۀ راهکارهاي مؤثر در توسعۀ درآمدزایی فدراسیون

شناسایی وضع فعلی  رسدیمنظر رزشی پرداخته است. بهو

 منشأة آنها بتواند دربارو موانع اصلی و بحث و بررسی 

راهکارهاي ضروري براي تغییر وضعیت موجود به مطلوب 

 باشد.

 
 
 
 
 

 شناسی پژوهشروش

روش پژوهش حاضر کیفی و از لحاظ هدف، کاربردي  

هاي هایی غیر از روششیوههاي پژوهش کیفی با . یافتهاست

. به بیان )21( اندآمدهدست آماري یا هرگونه کمی شدن به

ها (نه ارقام) به توصیف ها در پژوهش کیفی با واژهدیگر، داده

. جامعۀ آماري پژوهش، )22( پردازندیمواقعیت 

حیطۀ بازاریابی و منابع مالی از سه حوزة  در نظرانصاحب

هایی از آنها به روش علمی، اجرایی و ورزشی بودند که نمونه

منظور ارائۀ برفی براي مصاحبه انتخاب شدند. بهگلوله

ها در راهکارهاي توسعۀ منابع مالی و درآمدزایی فدراسیون

ابتدا، منابع درآمدزایی فعلی و سپس موانع توسعۀ مالی 

ي اطالعات مذکور از آورجمعمنظور قرار گرفت و به رمدنظ

ساختاریافته و عمیق استفاده شد. مصاحبۀ کیفی نیمه

ها تا مرحلۀ اشباع نظري ادامه یافت. مصاحبه از نمونه

 ابدییمها، تا جایی ادامه بنابراین با توجه به اصل کفایت داده

ت که حجم نمونه طی فرایند تحقیق و براساس حصول کفای

یا اشباع اطالعاتی یا نظري تعیین شود. در این پژوهش با 

هاي جامعۀ مورد مطالعه و خبرگان، توجه به ویژگی

 47 تینهاتهیه شد که در  شوندگانمصاحبهفهرستی از 

مصاحبۀ کیفی انجام گرفت و بنابر ضرورت، از برخی 

آمد که حجم  عملبهبیش از یک مصاحبه  شوندگانمصاحبه

 1در جدول  شوندگانمصاحبهاین پژوهش و  نمونۀ آماري

 .استآمده 

 هاي توصیفی جامعه و نمونۀ آماري تحقیق. ویژگی1جدول 

  هاتعداد مصاحبه شدهصاحبهمافراد  تعداد عدادت         گروه                                         

 6 4 هااقتصادان آشنا به مسائل مالی فدراسیون

 28 21 مدیران عالی و اجرایی ورزش

 7 7 اعضاي هیأت علمی با گرایش بازاریابی ورزش

 6 6 قهرمانان و مربیان و رئیس هیأت ورزشی

 47 38 کل
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جاي سنجش پایایی و روایی، محققان روش کیفی، به

پذیري را دییتأمقوالتی مانند مقبولیت، قابلیت انتقال و 

 کار رفت. که در این تحقیق به کنندیمپیشنهاد 

هاي ها و یافتهمقبولیت: مقبولیت به واقعی بودن توصیف

عی از درجۀ اعتماد به واق عبارت استپژوهش اشاره دارد و 

اي گان پژوهش و براي زمینهکنندها براي شرکتبودن یافته

که این تحقیق در آن انجام گرفته است. در این زمینه، 

وب محقق از منابع گوناگون مانند افراد آگاه و منابع مکت

  هاي تحقیق پرداخت.آوري دادهمختلف به جمع

ر ي نتایج پژوهش، بیانگریپذانتقالقابلیت انتقال: 

هاي ها و محیطي نتایج حاصله به سایر گروهریپذمیتعم

 مشابه است. هرچند این امر خارج از توان پژوهشگر کیفی

ها (تا توان با استخراج و ارائۀ حداکثري دادهاست، اما می

حد ممکن) تا حدودي این بخش از روایی تحقیق را نیز 

ها و کرد که در این پژوهش با مرور متعدد مصاحبه نیتأم

 سعی بر اجراي ایني مطالب رتکراریغاستخراج حداکثري و 

 توصیه شد.

قابلیت تأییدپذیري: تأییدپذیري نتایج پژوهش کیفی 

ی روشنبهیابد که سایر محققان بتوانند هنگامی تحقق می

 گرفته توسط محقق را دنبالمسیر تحقیق و اقدامات انجام

ها از طریق دستگاه کنند. به همین دلیل تمامی مصاحبه

وهش و آوري و جزئیات پژضبط صدا جمع

منظور ها ثبت و ضبط شد. در این تحقیق بهبرداريیادداشت

ي از بردارادداشتبر یثبت اطالعات حاصل از مصاحبه عالوه

 دلیل رعایت اصولدستگاه ویژة ضبط صدا استفاده شد و به

اخالقی در پژوهش، محقق قبل از شروع هر مصاحبه، براي 

ت زمان کرد. مدیمکسب اجازه  شوندهمصاحبهضبط از 

مورد توافق  در محلمصاحبه متفاوت و مکان مصاحبه 

 .بود کنندهو مصاحبه شوندهمصاحبه

: براي محاسبۀ پایایی بازآزمون از میان بازآزمونپایایی 

نمونه انتخاب  عنوانبهگرفته سه مصاحبه هاي انجاممصاحبه

شد و هر کدام از آنها در فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخص توسط 

 شدهمشخصبار کدگذاري شدند. سپس کدهاي محقق دو 

ها با هم مقایسه در دو فاصلۀ زمانی براي هر کدام از مصاحبه

کار شدند. روش بازآزمایی براي ثبات کدگذاري پژوهشگر به

ها، کدهایی که در دو فاصلۀ . در هر کدام از مصاحبهرودیم

با  ، با عنوان توافق و کدهاي غیرمشابهاندمشابهزمانی با هم 

عنوان عدم توافق مشخص شدند. روش محاسبۀ پایایی بین 

توسط محقق در دو فاصلۀ زمانی  هگرفتانجامهاي کدگذاري

 ):19ترتیب زیر است (به

100× 
 تعداد توافقات

 آزمونبازدرصد پایایی = 
 تعداد کل کدها

 

 در این تحقیق براي محاسبۀ پایایی بازآزمون، از بین

و هر کدام  مصاحبه انتخاب شد 3گرفته، هاي انجاممصاحبه

 روزه توسط پژوهشگر 10از آنها دو بار در فاصلۀ زمانی 

 2ي در جدول کدگذاري شد. نتایج حاصل از این کدگذار

 آمده است.

