
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1396 پاييز، 3شمارة ، 9دورة 

  21-31: ص ص 

  

  هاي فوتبال ايران و جهان هاي درآمدزايي باشگاه بررسي و تحليل شيوه
  
  2مهرزاد حميدي - 1جبار سيف پناهي شعباني

دانشيار دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي  .2 استاديار گروه علوم ورزشي دانشگاه زنجان، زنجان، ايران.1
 دانشگاه تهران، تهران، ايران

  )1393/  10/  24 : ، تاريخ تصويب1393/ 04 /  15: تاريخ دريافت (

 
  

 چكيده

روش . هاي برتر فوتبال دنيا بود ليگ برتر فوتبال ايران و باشگاههاي  هاي درآمدزايي باشگاه هدف تحقيق حاضر بررسي و تحليل شيوه
جامعة آماري تحقيق شامل كلية كساني . دست آمد اي و مصاحبه با خبرگان به تحقيق، كيفي بود و اطالعات مورد نياز از مطالعات كتابخانه

. كردند سر كشور در حيطة بازاريابي ورزشي فعاليت ميهاي سرا هاي ليگ برتر فوتبال و دانشگاه بود كه در فدراسيون فوتبال، باشگاه
شيوه براي  43در مجموع تعداد . ها تا رسيدن به مرحلة اشباع ادامه يافت صورت نظري صورت گرفت و تعداد مصاحبه گيري به روش نمونه

اي تجاري و درآمدهاي روز اي، درآمده هاي فوتبال شناسايي و در سه بخش كلي درآمدهاي حق پخش رسانه درآمدزايي در باشگاه
هاي ليگ برتر فوتبال ايران در مقايسه با  هاي درآمدزايي در باشگاه ها نشان داد كه ميزان و تنوع راه بررسي. بندي شد مسابقه دسته

  .هاي برتر فوتبال دنيا بسيار محدودتر است باشگاه
 

  يديكل يهاواژه
  .فوتبالبازاريابي، باشگاه فوتبال، درآمد، صنعت فوتبال، 
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  مقدمه
 1ميليون بازيكن،  240ورزش فوتبال با بيشتر از 

