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 چکیده

پژوهش  .ای فوتبال ایران بودهای حرفه، تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاهحاضر پژوهشهدف 

مبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل ه -ها توصیفیحاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده

ت ورزشی و نفر از استادان مدیری 100بود. نمونۀ آماری پژوهش،  فوتبال کلیۀ نخبگان و کارشناسان آگاه در صنعت

و درآمدزایی  ۀ منابع سازمانیشامل پرسشنام ،اطالعات یآورجمع یابزار مورد استفاده براکارشناسان فوتبال بودند. 

نامۀ درآمدزایی گویه و پرسش 29 این پرسشنامه در دو بخش اصلی پرسشنامۀ منابع سازمانی شاملهای ورزشی بود. باشگاه

ن با استفاده از روایی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آ گویه بود. 20شامل 

مدل پژوهش استفاده شد.  یبررس منظوربه PLSافزار ی و نرماز روش معادالت ساختارمحتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. 

همچنین  دارد. یارتأثیر معناد رانیفوتبال ا یاحرفه یهاشگاهبا درآمدزایی زانیبر م یمنابع سازمان نشان داد که جینتا

ها، منابع انسانی، دارایی معنوی و منابع ارتباطاتی و اطالعاتی ترتیب متغیرهای منابع مالی، زیرساختنتایج نشان داد که به

های فوتبال، با شناسایی و توسعۀ منابع شود تا باشگاهبنابراین پیشنهاد میها دارند. بیشترین تأثیر را بر درآمدزایی باشگاه

 مختلف سازمانی، در جهت رسیدن به درآمدزایی اقدام کنند.
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 مقدمه

عنوان و به است در محافل مختلف مورد توجه یعنوان مبحث مهمامروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به

 ی،اجتماع یهابحران یاری ازو شاداب و رفع بس یاپو یاهجامع یجادفرد در جهت امنحصربه یاهیدپد

در عصر حاضر،  .(1)است  یان ساختهفراوان خود را نما یکاربردها یاسیو س یاقتصاد یو حت یفرهنگ

در جهت  یادن یمد و قدرتمند، مورد توجه غالب کشورهااکار یعنوان ابزاربه یاحرفهی و ورزش قهرمان

 مسائل توجه به یازمندبقا و رشد خود ن منظوربهقرار گرفته است که  یو فرهنگ یاجتماع اقتصادی، رشد

زمان حاضر  در است. یورزش یابیترین آنها، بازاراز مهم یکیکه  استگوناگون  یهایطهدر ح یمتعدد

 یادیبه مقدار ز یورزش یهایت سازمانو موفق یافته یشافزا یاهیندطور فزابه یورزش یهایطرقابت در مح

 یهاشرو یریکارگهدارد. ب یبستگ یابیبازار هایاستراتژی ها ویکمؤثر آنها از تکن ۀاستفاد یبه چگونگ

ر بزمان یهاها، حذف روشینهکاهش هز یی،کارا یشابا افز ی راورزش یهاتواند سازمانیابی، میمناسب بازار

 ،موارد ین. با توجه به ا(2)کمک به آنها در رقابت مواجه سازد  سرانجام درآمد و یشافزا ی،رضروریغ

، انددهکرخود درک  یورزش یهارا در ورزش و سازمان یعلم یابیبازار یتاهم یا،دن یاز کشورها یاریبس

 (.1) رودیشمار مهب های ورزشیها و باشگاهفدراسیون یبقا یاز اجزا یورزش یابیکه دانش بازاریطوربه

ترین و تردید فوتبال پرطرفدارترین، پربینندههای گوناگون ورزشی در سراسر دنیا، بیاز بین فعالیت

ترین فعالیت ورزشی است و گسترش روزافزون آن سبب شده که مرزهای جغرافیایی، نژادی، پرمشارکت

قومی، سیاسی و عقیدتی را درنوردد؛ تا جایی که بسیاری از کشورهای پنج قاره، آن را در ردیف ورزش 

ها از بینندگان چندصد میلیونی، ها و برخورداری رقابتلبریز بودن ورزشگاه آورند.حساب میملی خود به