شود، تعداد کل مشاهده می 2که در جدول گونههمان

کدها که توسط محقق در دو بازة زمانی به ثبت رسید، برابر 

و تعداد  72توافقات بین این کدها  تعداد کلنشان بود،  92

بود. پایایی  20کل عدم توافقات بین این کدها برابر 

گرفته با استفاده از هاي صورتبراي مصاحبه بازآزمون

درصد بود و با توجه به اینکه این  78برابر  ذکرشدهفرمول 

درصد است، قابلیت اعتماد  60میزان پایایی بیشتر از 

توان گفت که میزان شود. بنابراین میمی دییتأکدگذاري 

 پایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب بود.
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 . محاسبۀ پایایی بازآزمون2جدول 

 پایایی بازآزمون تعداد عدم توافق توافقاتتعداد  تعداد کل کدها ردیف
1 32 26 6 81% 
2 29 21 8 72% 
3 31 25 6 80% 

 %78 20 72 92 کل
 

 هاروش تحلیل یافته

ها از جمله داده لیوتحلهیتجزدر این تحقیق براي 

تـم کـه در تحقیقات  لیوتحلهیتجزها از روش مصـاحبه

ي دارد، استفاده شد. در این روش، اگستردهکیفی کاربرد 

و مطالب  شده ضبطها از روي صوت ابتدا مـتن مصـاحبه

ي شد و با استفاده از سازادهیپبرگرفته از جلسۀ مصاحبه 

در طی جلسات مصاحبه تکمیل  شدهبرداشتههاي یادداشت

هاي تحقیق از طریق روش کدگذاري در سه یافته شد.

هاي کالمی، کدگذاري باز و کدگذاري مرحله؛ تعیین گزاره

ي و تحلیل آورجمعمحوري تحلیل شد. در این روش، 

ها و نظریۀ احتمالی نهایی، با یکدیگر ارتباط نزدیکی داده

گرفتن یک نظریه، با ورود  فرضشیپجاي دارند و محقق به

ها و سپس ي دادهآورجمعبه حوزة مورد مطالعۀ 

 وجودبهالگوي مناسب را  آنها، نظریه یا لیوتحلهیتجز

). با توجه به اینکه محقق در بررسی پیشینۀ 12( آوردیم

تحقیق به الگو یا مدل مفهومی جامعی متناسب با توسعۀ 

نبود  لیدلبهها برخورد نکرد و همچنین مالی فدراسیون

در پیشینۀ تحقیق و  دشدهییتأمتغیرهاي جامع مشخص و 

بر ي ورزشی، محقق هاپژوهش در محیط واقعی فدراسیون

کیفی، خود به  صورتبههاي هدفمند و شد تا با مصاحبه آن

و راهکارهاي مهم بپردازد.  رگذاریتأثشناسایی متغیرهاي 

 1يانهیزمها طی دو مرحله مطابق نظریۀ بنابراین مصاحبه

شد.  لیوتحلهیتجز، کدگذاري باز و کدگذاري محوري )23(

هاست این مرحله شامل ایجاد کدهاي اولیه از داده

                                                           
هایی استخراج شده است از داده اي است که مستقیماًمنظور نظریه .4

اند.صورت منظم گردآوري و تحلیل شدهکه در جریان پژوهش به  

، کنندیمها را معرفی ي باز). کدها یک ویژگی دادهکدگذار(

کدگذاري به این بستگی خواهد داشت که کدها بیشتر 

محور که در این تحقیق تمرکز روي یهمحورند یا نظرداده

هایی کدگذاري شدند که از نظریه بود. در مرحلۀ دوم داده

دیدگاه نظري با نقاط مورد توجه تحقیق یعنی راهکارهاي 

 همخوانی دارند.  لیوتحلهیتجزدرآمدزایی در سطوح مختلف 

ها نبود، در این پژوهش، هدف کدگذاري مجموعۀ داده

هاي حاصل از مصاحبه که با ی از دادههاي خاصبلکه ویژگی

، بوده اندداشتهها ارتباط راهکارهاي توسعۀ مالی فدراسیون

. همچنین در این اندشدهاست و در مرحلۀ دوم کدگذاري 

تحقیق کدگذاري به روش دستی انجام گرفت. پژوهشگر از 

ها استفاده کرد. پس از نوشتن سه آیتم براي کدگذاري داده

ها و تعیین کدهاي هر مصاحبه، حبهنکات مهم مصا

راي نمونه در زیر کدگذاري باز براي یکی بي شد. گذارشماره

بخشی از درآمد فدراسیون «شود. ها ارائه میاز مصاحبه

هاي هاي مالی دولت است که هزینهمربوط به کمک

بدون درآمد . «(AP1-5)» دهدینمفدراسیون را پوشش 

ي ابرنامههاي توان انجام داد و تمام فعالیتهیچ کاري نمی

. (BP1-7)» و اجرایی فدراسیون نیازمند منابع مالی است

استفاده از مدیران کارامد، علمی و باتجربه توسعۀ «

، این کدها بیانگر  (EP4-16)» دارد دنبالبهدرآمدزایی را 

تحقیق  سؤالنوع سه بخش مختلف است؛ حرف اول التین 

موانع و  Bی، درآمد فعل Aدر مصاحبه است که با حرف 

ي شدند. حرف دوم التین گذارعالمتراهکارها  Eحرف 
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مربوط به کد مصاحبه است و عدد آخر شمارة کد را نشان 