باشگاه در سراسر هزار  300هزار تيم و  400ميليون و 

در ميان همة  .)25(ترين ورزش دنياست  جهان، محبوب

ها، فوتبال بيشترين گستردگي و انتشار را در قرن  ورزش

اي از كل صنعت ورزش  و سهم عمده) 28(بيستم داشته 

امروزه فوتبال به يك ). 9(را به خود اختصاص داده است 

ي بر روي گذار دالر سرمايه بازار تبديل شده و ميلياردها

هاي افراطي نقل و انتقاالت،  هزينه. انجام گرفته است آن

ها، مجادله و  مبالغ نجومي براي امضاي قرارداد با بازيكن

ها در جهت ترويج  رقابت بين اسپانسرها براي جذب ستاره

دست  پايان براي به و تبليغ محصوالتشان، مذاكرات بي

اي  اي، تالش مديران حرفه آوردن حق پخش رسانه

گذاران  يمشان براي جذب سرمايهتمنظور الگو كردن  به

بالقوه، همة اينها تنها جزئي از دنياي فوتبال امروز است 

ترين  عنوان رايج هاي فوتبال به حضور در استاديوم). 23(

فعاليت فراغتي در ميان هواداران ورزشي اروپا، درآمدهاي 

تا  2002از سال . اقتصادي عظيمي را توليد كرده است

، بيست تيم برتر فوتبال اروپا بيشتر از يك ميليون 2007

فوتبال ). 31(اند  هاي ليگشان جذب كرده تماشاگر در بازي

ميليون نفر  31مند،  ميليون نفر عالقه 44با بيشتر از 

ميليون نفر بينندة منظم و  8هاي مختلف،  طرفدار تيم

دة ميليون نفر خوانن 20هميشگي مسابقات از استاديوم، 

ميليون نفر بينندگان  25ها و  خبرهاي فوتبال از روزنامه

تلويزيوني يا شنوندگان راديويي، ورزش حاكم در 

ترين و  ليگ فوتبال استراليا نيز بزرگ). 13(ايتالياست 

اي در استراليا محسوب  مشهورترين رقابت ورزشي حرفه

در سال . شود و از لحاظ اقتصادي خيلي چشمگير است مي

ميليون دالر بود، در  110يباً تقر 1AFLرآمد ، د2000

به  2009ميليون دالر، در  215اين مبلغ به  2005سال 

                                                           
1. Australian Football League  

ميليون دالر  8/335به  2010ميليون دالر و در  5/303

 47000صنعت فوتبال اسپانيا نيز  .)26(افزايش يافت 

بيليون يورو  46/4شغل ايجاد كرده و ارزش وجودي آن 

تحول فوتبال از ورزش به صنعت ). 1(برآورد شده است 

عنوان احساس  به صرفاًها  يبازسبب شده تا پيروزي در 

عملكرد . برتري و غرور باشگاهي و ملي تفسير نشود

ها و رويدادهاي مختلف تأثيرات اقتصادي  يبازدر  ها باشگاه

براي نمونه عملكرد استثنايي باشگاه ). 12(اي دارد  عديده

، موجب رشد چشمگير 2008-2009بارسلونا در فصل 

  ).19(ميليون يورو شد  366درآمد باشگاه به رقم 

هاي  هاي باشگاه ها با توجه به افزايش هزينه باشگاه

هاي ورزشي  ورزشي و رقابت فشرده براي جذب سرمايه

مانند بازيكنان، مربيان و امكانات ورزشگاهي و كسب 

ن دنبال حصول بيشتري هاي باالتر در مسابقات، به رتبه

كه فروش بليت  درحالي). 27( درآمد از امكانات موجودند

اي  هاي ورزشي حرفه ها منبع اصلي درآمد سازمان استاديوم

در روزهاي ابتدايي بود، امروزه منابع درآمد ديگري مانند 

هاي مالي و غيرمالي،  درآمدهاي تجاري، حمايت

اهميت  مراتب بهاي  هاي ويژه و حق پخش رسانه يگاهجا

هاي مختلف  يگلو  ها باشگاهامروزه ). 33(ي دارند بيشتر

هاي مختلفي براي  ي و شيوهها كانالفوتبال دنيا از 

مؤسسة ). 22(كنند  يمدرآمدزايي هرچه بيشتر استفاده 

هاي فوتبال را در سه  ، درآمدزايي باشگاه2مالي دلويت

اي،  دستة كلي درآمدهاي حاصل از حق پخش رسانه

بندي  يمتقسآمدهاي روز مسابقه درآمدهاي تجاري و در

  ).21(كند  يم

حق ) AFL(ليگ فوتبال استراليا  2011در سال 

) 2012 -2016( ساله پنجها را براي يك دورة  يبازپخش 

ميليارد دالر به فروش رساند، اين مبلغ  25/1به مبلغ 

ميليون دالر بود  780بسيار بيشتر از قرارداد قبلي به مبلغ 

                                                           
2. Deloitte 