مان تغییرات چشمگیری (. با گذشت ز3ترین ورزش جهان معرفی کرده است )عنوان مردمیفوتبال را به

در  المللی تبدیل کرده است.ای رخ داده و آن را از ورزش صرف به صنعت یا تجارت بیندر فوتبال حرفه

های اقتصادی و تجاری، از خصوص در زمینهدلیل رشد روزافزون فوتبال، بهبیشتر کشورهای پیشرفته، به

چندمیلیون دالری برای نقل و انتقال بازیکنان  وستددادشود. عنوان صنعت فوتبال نام برده میاین ورزش به

های لیگ های کالن، قراردادهای چندمیلیون دالری سازمانها، وجود اسپانسرها با سرمایهبین باشگاه

ای برای تبلیغات اطراف زمین و کسب درآمدهای کالن از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات، حرفه

پیرایه به تجارت یا صنعت ای را از بازی ساده و ورزش بیند که فوتبال حرفهاهمگی از جمله عواملی

 (. 4المللی تبدیل ساخته است )بین
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های فوتبال برای ادامۀ حیات خود و حضور در مسابقات، نیازمند کسب درآمد هستند. تکیه بر باشگاه

های ن راهکارهای درآمدزایی باشگاهتریتواند از مهمهای باشگاه و مدیریت صحیح آن میمنابع و دارایی

فوتبال باشد و بدیهی است که رسیدن به این هدف، مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است 

(. در عصر حاضر، منابع سازمانی به محرکی بسیار حیاتی برای پایداری یک سیستم در محیط رقابتی 5)

عنوان یک مزیت بر اقتصاد است، منابع سازمان به تبدیل شده است. در عرصۀ رقابتی نوین که مبتنی

عنوان توانند بهای شود. منابع سازمان در واقع میشوند و نیاز است که به این منابع توجه ویژهشناخته می

مزیت رقابتی ها محسوب شوند. چارچوبی معتبر در مدیریت استراتژیک و یک ابزار رقابتی برای سازمان

از نظر استفان و . (6) شودیدر منابع داخلی آن حاصل م مدیریت صحیحی در پ اغلبیک سازمان 

ها در ( منابع سازمان عاملی مهم، در ایجاد مزیت رقابتی و درآمدزایی برای سازمان2014) 1هینترهوبر

موفقیت  ( مدیریت و توسعۀ منابع سازمان و اهرمی کردن منابع را رمز2010) 2(. چکراورتی7آینده است )

تک منابع به ور تحت مالکیت شرکت هستند؛ تکهای بهره(. منابع، دارایی8کند )ها معرفی مینسازما

های سازمانی با یکدیگر ترکیب شوند شوند، بلکه آنها باید برای ایجاد توانمندیمزیت رقابتی منجر نمی

 مشتریان برایرا  باارزشو خدمات  کاالهاآنها  کارگیریبهبنگاه با  کههستند  تولیدیعوامل  ،منابع(. 9)

، هاظرفیت، هادارایی تمامی، منابع بنگاه شامل (1999) بارنی تعریفبا توجه به  کند.می تولیدخود 

تا  سازدمیبنگاه را قادر  که است غیرهدانش و  بنگاه، اطالعات، هایویژگی، سازمانی فرایندهای

 3آدبایو، دی کاسترو و گیمنز .(10) دهد افزایشاش را وریو بهره کارایی که بگیرد کاربههایی را استراتژی

ها در بازار مالی(، منابع فیزیکی )کارخانه، صورت منابع مالی )وجه نقد و دارایی(، منابع سازمانی را به2012)

فروشگاه، مواد خام و تجهیزات(، منابع قانونی )مارک تجاری و مجوزهای رسمی(، منابع انسانی )مهارت و 

کنان(، مهارت سازمانی )کنترل، فرهنگ سازمانی و شایستگی کارآفرینی(، منابع اطالعاتی )دانش دانش کار

کنندگان و مشتریان( ای )روابط با رقبا، تأمینهای بازار، رقبا و فناوری( و منابع رابطهدر مورد بخش