 . دهدیم

مرحلۀ بعد، کدگذاري محوري است و هدف این مرحله 

ۀ کدگذاري در مرحل جادشدهیاهاي تعیین رابطۀ بین مقوله

باز است و در این مرحله پدیدة مرکزي شناسایی و تفسیر 

شود. چنانکه در نمونه مشاهده شد، از سه کد می

دو کد مربوط به درآمد حال حاضر و موانع  شدهییشناسا

موجود و کد دیگر در قالب راهکار پیشنهادي جهت توسعۀ 

طریق تمامی کدهاي هاست. بدیندرآمدزایی فدراسیون

در قالب محور راهکارهاي توسعۀ مالی و  شدهییاشناس

ها بررسی و تفسیر شدند. در نهایت و درآمدزایی فدراسیون

در خصوص  آمدهدستبهدر مرحلۀ آخر محورهاي 

ي و سپس اقدام به تکوین بنددستهراهکارهاي توسعۀ مالی 

در الگوي  آمدهدستبههاي مفاهیم دربارة رابطۀ میان مقوله

وري شد. در این مرحله وظیفۀ پژوهشگر کدگذاري مح

از بطن  شدهاستخراجي و مقایسۀ مفاهیم بنددسته

هاي هاست. در این مرحله نظرها و مفاهیم در طبقهداده

یکسان قرار گرفتند و در نهایت راهکارهاي توسعۀ مالی و 

ي کلی (اصالحات قانونی، اصول و هامؤلفهدرآمدزایی در 

قتصادي، بازسازي مستمر مبانی مدیریت، رویکرد ا

ي) اتوسعهو تدوین برنامۀ راهبردي و  هارساختیز

 ي و شناسایی شدند.بندمیتقس

 
 هاي پژوهش        یافته

هاي حاصل از مصاحبه با وتحلیل دادهپس از تجزیه

نشان و در مرحلۀ  92نظران از طریق کدگذاري باز صاحب

کدهاي مؤثر مقوله شناسایی شد و در این فرایند  20بعد 

 در کدگذاري محوري شناسایی شد.

 
 هاضعیت درآمدزایی فدراسیونو -. کدگذاري باز و محوري3جدول 

 تکرار کدگذاري باز کدگذاري محوري ردیف
 22 اینترنت، سامانۀ هواداري و موبایل رایت درآمد فضاي مجازي 1
2  

 خدماتی و آموزشی
 و گواهینامۀ ارتقا گذاري، صدور مجوزصحه

 هاي آموزشحق عضویت و دوره
 ساتیتأسبهاي اماکن و اجاره

24 
42 
10 

 ورودیۀ مسابقات و فروش بلیت برگزاري رویداد 3
 میزبانی و برگزاري رویداد و گردشگري

23 
11 

کمک دولت و نهادهاي  4
 وابسته

 اختصاص بودجۀ وزارت ورزش و جوانان
 المپیکهاي کمیتۀ ملی بودجه و کمک

34 
25 

هاي مردمی و کمک 5
 خصوصی

 و خیرین نهادمردمهاي خصوصی و سازمان
 المللی مثل فدراسیون جهانی و آي. او. سیکمک مجامع بین

17 
12 

 34 انکیحامی مالی، خریدوفروش لوازم، انتقاالت بازیکن و شبکۀ ب درآمد تجاري و بازرگانی 6
 20 يارسانهپخش مسابقات و تبلیغات تلویزیونی و  ايتبلیغات رسانه 7

نشان  12شود، مشاهده می 3طورکه در جدول همان

هاي ورزشی مرتبط با وضعیت درآمدزایی فدراسیون

کد محوري مرتبط با مقولۀ  7اند. در ادامه شناسایی شده

اند که درآمد فضاي مجازي، خدماتی و اصلی تعیین شده

هاي دولتی، مردمی و آموزشی، برگزاري رویدادها، کمک

هستند که نتایج  غاتیو تبل خصوصی، تجاري و بازرگانی

هاي ورزشی مورد مطالعه دهد تمامی فدراسیوننشان می

اند و بخش مهم درآمد فعلی آنها، هاي دولتیداراي بودجه

شود و بخش دیگر درآمدزایی متناسب می نیتأماز این راه 

با رشتۀ ورزشی است که حامیان مالی و سپس آموزش و 

هاي دولت، بیشترین کهاي مربوط به آن پس از کمدوره

 اند.درآمد را به خود اختصاص داده
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 هاموانع توسعۀ درآمدزایی فدراسیون -. کدگذاري باز و محوري4جدول 
 تکرار کدگذاري باز کدگذاري محوري ردیف

1 
 

 ها و میزان محبوبیتتفاوت رشته
 

 هاي مختلف و میزان محبوبیت تفاوت در رشته
 ها و هوادارانملزومات شادي و نشاط در برخی رشتهعدم 

 ها ها، گرانی و عدم دسترسی بعضی رشتهمحدودیت فعالیت

14 
4 
8 

 هاي فرهنگیزمینه 2
 

 ه شرایط فرهنگی و ایدئولوژیک مانند حضور بانوان در ورزشگا
 ها به ورزش توجهی رسانهبی

9 
6 

3 

 
 

 نقش رفتاري مدیران

 شناسایی راهکارهاي خالقانه از سوي مدیرانکاري و عدم کپی
 سوءمدیریت، عدم تلفیق دانش و تجربۀ مدیران
 ناتوانی در هموار کردن شرایط پخش تلویزیونی

 هاي فردي و اخالقی مدیر مانند خوشروییویژگی

15 
17 
3 
5 

4 

 
 
 
 