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فوتبال آلمان، بوندس ليگا، با فروش همچنين ليگ ). 26(

هايش كه از فصل  اي چهار فصل از بازي حق پخش رسانه

ميليارد يورو  5/2شود، مبلغ  آغاز مي 2014-2013

با توافق بر سر اين قرارداد ليگ . دست آورده است به

دست   ميليون يورو به 628فوتبال آلمان بابت هر سال 

آمد ساالنة آن از محل كه تا به حال در درحالي. آورد يم

. ميليون يورو بوده است 412اي خود  فروش حقوق رسانه

اي ليگ برتر انگليس نيز در حال حاضر  حق پخش رسانه

ميليون يورو است، اما  16ميليارد و  2براي سه فصل 

 2013ي ها سالرود با انعقاد قرارداد جديد براي  يمانتظار 

در ). 8(، اين مبلغ رشد چشمگيري داشته باشد 2016تا 

اي ليگ برتر فوتبال ايران  حال حاضر حق پخش رسانه

ميليارد تومان براي يك فصل است، اين در  5/13فقط 

حالي است كه اين مبلغ شامل تبليغات محيطي دور زمين 

مبلغ بسيار كمي بابت  تنها نهيما صداوسشود، يعني  هم مي

دهد، بلكه تبليغات محيطي دور  يمخش مسابقات حق پ

و محل درج  ها باشگاهزمين را نيز كه در واقع حق مسلم 

  ).3(نشان تجاري حاميان آنهاست، از آنها گرفته است 

درآمدهاي تجاري نيز، بخش بزرگي از درآمدهاي 

در حال حاضر شركت . گيرد يبرمهاي فوتبال را در  باشگاه

ميليون پوند بابت كيت ورزشي و  5/23ساالنه مبلغ  1نايك

پردازد و اين  يمتبليغات جانبي به باشگاه منچستر يونايتد 

همچنين باشگاه منچستر . ادامه دارد 2015تا سال  قرارداد

 400 2با هواپيمايي اتحاد قراردادسيتي انگليس با امضاي 

 100آورده است،  يمدست  سال به 10ميليون پوند براي 

اين مبلغ بابت فروش نام استاديوم  ميليون پوند از

ميليون پوند براي درج نشان  300به اتحاد و  3ايستنلندز

اتحاد بر پيراهن باشگاه منچستر سيتي به اين باشگاه تعلق 

غير از حامي اصلي خود كه  باشگاه بارسلونا به). 7(گيرد  يم

                                                           
1. Nike 
2. Etihad 
3. Eastlands 

است، چندين حامي  4شركت قطري، قطر فونديشن

عنوان حامي رسمي پوشاك  نايك به: دوم دارد دست

 6عنوان نوشيدني رسمي، تي وي تري به 5ورزشي، كوكاكوال

عنوان اتومبيل  به 7عنوان كانال رسمي عمومي، آئودي به

 9عنوان آبجوي رسمي، الكايكسا به 8رسمي، استرال دام

ة كنند فراهمعنوان  به 10عنوان نهاد رسمي مالي، بوين به

تكنولوژي رسمي فناوري عنوان  به 11ي، ايسرقماربازرسمي 

عنوان شبكة رسمي ارتباطات،  به 12اطالعات، ميديا پورو

كنندة رسمي  ينتأمعنوان  به 13شركت هتلداري ان اچ

عنوان هواپيماي مسافربري رسمي و  به 14هتل، ويولينگ

نشان تجاري . عنوان محصوالت غذايي رسمي به 15بابيبل

ين بازي، درون استاديوم دور تا دور زم ها شركتهمة اين 

يت باشگاه قرار سا وببر روي ديوارهاي محل كنفرانس و 

هاي فوتبال  جدا از درآمدي كه باشگاه). 34(شود  داده مي

آورند،  يمدست  دنيا از شركاي تجاري و حاميانشان به

از  ها باشگاهدرآمدهاي ديگري نيز وجود دارد كه 

براي مثال . آورند يمدست  هاي تجاري خود به يتفعال

شگاه رئال مادريد از فروش البسة ورزشي، بازديد از با

استاديوم و موزة باشگاه، حق استفاده از نشان بازيكنان، 

يدوفروش بازيكن و خريت باشگاه، سا وبتورهاي تفريحي، 

اين در حالي ). 17(كند  يمدرآمدهاي زيادي را كسب ... 

هاي  است كه ميزان و تنوع درآمدهاي تجاري باشگاه

ايران كه بخش اعظم آن شامل حمايت ناچيز فوتبال 

  ).1،  6(حاميان است، بسيار محدود است 

                                                           
4. Qatar Foundation  
5. Coca Cola 
6. TV3 
7. Audi 
8. Estrella Damm 
9. La Caixa 
10. Bwin 
11. Acer 
12. Media Pro 
13. NH Hoteles 
14. Vueling  
15. Babybel 
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هاي فوتبال را  بخش بزرگ ديگري از درآمدهاي باشگاه