 (. 11اند )شناسایی کرده

اند که به قش آن در عملکرد سازمان پرداختههای مختلفی به شناسایی منابع سازمانی و نپژوهش     

 و یاطالعات ستمیوجود س ،موزش(، آ1384شود. شریعتی، یزدانی و حقیقت )برخی از آنها اشاره می

                                                           
1. Stephan & Hinterhuber  

2. Chakravorti  

3. Adebayo, De Castro & Gimenez 
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(. طاهرپور، رهنمود و 12ها برشمردند )را از عوامل مؤثر در موفقیت سازمان یانسان یروین یزیربرنامه

( نیز در پژوهش خود اشاره داشتند که منابع مالی از جمله منابع مهم سازمانی است که 1390حاجی )

های مدیریتی (، مهارت2008) 1بارلی، گلیلی و اسرائیل(. 13صورت مناسب مدیریت شود )باید به

ترین عامل موفقیت باشگاه فوتبال تراتژیک، ارتباط قوی با رسانه، خالقیت و نوآوری( را اصلی)تصمیمات اس

( نیز مدیریت موفق، استادیوم، حمایت مالی 2011) 2(. اندرسون و بیرر14بایرن مونیخ معرفی کردند )

عثمان، ارشد، (. 15کافی و برند را عوامل موفقیت تیم بسکتبال مردان دانشگاه گنزاگا معرفی کردند )

(، منابع سازمانی از جمله نیروهای انسانی ماهر و متعهد را عامل افزایش عملکرد 2015) 3آریس و آریف

های (، به این نتیجه رسیدند که ایجاد سیستم2017) 4(. نیروتی و راگوسیو16معرفی کردند ) هاسازمان

شود ها شده و در نتیجه موجب میهای منابع انسانی و سازمانی شرکتاطالعاتی سبب توسعۀ مهارت

( و گوناسکاران، 1385فقری، کریمی و حیدری ) (.17خوبی افزایش یابد )ها بهعملکرد این شرکت

( در پژوهش خود اشاره داشتند که منابع ارتباطی و اطالعاتی از جمله 2017) 5سابرامنیان و پاپادپولس

های ورزشی نیز به برخی مینۀ درآمدزایی سازمان(. در ز18، 19هاست )منابع مهم و اساسی در سازمان

 اسپانسرها، تبلیغات، از (، استفاده1386زاده )راد و محرمقیامیشود. ، اشاره میگرفتهانجام هایپژوهش

(. ترابی، 20کردند ) کاراته معرفی فدراسیون بازاریابی عنوان راهکارهایبه را ورزشی گردشگری و پخش حق

(، تبلیغات و درآمد روز مسابقه را از جمله مسائل مهم در درآمدزایی و تأمین منابع 1394)قربانی و باقری 

( نیز در پژوهش خود به این 2004) 6(. کشاک21ای ایران معرفی کردند )های فوتبال حرفهمالی باشگاه

( 2003) 7اتی(. هادسون و بو22ها دارند )نتیجه رسید که حامیان مالی نقش مهمی در درآمدزایی باشگاه

در پژوهشی بر روی فوتبال آمریکا به این نتیجه رسیدند که تنها راه رشد و توسعۀ ورزش، استفاده از 

(. 23ای دانستند )ترین راهکار را نیز حمایت طرفداران و حق پخش رسانهراهکارهای بازاریابی است و مهم

 درآمد کسب زیر به طریق سه از نجها سراسر در فوتبال های، باشگاه8براساس گزارش سایت دلویت

                                                           
1. Bar-Eli, Galily, & Israeli 

2  . Anderson & Birrer 

3. Othman, Arshad, Aris & Arif, 

4. Neirotti & Raguseo 

5. Gunasekaran, Subramanian & Papadopoulos 

6. Keshock 

7. Hudsond & Boewadtj 

8. Deloitte 
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(. با این حال پژوهشی جامع که ارتباط 24) 3و تجارت 2رسانه پخش حق ،1مسابقه روز پردازند: درآمدمی