 نقش دولت در عدم توسعۀ درآمد

 نصبسازي و عزل و ي و دخالت دولت در تصمیمگريتصد
 توجهی جدي دولت و مجلس به ورزشدرجۀ اهمیت و بی
 ها و اماکن و عدم بهره از فناوري نوینکمبود زیرساخت

 ها به منابع مالی دولتوابستگی شدید فدراسیون و باشگاه
 نعدم خواست دولت و ارادة دولتمردان براي استقالل فدراسیو

 تورممشکالت و معضالت اقتصادي کشور مثل تحریم، رکود و 
 عدم ثبات مدیریتی در فدراسیون 

 ینابرابر دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دولت و رقابتتبعیض 
 نگرش سیاسی ورزش با حضور مدیران دولتی و سیاسی

8 
20 
18 
23 
24 
5 
7 
13 
7 

5 
 

 موانع و خألهاي قانونی
 عدم توسعۀ تبلیغات و پخش تلویزیونی

 هاي سازمانی فعلی توجهی به منافع سازمانی با چارتبی
 یالمللنیبارتباط ضعیف با مجامع 

7 
16 
2 

6 
 

 توسعه و ترویج
 ي از برنامۀ تبلیغاتی و ترویجیریگبهرهعدم 

 هاي ورزشیرشته تیفیو ک تیکمنزول سطح 
 نبود برنامۀ آموزشی براي توسعۀ پایدار

10 
4 
6 

7 

 
 

 نقش مدیریتی 

 روابط عمومی قوي و توانمند نبود واحد
 ي از علم مدیریت نوین و فناوري روزریگبهرهعدم 

 عدم استفاده از قوانین موجود مؤثر بر درآمدزایی
 ي از برنامۀ مدون بازاریابی و توسعۀ درآمدریگبهرهعدم 

  قائم به شخص، عدم تخصص و ناتوانی مدیران در توسعۀ درآمد

2 
11 
3 
16 
34 

8 

 
 
 و اقتصادي نقش راهبردي

 نبود کمیتۀ بازاریابی و اقتصادي توانمند            
 شرایط نامطمئن براي حامیان مالی از سوي فدراسیون

 نبود شرایط رقابتی و واگذاري به بخش خصوصی
 وازم ناتوانی مالی و عدم تعامل و ارتباط با صنعت و تولید ل   

   6 
10 
12 
17 

 
نشان داده شده است نتایج  4طورکه در جدول همان

براساس  شدهيگردآورهاي حاصل از تحلیل کیفی داده

هاي باز و محوري، موانع محیطی درونی و بیرونی کدگذاري

مقوله است که نقش دولت، خألهاي  قانونی،  8شامل 

ها و میزان محبوبیت، هاي فرهنگی، تفاوت در رشتهزمینه

راهبردي  و عواملمدیریتی و رفتاري توسعه و ترویج، نقش 

عنوان موانع پیش روي و اقتصادي مؤثرترین عوامل به

 ها در توسعۀ درآمدزایی است.فدراسیون
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 ي ورزشیهااهکارهاي توسعۀ درآمدزایی فدراسیونر -. کدگذاري باز و محوري5جدول 
 تکرار کدگذاري باز کدگذاري محوري ردیف

 اصالحات قانونی 1

 اصالح ساختار سازمانی براي توسعۀ درآمدزایی
 و تسهیل قوانین مالیاتی و گمرکی تیرایکپاجراي قانون 

 دستیابی به حق پخش تلویزیونی
 ها براي رفع و اصالح موانع قانونیارائۀ راهکار مجمع فدراسیون

 اصالح و ایجاد قوانین پویا و بروز و تعیین حوزة مسئولیت
 رسمیت شناختن حق انحصاري فدراسیون جهت ورود به بورسبه 

 هاهاي اجرایی و باشگاهي بخشسازیخصوص
 ثبات مدیریتی و استقالل با افزایش اختیار رئیس فدراسیون

 )وکارکسبي از مزیت رقابتی (رونق مندبهرهتوسعه و 
 هایی فدراسیونبر درآمدزاو نظارت بیشتر  کمتر دولتي گريتصد

 عملکرد و پاسخگویی مدیر از سوي دولت ارزیابی
 یماندگعقبدریافت یارانه از دولت براي جبران 

10 
13 
18 
8 
20 
3 
16 
5 
3 
7 
4 
5 

 ياتوسعهتدوین برنامۀ راهبردي و  2

 بلندمدتي و اهیپاآموزش و اقدامات 
 ي از راهکارهاي خالقانه و جدیدمندبهرهشناسایی و 

 توسعۀ فرهنگی ي برايارسانهتوسعۀ تبلیغاتی و 
 یالمللنیبتوسعۀ برگزاري رویدادها و همکاري با مجامع 

 ها براي درآمدتوسعۀ گردشگري و تبلیغات با استفاده از ستاره
 طراحی برنامۀ مدون و راهبردي درآمدزایی

 های باشگاهفیو کتوجه به هواداران براي توسعۀ کمی 
 بانوان بر درآمدتالش در ایجاد اراده مسئولین و توسعۀ ورزش 

 ها ي کردن باشگاهاچندرشتههاي ورزشی و توسعۀ رشته
 شرایط جامعه با توجهمحیطی براي خلق برنامه  لیوتحلهیتجز

 هاي ورزشیتوسعۀ جذابیت و تفریح در رشته

5 
3 
5 
7 
11 
13 
12 
6 
9 
3 
2 

 رویکرد اقتصادي و درآمدزایی 3

 هاي موفقي از فدراسیونریگبهرهشناسایی و 
 ي مردمی، داوطلبانههاکمکایجاد سامانۀ خیرین در جذب بیشتر 

 تعامل و استفاده از خدمات بانکی براي توسعۀ درآمد
 اخذ حق عضویت و کاربرد بیشتر و افزایش شرایط صدور مجوز