يژه در دوران و به. دهد يمدرآمدهاي روز مسابقه تشكيل 

ركود اقتصادي و در شرايطي كه ساير منابع درآمدي رشد 

ن منبع درآمدي خود ي ندارند، اهميت ايا مالحظهشايان 

داشتن يك استاديوم تخصصي، . دهد يمرا بيشتر نشان 

يرگذار بر تأثين عامل تر مهميفيت براي فوتبال، باكمدرن و 

عوامل مهمي كه موجب ). 5(درآمدهاي روز مسابقه است 

ها و  يوماستادافزايش حضور و رضايت تماشاچيان در 

، نوع رشتة ها يمتشود، شامل كيفيت  درآمدزايي بيشتر مي

ورزشي، تبليغات، برنامة زماني مسابقات، عوامل اقتصادي و 

درآمدهاي ). 10، 16(كيفيت و تسهيالت استاديوم است 

ميليارد دالر در  1/1تيم برتر فوتبال اروپا  20روز مسابقة 

اما درآمد روز مسابقة  ).31(بوده است  2010فصل 

فروشي  يتبلهاي فوتبال ايران فقط مربوط به  باشگاه

 ).4(شود، كه اين مقدار درآمد نيز بسيار كم است  مي

هاي فوتبال را  كه بيان شد، درآمدهاي باشگاهطور همان

اي،  توان در سه بخش كلي درآمدهاي پخش رسانه يم

بندي  درآمدهاي تجاري و درآمدهاي روز مسابقه دسته

يي ها بخشاما هر كدام از اين منابع اصلي خود از چه . كرد

هاي فوتبال دنيا براي درآمدزايي  باشگاهشده است؟  تشكيل

هاي  كنند؟ باشگاه يمهايي استفاده  و شيوه ها راهاز چه 

هايي براي درآمدزايي استفاده  فوتبال ايران از چه راه

توانند از صنعت  ينمهاي فوتبال ايران  چرا باشگاه كنند؟ يم

منظور  نحو مطلوب به بزرگي كه در آن قرار دارند به

  درآمدزايي بيشتر استفاده كنند؟ 
 

  روش تحقيق
هاي  شناسايي و كشف شيوه(با توجه به هدف تحقيق 

روش تحقيق كيفي براي ) هاي فوتبال درآمدزايي باشگاه

بدين صورت كه پس از مطالعات . اين پژوهش انتخاب شد

يت سا وبمطالعة مقاالت، كتاب، اسناد و (اي  كتابخانه

هاي درآمدزايي  فهرستي اوليه از شيوه) ها باشگاه

هاي فوتبال تهيه شد و در ادامه براي شناسايي و  باشگاه

هاي بيشتر درآمدزايي، مصاحبه با خبرگان  كشف شيوه

پژوهش كيفي امكان شناسايي و كشف . انجام گرفت

). 11(كند  يمها و مطالعة عميق مفاهيم را فراهم  يدهپد

هدف، كاربردي محسوب  همچنين پژوهش حاضر از منظر

ها و نتايج اين پژوهش  ينكه يافتهابا توجه به . شود مي

مديران و مسئوالن  سؤاالتتواند پاسخگوي برخي از  يم

هاي ليگ برتر فوتبال ايران باشد و امكان استفاده از  باشگاه

توان  يموجود دارد،  ها باشگاهاين نتايج در برنامة بازاريابي 

 .ناميد آن را تحقيق كاربردي

  جامعة تحقيق
 :جامعة آماري تحقيق شامل سه گروه مختلف است

  18مدير عامالن و اعضاي كميتة بازاريابي 

 باشگاه ليگ برتر فوتبال؛

 اعضاي كميتة بازاريابي فدراسيون فوتبال؛ 

 هاي سراسر  استادان مديريت ورزشي دانشگاه

  .كشور با تخصص در حوزة بازاريابي ورزشي

 و تعداد نمونهگيري  روش نمونه

هاي كيفي و همچنين هدف  يقتحقبا توجه به ماهيت 

هدفمند و (صورت نظري  گيري به تحقيق، روش نمونه

ها تا رسيدن به  تعداد مصاحبه. انتخاب شد) غيرتصادفي

در . مرحلة اشباع و شناسايي همة عوامل ادامه يافت

  .نفر انجام گرفت 12مصاحبه با  15مجموع 

  ها دادهروش گردآوري 

اي  از طريق مطالعات كتابخانه ها دادهگردآوري 

مصاحبه و ) ها باشگاهيت سا وبها، اسناد و  مقاالت، كتاب(

مطابق  ها دادهدر مرحلة مصاحبه گردآوري . گرفت صورت

صورت زير صورت  كيفي به ها دادهي آور جمعبا شيوة 

  :گرفت
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. 3تماس و برقراري ارتباط؛ . 2انتخاب فرد؛ . 1

. 5؛ ها دادهانتخاب رويكرد گردآوري . 4گيري قصدي؛  نمونه

  ؛ها دادهچگونگي ثبت 

؛ و ها دادهها در فرايند گردآوري  يدشوار وفصل حل. 6 

  ).2( ها دادهنگهداري، تنظيم و تحليل . 7

  ها دادهوتحليل  يهتجزروش 

ي زير ا مرحله فرايند شش طي ها دادهوتحليل  يهتجز

  :صورت گرفت

، كسب احساس كلي در ها دادهمرور متن نوشتاري . 1

ي متن نوشتاري؛ بند بخشخصوص آنها و تعيين چگونگي 

صورت  به ها دادهيي از متن نوشتاري ها بخشانتخاب . 2

شده و  مرور كدهاي تدوين. 3شده؛  يكدگذارات اطالع

كاهش . 4اطالعات؛  تر هعمدي ها دستهصورت  ادغام آنها به

ي ها دستهي تكراري و ادغام ها دسته، حذف ها دسته

. 5به حدود بيست دسته؛  تر عمدهي ها دستهدر  تر كوچك

انتخاب . 6تبديل دسته كدها به پنج تا هفت موضوع؛ 

عنوان موضوع بحث و مشخص  به) ييها مقوله(كدهايي 

 ).2(براي توصيف آنها در گزارش تحقيق  ها مقولهكردن بقية 

 

  ها نتايج و يافته
سه منبع اصلي درآمدزايي همراه با  1در جدول 

ي هر يك كه طي انجام مصاحبه و مطالعة ها بخش خرده

 متأسفانه. اي شناسايي شد، آورده شده است كتابخانه

هاي ايران امكان مقايسة  علت شفاف نبودن مالي باشگاه به

هاي فوتبال ايران و  ارقام درآمدزايي باشگاه دقيق آمار و

هاي فوتبال  اما در هر موردي كه باشگاه. خارج وجود ندارد

ايران درآمدزايي دارند، با عالمت تيك مشخص شده است؛ 

هاي  اين ميزان درآمدزايي نيز در مقايسه با باشگاه هرچند

همچنين در مورد . فوتبال خارج كشور بسيار كمتر است

هاي فوتبال ايران سعي شده  ي درآمدزايي باشگاهها شيوه

يك يا  فقط نههاي ليگ برتر توجه شود،  كه به همة باشگاه

 .دو باشگاه خاص

 

  هاي فوتبال منابع درآمدزايي باشگاه. 1جدول 
 ايران  هاي فوتبال ي سه منبع اصلي درآمدزايي باشگاهها بخش خرده  درآمدزايي سه منبع كلي

 
 

  اي حق پخش رسانه

 √  ي تلويزيون داخلي ها شبكهحق پخش مسابقات داخلي و خارجي باشگاه از  - 

    ي تلويزيوني خارجي ها شبكهحق پخش مسابقات داخلي و خارجي باشگاه از  - 
    ي راديوييها شبكهالمللي باشگاه از  ينبحق پخش مسابقات داخلي و  - 
    باشگاه از شبكة جهاني اينترنت... حق پخش مسابقات، تصاوير منتخب و  - 
    ي همراهها تلفنباشگاه از ... حق پخش مسابقات تصاوير منتخب و  - 

 
  
 

  درآمدهاي روز مسابقه
  
  
  
  

قسمت اعظم اين بخش * 
فروشي و حق  يتبلشامل 

  )20(عضويت است 

  √ )هاي فصلي يتبلهاي روز مسابقه يا فروش  يتبلشامل (فروشي  يتبل - 
   حق عضويت - 
  √ ي مواد خوراكي داخل استاديومها فروشگاهو  ها رستوران - 
   )يس شده استتأسيي كه جهت صرف نوشيدني ها محل(بارهاي داخل استاديوم  - 
   استاديومي ويژة البسة ورزشي داخل يا حومة ها فروشگاه - 
  √  در روز مسابقه) VIP(هاي ويژه  يگاهجاي از بردار بهره - 
در روز ) Corporate Box( هاي ويژة مخصوص شركاي تجاري و حاميان يگاهجاي از بردار بهره - 

  مسابقه
  

   )تبليغات روي تابلوي امتيازها بين دو نيمه مثالً(هاي تبليغاتي داخل استاديوم  يآگه - 
) Mixed zoon(درآمدهاي حاصل از به نمايش گذاشتن نشان شركاي تجاري در منطقة آميخته  - 
 )شود راهرويي كه با بازيكنان مصاحبه مي(

 

در ... ، جايگاه معلوالن، جايگاه حيوانات و مهدكودكدرآمدهاي حاصل از وجود امكاناتي مانند  - 
  استاديوم

 

  در روز مسابقه) Fan zoon(درآمدهاي حاصل از منطقة هواداران  - 
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 √  )شود حامي كه نشان آن بر روي پيراهن تيم در مسابقات حك مي: حامي پيراهن(حامي اصلي  - 
 √  )كند، مانند آديداس، نايك و آلشپورت يمپيراهن و ساير البسة ورزشي تيم را تهيه (حامي توليدي  - 
مربوط به ... و  ونقل حملي مختلفي كه خدمات گوناگون مانند تهية غذا، ها شركت(حاميان جانبي  - 

  ) دارند  عهدهباشگاه را بر 
 

زي
ردا

ر پ
ازا
ب

  
  

   )صدور مجوز(فروش نشان باشگاه  - 
   فروش نشان بازيكنان - 
   واگذاري حقوق نام ورزشگاه  - 
     ...)و  ها جام، ها نشان(از موزة افتخارات باشگاه  بازديد - 
   متقاضي در ايام مختلف سال  ها شركتو  ها سازماناجارة استاديوم به  - 
   استاديوم ) VIP(هاي ويژة  يگاهجاو ) Corporate Box(ي شركتي ها اتاقاجارة  - 
   ...مسابقات جذاب تيم و هاي جذاب از بازيكنان، مربيان، استاديوم،  دي يسفروش  - 
 √  يت باشگاه سا وبي تجاري از بردار بهره - 
 √  ...)مانند البسة ورزشي و ( ها فروشگاهفروش محصوالت جانبي باشگاه در  - 
   ...)و  ها نامه ماه، ها نامه هفته(تبليغات بر روي نشريات اختصاصي باشگاه  - 
 √ يدوفروش بازيكنخر - 
  پرورش استعدادها و فروش آنهايافتن و  - 
  تورهاي تفريحي بازديد از استاديوم - 
هاي خارج از خانه را از نزديك  دهد بازي يمتورهايي كه به هواداران اجازه (تورهاي مسافرتي باشگاه  - 