 خرید یا اجاره زمان پخش تلویزیونی
 ي قهرمانانگذارصحهي بیشتر از ریگبهره

 دي قوياستفاده از بازاریابان اقتصا
 ارتباط و تعامل با صنعت براي تولید تجهیزات ورزشی

 ایجاد کمیتۀ بازاریابی و اقتصادي مستقل در فدراسیون
 هاي ورزشیایجاد مرکز فروش لوازم اختصاصی رشته

 ي و استفاده از سامانۀ پیامکی و هوادارياندازراه
 هاالزام دولت بر درآمدزایی و استقالل مالی فدراسیون

 ي و تلویزیون خصوصیاماهوارهي شبکۀ اندازراه

8 
5 
5 
4 
8 
2 
15 
10 
7 
4 
11 
4 
9 

 اصول مدیریت در ایجاد درآمد 4

 وجود روابط عمومی قوي براي جذب و تأمین منافع اسپانسر
 مدیریت هزینه و تمرکز در رشد آرام و پیوسته

 باتجربهي مدیران کارامد، متخصص، دلسوز و ریکارگبه
 ییدرآمدزاتحلیل محیطی براي رفع موانع 

 و اعضاي هیأت رئیسه باتجربهي از نیروي نخبه و ریگبهره
 نگرفتن مدیران سیاسی و دولتی کاربه

 هاي مبتنی بر عقالنیتاستفاده از روش
 تغییر ساختار ذهنی، آموزش و ارتقاي مهارت درآمدزایی مدیران

3 
8 
30 
3 
13 
6 
4 
6 

 هازیرساختنوسازي مستمر  5
 دولت کردن آنها توسط روزبهها و توسعۀ امکانات و زیرساخت

ها و ي از فناوري روز و مدرن براي نوسازي و بسط زیرساختریگبهره
 هااستادیوم

18 
 
7 

 
ۀ مؤلفها، پنج نتایج حاصل از تحلیل کیفی داده 5جدول 

پیشنهادي و راهکارهاي برگرفته از تحلیل نشان داده شده 

هاي اصالحات قانونی، کاربرد اصول و مبانی است، مقوله

مدیریت، رویکرد اقتصادي و درآمدزایی، بازسازي مستمر 

اي از جمله ها و تدوین برنامۀ راهبردي و توسعهزیرساخت

هاي هاي مؤثر در توسعۀ درآمدزایی فدراسیونراهبرد

 ورزشی ایران هستند.
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 گیريبحث و نتیجه