 )تماشا كنند
 

  هاي تجاري از شبكة تلويزيوني اختصاصي يبردار بهره - 
 √ كارت هواداري درآمد حاصل از صدور - 
  ... يس فضاهايي مانند كلينيك فيزيوتراپي، سالن بدنسازي و تأس - 
   ي عروسكي باشگاه ها نماد - 
  )ورود به بازار بورس(به عموم  ها باشگاهواگذاري سهام  - 
  هاي فرهنگي ورزشي همراه با بازيكنان محبوب باشگاه يشگاهنما - 
   ي مربوط به باشگاهبروشورهاو  ها عكسها،  يكموزفروش  - 
  كند يمين تأمرا ) يرورزشيغورزشي و (يي كه كلية لوازم مورد نياز هواداران ها فروشگاهيس تأس - 

 

هاي ليگ برتر  موانع پيش روي درآمدزايي باشگاه
  فوتبال ايران

ها شناسايي  موانع زيادي در مطالعات محقق و مصاحبه

  :اند از ين اين موانع عبارتتر مهم. شدند

ضعف فرهنگ هواداري در زمينة حمايت مالي از  .1

 )فقط حمايت اجتماعي هواداران كافي نيست( ها باشگاه

عدم اقتصاد رقابتي در كشور و سيستم بستة  .2

 اقتصاد كشور

 برترهاي ليگ  برند ضعيف باشگاه .3

نبود قانون انحصار مارك در كشور و برخورد با  .4

 كنندگان استفادهسوء 

 ها باشگاهعدم ثبت نشان تجاري  .5

 نداشتن ورزشگاه اختصاصي  .6

 هاي موجود كيفيت پايين استاديوم .7

يا  ها باشگاهنبود متخصصان بازاريابي در  .8

 هاي مدرن بازاريابي آگاهي آنها در زمينة شيوه كم

 يماصداوساري بودن سازمان ماهيت دولتي و انحص .9

اي خصوصي در كشور و  ي رسانهها شبكهنبود  .10

 ها باشگاهنداشتن شبكة اختصاصي براي 

و فدراسيون  ها باشگاهيما به صداوساجازه ندادن  .11

اي  ي رسانهها شبكهها به  يبازمنظور فروش  فوتبال به

  خارجي
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 گيري يجهنتبحث و 

درآمدزايي كه بيان شد سه منبع اصلي طور همان

اي، درآمدهاي  هاي فوتبال شامل حق پخش رسانه باشگاه

كه هر كدام از ) 21(تجاري و درآمدهاي روز مسابقه است 

اما چرا . اين سه منبع اصلي شامل چندين مورد ديگر است

هاي فوتبال ايران از اين منابع بسيار  درآمدزايي باشگاه

  هاي فوتبال دنياست؟ محدودتر از باشگاه

هاي فوتبال را  اي مسابقات، بازار باشگاه رسانه پخش -

دهد و رويداد زندة ورزشي را به مصرف  يمتوسعه  شدت به

ي خود هستند، ها خانهشماري كه در  يبمشتريان 

پيامد اين توسعة بازار درآمدهاي مستقيم و . رساند يم

علت كم ). 30(هاي فوتبال است  يرمستقيم براي باشگاهغ

هاي  اي در باشگاه از حق پخش رسانهبودن درآمد حاصل 

هاي برتر فوتبال در ساير  فوتبال ايران در مقايسه با باشگاه

يما و انحصاري بودن آن، صداوسنقاط جهان، دولتي بودن 

اي خصوصي و اجازه ندادن  ي رسانهها شبكهنبود 

و سازمان ليگ براي فروش  ها باشگاهيما به صداوس

با توجه به . اي خارجي است ي رسانهها شبكهمسابقات به 

و فدراسيون فوتبال است،  ها باشگاهاينكه فوتبال محصول 

اي مسابقات نيز از حقوق قانوني  حق پخش رسانه

تصويب قانون حمايت از . هاي فوتبال ايران است باشگاه

تواند به فدراسيون، سازمان ليگ  يمدر اين مورد  ها باشگاه

برساند و الزم است فدراسيون  هاي فوتبال كمك و باشگاه

نهايت تالش خود را براي تحقق اين امر انجام  ها باشگاهو 

ي تلويزيوني ها شبكهدر حال حاضر  هرچند. دهند

تواند  يمخصوصي در داخل كشور نداريم، اين ضعف 

اي خارجي جبران شود، بايد به  ي رسانهها شبكهيلة وس به

ود كه حق پخش اجازه داده ش ها باشگاهسازمان ليگ و 

همچنين به . ي خارجي بفروشندها رسانهها را به  يباز

ي تلويزيوني ها شبكهيس تأسبايد اجازة  ها باشگاه

ي تلويزيوني و ها شبكهيس تأساختصاصي داده شود، 

هاي فوتبال زير نظر دولت و  راديويي خصوصي براي باشگاه

به توسعة درآمدزايي  تنها نهتواند  يميماي ملي صداوس

ي كشور ها بخشهاي فوتبال بلكه به توسعة ساير  اشگاهب

  .نيز كمك كند

بخش اعظم درآمدهاي تجاري يك باشگاه را  -

درآمدهاي حاصل از عقد قرارداد با شركاي تجاري يا 

ين موانع موجود بر تر مهم). 21(دهد  يمحاميان تشكيل 

سر راه درآمدهاي حاصل از عقد قرارداد با شركاي تجاري 

هاي فوتبال،  هاي فوتبال ايران، برند ضعيف باشگاه باشگاه

، نبود قانون انحصار مارك ها باشگاهعدم ثبت نشان تجاري 

ي ها شركتدر كشور و عدم اقتصاد رقابتي در كشور بيشتر 

 ها باشگاهدر مورد ضعيف بودن برند، . بزرگ دولتي است

 ين دارايي يك باشگاهتر باارزشبايد بدانند كه برند باشگاه 

؛ اين برند باشگاه است كه حاميان )15(شود  محسوب مي

بايد  ها باشگاه). 29(كند  يميك باشگاه جذب  طرف  بهرا 

بدانند كه پيشينة باشگاه، استاديوم باشگاه، وجود بازيكنان 

هاي ورزشي و مواردي از  يتموفقستاره و محبوب، كسب 

امروزه . يرگذارندتأثاين دست، بر برند يك باشگاه 

دانند كه درك ارزش برند  يمي خوب به ها باشگاهين تر فقمو

در ). 14(جهت گرفتن تصميمات راهبردي ضروري است 

بايد نشان تجاري  ها باشگاهمورد عدم ثبت نشان تجاري، 

. خود را ثبت كنند و ارزش آن را در درآمدزايي بدانند

امروزه درآمدهاي حاصل از صدور مجوز تنها در ساية 

آيد  يموجود  به شده ثبتوجود يك عالمت تجاري ممتاز و 

در مورد قانون انحصار مارك رايزني فدراسيون و ). 17(

كه  ، تا زمانييرگذار باشدتأثتواند  يمبا دولت  ها باشگاه

هاي الزم در  يگيريپقانون انحصار مارك تصويب نشود و 

مورد اجراي آن انجام نگيرد، حاميان تجاري از يك باشگاه 

در اين مورد الزم است كه . حمايت نخواهند كرد

ي كه از نشان مؤسساتبرخوردهاي جدي و قانوني با افراد و 

اما در . كنند، صورت گيرد يمتجاري حاميان سوء استفاده 
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مورد نبود اقتصاد رقابتي كه در واقع ريشه در سيستم 