وضعیت منابع  دهدیمهاي پژوهش نشان یافته

هاي ورزشی با کمبود و درآمدزایی موجود فدراسیون

محدودیت زیادي مواجه است که موانع مختلفی سبب عدم 

ي مذکور شده است. بعضی از هاسازمانتوسعۀ درآمدزایی 

که برخی از آنها در اند این موانع، بیرونی و بعضی درونی

ساختار اقتصادي، حقوقی و مدیریتی کشور ریشه دارند و با 

 رونیازاتوان آنها را از میان برداشت. راهکارهاي مناسب می

هاي ارائۀ راهکارهاي توسعۀ منابع درآمدزایی فدراسیون

ها . از تحلیل دادهکندیمورزشی ضرورت و اهمیت پیدا 

ها پنج راهکار اساسی فدراسیونمنظور توسعۀ منابع مالی به

شناسایی شد. اصالحات و رفع خألهاي قانونی، اولین راهکار 

طورکه در اصل شده در مطالعۀ حاضر است. همانشناسایی

هاي مختلف قانون اساسی آمده، توسعه و رشد بخش 44

اجتماعی است، جذب  –ورزشی که خود مقولۀ فرهنگی 

قطعی و مؤثر  حلراه عنوانگذاري بخش خصوصی بهسرمایه

تعیین شده است، ولی تاکنون گامی اساسی از طرف دولت 

در این جهت برداشته نشده است و طرح راهکار با ارائۀ 

الیحه به دولت و مجلس براي حل مشکل قانونی ضروري 

. در این زمینه توسعۀ ورزش، پیشرفت و رسدیمنظر به

ري از گیتسري آن در جامعه مستلزم شناسایی و بهره

ها و متولیان امر ورزش است هاي درآمدزایی سازمانروش

ي در بیشتر کشورهاي جهان، ارسانه). دریافت حق پخش 3(

شود، اي براي صنعت ورزش محسوب میمنبع درآمد عمده

ولی این موضوع هنوز در کشور ما وجاهت قانونی و اجرایی 

رفع هاي خصوصی و الزم را نیافته است. استفاده از شبکه

عنوان مشکل اساسی در این به مایصداوسانحصار سازمان 

. با وجود تأکید قانون بر )24(زمینه باید مدنظر قرار گیرد 

ها خصوصی بودن، اما ماهیت دولتی یا حکومتی فدراسیون

در  مؤلفي ورزشی، اجرایی نشدن قانون حق هاباشگاهو 

شود عامل بازدارندة درآمدزایی محسوب می نیترمهمکشور 

هر ). به 3که اصالح و رفع خأل قانونی، امري بدیهی است (

ي از سوي مدیران و سازیخصوص، جدي گرفتن مقولۀ حال

الزامات قانونی آن و مقایسۀ آن با وضعیت موجود نشان 

دهد که بسیاري از قوانین اجرایی نشده است؛ از جمله می

قانون برنامۀ چهارم براي اجراي این بند  117مادة » ز«بند 

 .)25(هاي اساسی برداشته نشده است قانونی گام

نقش  بلندمدتبدون تردید وجود برنامۀ راهبردي و 

دزایی دارد که راهکار دیگر کلیدي در توسعۀ منابع درآم

هاست. نبود شده در افزایش منبع مالی فدراسیونشناسایی

برنامۀ راهبردي و بلندمدت براي کسب درآمد کافی از سوي 

 نیترمهمها خصوص فدراسیونهاي ورزشی و بهسازمان

رود و همواره از موضوعات شمار میمانع توسعۀ درآمد به

ریزي بوده ة مدیریت و برنامهمورد توجه پژوهشگران در حوز

) که بیان 2010است، این ارتباط با اثر تحقیقی رابینسون (

درآمدزایی در ورزش سیر صعودي به خود گرفته و  کندیم

هاي جهانی و ملی هاي فدراسیونشک حاصل برنامهبی

اي بیان . در بخشی از گزارش مطالعهاستاست، قابل تفسیر 

شود، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) درآمدي ساالنه می

میلیون دالر دارد که این منبع مالی کالن،  700بیش از 

هاي نتیجۀ پخش تلویزیونی، تبلیغات، مجوز یا برنامه

تفریحی، امتیاز میزبانی و فروش بلیت است. هرچند 

یی که گسترش درآمدهاي مذکور را هاشنهادیپراهکارها و 

نظر خورد، ولی بهایجاد کند در این گزارش به چشم نمی

رسد همسو با برنامۀ اصولی و موفق بر درآمدزایی این می

هاي ایران در توسعۀ تحقیق باشد و الزم است فدراسیون

 . )26(برداري کنند مالی خود از راهبردهاي آن بهره

ها وجود منابع مالی و حیات و پابرجا بودن فدراسیون

هاي گوناگون مانند است که در قالبهاي گسترش آن راه

ی، فروش محصوالت، تبلیغات، پخش تلویزیونی، حامیان مال

 کندیمشوند. این پژوهش تصریح صدور مجوز و... ظاهر می

براي دستیابی به این منابع، تدوین برنامۀ راهبردي با هدف 
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). همچنین اهمیت 5توسعۀ درآمد، ضرورت دارد (

ي هاروشي در گسترش منابع درآمدزایی مذکور و زیربرنامه

ها از سوي فولرتون نآن در حل مشکالت مالی فدراسیو

) مورد تأکید قرار گرفته است که با راهکار تدوین 2008(

 برنامۀ مدون و راهبردي این تحقیق در یک راستا قرار دارد. 

رویکرد اقتصادي و درآمدزایی از راهکارهاي دیگر 

سبب براي ارائۀ در این پژوهش است. بدین شدهییشناسا

درآمدزایی، شناسایی راهکارهاي راهبردي در جهت توسعۀ 

منظور توسعۀ مالی، ها بهموانع موجود پیش روي فدراسیون

است، بنابراین در تحلیل کیفی  ریناپذاجتنابضروري و 

ها، نقش برنامۀ راهبردي و اقتصادي این حاصل از داده

تحقیق با مطالعاتی که با عنوان تجارت و گردش مالی، 

یارد دالر برآورد میل 620صنعت ورزش جهان را ساالنه تا 

 توانندیمها )، البته فدراسیون13اند، همخوانی دارد (کرده

نیازهاي مالی ورزش را از طریق برنامۀ راهبرد اقتصادي 

، در کندیمدهند. نتایج بررسی تحقیقی دیگر بیان پوشش 

هاي هاي ورزشی صنعتی است که پایهدنیاي امروز فعالیت

ها هستند و محصول آن تفریح و سرگرمی این صنعت تیم

بوده که درآمد دریافتی این صنعت شاخصی از میزان تفریح 

هاي ة همین صنعت است. بنابراین تفاوت رشتهدشدیتول

ورزشی و میزان محبوبیت آنها در ایجاد تفریح و جذابیت 

عاملی مؤثر بر  عنوانبهبایست این ویژگی را ن است که میآ

درآمدزایی و توسعۀ اقتصادي قلمداد کرد و انتظار داشت 

هاي درآمدزایی براي ها با افزایش رویکرد و شیوهفدراسیون

زمینۀ آن را  شدهشناختههاي مختلف با رفع موانع رشته

ورزش  کند صنعت) تأکید می1983). مولین (7مهیا کنند (

موجبات افزایش ارزش افزودة کاال و خدمات را فراهم 

سازد و این خود فرصتی مناسب است براي کسب درآمد می

و افزایش منابع مالی که راهبردهاي اقتصادي را مورد توجه 

قرار داده است. اگرچه نتیجۀ پژوهش مذکور با این تحقیق 

                                                           
1. Motomura 

زوده همخوانی دارد، راهکاري مؤثر در جهت ایجاد ارزش اف

هاي ورزشی ارائه نشده براي گسترش درآمدزایی فدراسیون

ة بازاریابی ورزشی را در شدشناختهنیز نقش  است. الهی

ي مهم دانسته و جدیت امنطقهاقتصاد جهانی و ملی و 

هاي این دانش در کارگیري روشهمراه با تالش براي به

هاي ورزشی و مشخصاً توسعۀ مالی و فنی سازمان

که  )27(داند ناپذیر میها را ضرورتی اجتنابفدراسیون

رسد در راستاي برنامه و رویکرد اقتصادي پژوهش نظر میبه

گیري یکسان منجر شود. بدیهی است پیش رو به نتیجه

هاي اقتصاد کارگیري مدیریت بازاریابی و تمرکز بر روشبه

مسئوالن راهگشاي مشکالت خواهد  سالم با توجه به ارادة

هاي اقتصادي در ورزش براي توسعۀ بود. بنابراین فرصت

منابع درآمدزایی و مالی گسترده است که با راهکارهاي 

اقتصادي و بازاریابی این مطالعه و نتایج تحقیق همخوانی 

). در پژوهشی اذعان شده است، در حال حاضر 12دارد (

ترین و توانداز بزرگ، میصنعت ورزش بعد از صنعت نفت

به  با توجهها سودآورترین صنایع محسوب شود و فدراسیون

ها و ظرفیت جامعه قادر به کسب درآمد بهتر ویژگی رشته

در مطالعۀ خود، خرید  1خواهند بود. در این بین موتومورا

ي ملی بسکتبال را هامیتی توسط انجمن المللنیببازیکن 

داند که درآمد بیشتر می قدم به سمت پیروزي و کسب

ي این مطالعه است اتوسعهبا برنامۀ اقتصادي و  جهتهم

. بر همین اساس و در پژوهشی همسو، پیامدهاي )28(

همراه دارد، بر تصادي که توسعۀ درآمد را بهمثبت اق

پرداخت پول بیشتر براي خرید بازیکن تأکید شده است 

اي دیگر عنوان شده معامالت اقتصادي . در مطالعه)29(

ورزش، همانند معامالت سهام درآمدزا هستند که براي 

موفقیت، به کار زیاد نیاز دارد، چراکه یک مهارت است و 

 . )30(برنامه و پرورش در آن یک ضرورت است 
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ها از راهکارهاي توسعۀ درآمدزایی فدراسیون یکی دیگر