ي ها برنامهمحور اقتصاد كشور دارد،  بسته و دولتي

ي دولتي به ها شركتي الزم است و واگذاري تر بلندمدت

رقابت  چراكهيرگذار باشد، تأثتواند  يمبخش خصوصي 

ي بخش خصوصي ها سازمانو  ها شركتالزمة ماندگاري 

  ).32(است 

ين موانع تر مهمدر مورد ساير درآمدهاي تجاري، 

هاي مالي و نبود  يتحماضعف فرهنگ هواداران از لحاظ 

آگاهي آنان در  يا كم ها باشگاهمتخصصان بازاريابي در 

در مورد ضعف . هاي مدرن بازاريابي است زمينة شيوه

ي ها آموزشبايد به هواداران  ها باشگاهفرهنگ هواداري، 

هواداران بايد بدانند كه حمايت آنها از . ندالزم را بده

 ها باشگاهباشگاه فقط حمايت معنوي و اجتماعي نيست، 

 ها باشگاه). 24(هاي مالي هواداران نيز نياز دارند  يتحمابه 

ه جانب همهبايد براي ايجاد فرهنگ هواداري مطلوب و 

در اين مورد  ها رسانهكمك گرفتن از . برنامه داشته باشند

نيز  ها باشگاههماهنگي و انسجام خود . است نندهك كمك

 كننده كمكتواند در ايجاد فرهنگ مناسب هواداري  يم

توانند با  يم ها باشگاهدر زمينة ضعف دانش بازاريابي، . باشد

استخدام افراد متخصص بازاريابي اين ضعف را پوشش 

كه بازاريابي ورزشي در داخل كشور هنوز   آنجا ازدهند، 

توانند افرادي را بدين  يم ها باشگاهپايي است، رشتة نو

ي الزم را ها آموزشمنظور به خارج از كشور اعزام كنند تا 

  .ببيند

فوتبال ايران در مورد  ها باشگاهين موانعي كه تر مهم -

رو هستند، نداشتن  درآمدهاي روز مسابقه با آن روبه

و كيفيت پايين  ها باشگاهاستاديوم اختصاصي براي 

درآمدهاي روز مسابقه كه . هاي موجود است استاديوم

فروشي،  يتبلبخش اعظم آن شامل درآمدهاي حاصل از 

، زماني )20(يدهاي داخل استاديوم استخرحق عضويت و 

شود كه تماشاگر يا هواداري كه براي تماشاي  ايجاد مي

ت آيد، به يك تجربة مثب يممسابقة تيم خود به استاديوم 

اين امر جز در . دست پيدا كند، تا اين حضور تداوم يابد

يفيت و استاندارد كه داراي باكساية داشتن استاديوم 

هاي  يسسروامكانات و تسهيالت جانبي مانند پاركينگ، 

.. و  ها رستوراني مواد خوراكي، ها فروشگاهبهداشتي، 

امروزه خيلي از ). 10، 18(وقوع نخواهد پيوست  باشد، به

از (هاي معروف دنيا استاديوم اختصاصي ندارند  شگاهبا

با  كشورها، اما دولت اين )هاي فوتبال ايتاليا جمله باشگاه

كمك  ها باشگاهبه اين  بلندمدتي كالن و ها وامدادن 

با درآمد . كند تا صاحب استاديوم اختصاصي شوند يم

ي ها وام ها باشگاههاي مدرن  حاصل از اين استاديوم

گردانند و صاحب استاديوم اختصاصي  ا برمير اخذشده

شوند، در اين مورد باشگاه آرسنال انگليس و يوونتوس  يم

در كشور ما نيز اين رويكرد ). 5(توان نام برد  يمايتاليا را 

 ها باشگاهي دولت همة ها كمكتواند دنبال شود و با  يم

توانند داراي استاديوم اختصاصي استاندارد و مدرن  يم

صاحب استاديوم اختصاصي  ها باشگاهكه  اما تا زماني. شوند

شده و   يبازسازهاي موجود  شوند، الزم است استاديوم

همچنين همانند . ها بهتر شود يوماستادكيفيت اين 

ها  يوماستادفوتبال الزم است  نام صاحبي كشورها

ها به  يبازبراي انجام  فقط نهو  وقت تمامصورت ساالنه و  به

 ها باشگاهبدين صورت ). 5(جاره داده شوند ا ها باشگاه

ي منظمي ها برنامهتوانند براي درآمدزايي روز مسابقه  يم

استاديوم  ها باشگاهامروزه خيلي از . را پياده كنند

اختصاصي ندارند، اما با اجارة كامل يك استاديوم و 

هاي منسجم درآمدهاي خيلي خوبي را از روز  يزير برنامه

 .آورند يمدست  مسابقه به

توان گفت كه ميزان درآمدزايي  يمكلي  طور به

از دو عامل اصلي، برند و هواداران  متأثرهاي فوتبال  باشگاه

ين دارايي ارزشمندتربرند باشگاه  چراكهباشگاه است، 

و تجارت محسوب  وكار كسبناملموس يك باشگاه در 
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همچنين نقش هواداران در زمينة ). 15(شود  مي

هاي فوتبال به اثبات  ي و اجتماعي باشگاههاي مال يتحما

دنيا،  پردرآمدهاي فوتبال  امروزه باشگاه). 3(رسيده است 

هايي هستند كه در اين دو عامل برجسته و  باشگاه

منظور تقويت  هاي فوتبال ايران نيز به باشگاه. ممتازند

درآمدزايي خود الزم است كه براي اين دو عامل مهم 

و خود را به يك برند معتبر و جهاني و برنامه داشته باشند 

همچنين هواداراني انبوه و با فرهنگ حمايتي مناسب 

 .مجهز سازند
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Abstract 
The aim of this study was to investigate and analyze revenue generating methods of 
Iran premier league football clubs and the world top football clubs. The method was 
qualitative and the needed data were obtained from the library studies and interviews 
with experts. The statistical population consisted of all people who worked in sport 
marketing in Football Federation, football premier league clubs and Iran universities. 
Sampling was theoretically conducted and interviews continued until saturation. 
Totally, 43 methods were identified for revenue generating in football clubs and were 
categorized to 3 main parts: media broadcasting revenue, commercial revenue and 
match day revenue. The investigations showed that the amount and variety of revenue 
generating in Iran football premier league football clubs were so much restricted than 
top football clubs in the world.  
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