در این مطالعه اصول و مبانی مدیریت است که شناسایی 

ي سازیخصوصي بررسی و مطالعۀ روند هاافتهشده است. ی

و تأثیرات اقتصادي آن که در بین هشت کشور جهان در 

از جمله انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزلند،  1995سال 

دهد اتلند انجام گرفته است، نشان میو اسک کنگهنگ

 152میلیارد دالر بیشترین و ایران با  152ایاالت متحده با 

اند، آمار میلیون دالر کمترین سطح درآمد از ورزش را داشته

ها مذکور ناتوانی مدیران ورزشی کشور در استفاده از فرصت

سازد که با نقش مدیریتی در توسعۀ درآمدزایی را نمایان می

ها با استفاده اسیونها همخوانی دارد و طبیعتاً فدرفدراسیون

از مدیران باتجربه و علمی در توسعۀ درآمدزایی موفق 

) نیز اعتقاد 31) (1396خواهند شد. مرادي و همکاران (

هاي ورزشی دارند در میدان رقابت نوین جهانی، فدراسیون

این منابع مالی کافی دارند و  نیتأمکشور نیاز جدي به 

اتفاق با مدیریت مؤثر بازاریابی، تدوین قوانین و ایجاد 

هاي تخصصی بازاریابی مرتبط با نقش مدیریت و آژانس

. استراهبرد اقتصادي تحقیق پیش رو قابل تفسیر 

) ضمن نکوهش 1385همچنین الهی، گودرزي و خبیري (

ي، بر ایجاد واحدي احرفهمدیریت بازاریابی در لیگ 

ي هاسازماني نیروي متخصص در ریگکاربهتخصصی و 

نیز در  )1386ي (معمار). 24اند (ورزشی تأکید کرده

پژوهشی دیگر نحوة مدیریت بازاریابی در ورزش ایران را نقد 

کارگیري متخصصان بازاریابی و مدیریت کرده و بر لزوم به

ي از ریگبهرهمؤثر در ورزش تأکید کرده است که با راهکار 

یریت تحقیق حاضر همخوانی دارد. اصول و مبانی مد

ها بنابراین درآمدزایی بخش مهم در عملکرد فدراسیون

رو بهبود سطح مدیریت اجرایی و ، ازاینرودیمشمار به

ی در موفقیت و تحقق اهداف باارزشبازاریابی نقش 

تواند در . آنچه در این شرایط می)32(ها دارد فدراسیون

کار نگرفتن مدیران توسعۀ درآمدزایی آنها مفید واقع شود، به

هاي تکمیلی در حوزة دولتی، استقالل مدیران و آموزش

بازاریابی براي افزایش منابع مالی است. بر همین مبنا و مؤثر 

بازاریابی در عصر «عنوان اي با شمردن درآمد در مطالعه

اظهار شد استفاده از مدیریت بازاریابی براي توسعۀ » جدید

درآمد و شکوفایی ورزش کشور مزایاي انکارناپذیري دارد 

هاي ورزشی ترین وظایف سازمانترین و پیچیدهکه کلیدي

)، البته ارتباط مستقیم و قابل فهمی با 33( در ایران است

بستگی مالی و تحقق اهداف مرتبط راهکار مدیریتی، عدم وا

 با توسعۀ درآمدزایی این تحقیق دارد.

، پنجمین راهکار هارساختیمستمر زنوسازي 

ة توسعۀ منابع مالی در این مطالعه است. شدییشناسا

منظور برگزاري رویدادها توسط مالی به نیتأمدرآمدزایی و 

هاي زیاد آن با هدف منظور پوشش هزینهفدراسیون به

سعۀ ورزش یک تصمیم ناگزیر است و وجود اماکن، تو

ها با فناوري جدید، رشد کمی نوسازي و گسترش زیرساخت

ها در پی خواهد و کیفی و افزایش درآمد را براي فدراسیون

هایی است که در آن داشت و این در راستاي نتایج یافته

اندازي ي در ساخت و راهگذارهیسرماشود، تأکید می

ي درآمدزایی متعددي را پیش روي مدیران هاراه هاورزشگاه

). در پژوهشی دیگر بیان شده است 7دهد (قرار می

هاي دولت قسمت بزرگی در توانمندسازي هزینهکمک

ها رفاه یارانه کندیم دییتأهاست، این یافته استادیوم

شود دهد و سبب توسعۀ درآمد میرا افزایش می هاورزشگاه

هاي این در جهت راهکار بازسازي سازهو مطالعات مذکور 

 . )10(شود پژوهش است و بر آن تأکید می

ضمن نکوهش ورود تجارت در ورزش و بحث  زادهحسن 

درآمدزایی فراوان آن، اعتقاد دارد هویت ملی تضعیف 

گرایی بر ماهیت ورزش اثر سوء شود و ترویج نتیجهمی

که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. اما  گذاردیم

ها با رعایت تعادل در توان انتظار داشت فدراسیونمی

رویکرد اقتصادي و عدم افراط، قادر به درآمدزایی و حفظ 
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 .)34(هویت و ماهیت ورزش باشند 

 
 هافدراسیون. الگوي راهکارهاي توسعۀ منابع مالی و درآمدزایی 1شکل 

 
عنوان راهکارهاي اساسی شامل مقوالت محوري به

ي اصالحات قانونی، اصول و مبانی مدیریت، رویکرد اقتصاد

ها با و درآمدزایی، بازسازي مستمر زیرساخت و سازه

گیري از فناوري نوین و تدوین برنامۀ راهبردي و بهره

هاي یوندرآمدزایی فدراسراهکارهاي توسعۀ  تماماًاي توسعه

لیل ورزشی است. بر این اساس، مقولۀ اصالحات قانونی از تح

نظران در طول تحقیق بود که رفع پیشنهادهاي صاحب

ع خألهاي قانونی براي دستیابی به حق پخش تلویزیونی، رف

در  هاشرکتموانع گمرکی و تسهیل قوانین مالیاتی 

و حامیان  ذارانگهیسرماپشتیبانی از ورزش، حمایت از 

ي اجرایی و هابخشسپاري خارجی، جدیت در برون

ها و اصالح گري دولت بر ورزشگاه، کاهش تصديهاباشگاه

 ها در توسعۀ مالی را برشمردند.ساختار سازمانی فدراسیون

اي نیز راهکاري است تدوین برنامۀ راهبردي و توسعه

 ور درکشکه از پیشنهاد نخبگان و مدیران اجرایی ورزش 

طول تحقیق شناسایی شد. همچنین، پیروي از دانش، اصول 

و مبانی مدیریت، رویکردهاي اقتصادي و درآمدزایی و 

خصوص فضاي مجازي و استفادة بیشتر از فناوري نوین و به

تعامل و ارتباط با صنعت براي ارائۀ دانش فنی و تولید 

تجهیزات اختصاصی، از راهکارهاي مؤثر دیگر در توسعۀ 

ها هستند و در نهایت پنجمین راهکار درآمدزایی فدراسیون

هاي پژوهش، توسعه و عمران شده از تحلیل یافتهشناخته

که در دو بخش  استزیرساختی مستمر با فناوري نوین 

و تعمیر و نگهداري  هاورزشگاهعمده، ساخت و توسعۀ 

 مدنظرمتناسب با شرایط روز، رفاه هرچه بیشتر هواداران را 

 دهد.ار میقر

کارگیري هاي اصالحات قانونی، بهرسد مقولهنظر میبه

اصول و مبانی مدیریت با رویکرد اقتصادي و درآمدزایی، 

هاي ورزشی و در نهایت تدوین نوسازي و توسعۀ زیرساخت

راهکارهاي اساسی در  عنوانبهاي برنامۀ راهبردي و توسعه

شی نقش مؤثر هاي ورزتوسعۀ مالی و درآمدزایی فدراسیون

اي دارند. در ادامه و با توجه به درآمدزایی کنندهو تعیین

شده در مطالعۀ فعلی و وجود موانع و راهکارهاي شناسایی

ها و حمایت از آنها شود توسعۀ باشگاهحاضر پیشنهاد می

راهکارهاي توسعۀ مالی و 
درآمدزایی فدراسیون هاي 

ورزشی

اصالحات قانونی

اصول و مبانی مدیریت

رویکرد اقتصادي و درآمدزایی

بازسازي مستمر زیرساخت ها

تدوین برنامۀ راهبردي  و  
ايتوسعه
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مدنظر قرار گیرد، همچنین به تقویت واحد یا ایجاد سازمان 

هاي درآمدزایی اقتصادي و بازاریابی مستقل براي کشف راه

ها و ایجاد فضاي رقابتی و ارائۀ راهکاري مؤثر در فدراسیون

در تحلیل  از سوي مسئوالن ورزش کشور اهتمام شود. آنچه

میزان ها، ها مشخص شد تفاوت در ویژگی رشتهیافته

جذابیت و محبوبیت و عدم دسترسی آسان به آنهاست که 

هاي پژوهش است و در مجموع به پژوهشگران از محدودیت

، تحقیق و بررسی موردي براساس دشویمپیشنهاد 

هاي فرهنگی، اجتماعی، انسانی و اقتصادي متناسب ویژگی

منظور هاي ورزشی بهبا خصوصیات هریک از رشته

زشناسی شود. همچنین مطالعه براي خودکفایی مالی با

مورد تأکید  هامیتها و فراهم کردن شرایط استقالل باشگاه

 این تحقیق است.
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Abstract 
Federations are the world's leading sports organizers and a sufficient source of funding 
plays a significant role in achieving the goals of the federations. The purpose of this 
study was to investigate the status quo and identify strategies for developing financial 
resources and income generation of sports federations in Iran. For this purpose, a 
qualitative research method was conducted. the statistical sample included 47 
qualitative interviews with experts, executive managers, and faculty members who 
were selected using the theoretical sampling method and the snowball method. The 
research instrument for collecting data in this research was basics and scientific 
documentation and interviews. To analyze the data, including interviews, the theme 
analysis method, which is widely used in qualitative research, was used. In this 
method, the interviews were first recorded on the tape and the contents of the 
interview were implemented and completed using the notes taken during the 
interviews. Research findings of the coding method in three stages are the 
determination of verbal statements, open coding, and coding. Ninety-two badges were 
identified in open coding which was categorized into 20 categories and identified for 
the purposes of research and data analysis, current income conditions, barriers, and 
strategies. The study indicated that the categories in the form of strategies are not 
rooted solely in the dependence of the government's inadequate assistance and the 
deterrents have an effective role to play in this regard. Government assistance and 
sponsors are the most significant current source of income, legal vacuum and 
management role as the major barriers as well as legal reforms, the formulation of a 
strategic and economic plan, observance of the principles of management, and 
continuous restoration of the stadiums are identified as the most important solutions in 
this study. Therefore, due to the lack of financial resources of the federations, the 
strategic economic approach to the development of income generation may be 
strengthening and expansion of sports fields in gyms. 
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