 های ورزشی مطالعه کند، یافت نشد.منابع سازمانی را با درآمدزایی باشگاه

آن  معرفی ومتحد  یاالتفوتبال در ا ۀرشت [که تنها ابزار توسع کردند یانب (2003و بواتی ) هادسون

که ینا . با(23)ی است ورزش یابیبازار یعلم یهااستفاده از روش یی،جذاب و تماشا ۀرشت یکعنوان به

است،  یدورد تأکهمواره م یتجرب و یصورت عملمختلف به یهاسازمان ۀدر جهت توسع یابیبازار یتاهم

 از یکی. (2) ستاقرار گرفته  یتوجهیهمواره مورد ب یرانا یورزش وکارهایکسب یمسئله در فضا ینا

 زمینۀ درآمدزایی بوده در هاباشگاه توانی امروز، ن به تا تأسیس ابتدای از ایران فوتبال معضالت ترینبزرگ

 رفتارهای دلیلبه آنها بیشتر که بوده بسیاری تلخ اتفاقات شاهد اخیر هایسال در ایران فوتبال است.

های های فوتبال ایران در رقابتتلخ عدم موفقیت باشگاه اتفاقات این از است. یکی بوده غیرتخصصی

تر پایین هایدسته به دارریشه و قدیمی هایتیم های گذشته و سقوطهای آسیا در سالالمللی و باشگاهبین

 (.3کنند ) حفظ ار تربر لیگ در خود بقای اندنتوانسته توانایی عدم و پولیبی دلیلبه همواره که است

 هاسیاستگذاری بایستمی، است زیانسود و  دارای که شرکت یکعنوان هر باشگاه فوتبال بهدر      

شود.  فصل( یکسال ) یکآن باشگاه در  هایهزینهاز  بیشترحاصله  درآمدهای کهشوند  تنظیم نحویبه

وجود  دهند. با شکلخود را  درآمدهای ،الزم راهکارهایبا انتخاب  بایدها باشگاه ،منظور همینبه 

همچنان سودآور  ،بزرگ فوتبال هایباشگاه ،جهان است کشورهای بیشتر گیرگریبان که مالی هایبحران

 مشکالت درگیرهنوز  ایرانفوتبال در  هایباشگاه کهاست  حالیدر  اینباال هستند.  مالیتراز  دارای و

اند. و از صنعت فوتبال دور مانده گیرندبهره  کشورمانفوتبال  هایظرفیتاند از ند و نتوانستهمالی شدید

از صنعت  کشورمانفوتبال  که شویممیمتوجه  دنیاو فوتبال روز  ایرانفوتبال  بین کوتاه ایمقایسه با

 کهاست  حالیدر  ایناست.  باشگاهیفوتبال  برایبزرگ  تهدیدی  مانده، کهعقب  دنیا بسیارفوتبال 

فائق  نیزدولت  حتیسهامداران و  کهطوری، بهاست افزایشدر حال  روزروزبهها باشگاهنگهداری  هایههزین

باشگاه خود سراغ منابع  هایتأمین هزینه منظوربه سبب همینبه  بینند،می را سخت هاهزینه اینآمدن بر 

های آنها در درآمدزایی باشگاه های سازمانی و نقشبا وجود اهمیت زیاد منابع و دارایی. روندمی دیگر

دانند یا قادر به شناسایی آنها نیستند های فوتبال ایران، یا ارزش این منابع را نمیفوتبال، مدیران باشگاه

                                                           
1. Match day 

2. Broadcasting 

3. Commercial 
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گرفته در حوزۀ منابع های فراوان انجامند. با وجود پژوهشارو در مدیریت منابع با چالش مواجهو ازاین

جامعی در زمینۀ شناسایی منابع سازمانی و بررسی ارتباط آن با درآمدزایی درآمدزایی، پژوهش  سازمانی و

های شده، ضروری است تا باشگاههای ورزشی، یافت نشد. با توجه به مطالب مطرحویژه سازمانسازمان به

 رو پژوهشهای خود باشند. ازاینها و کسب درآمد از تمامی منابع و پتانسیلفوتبال در پی تأمین هزینه

های فوتبال های باشگاهترین منابع و دارایی. مهم1حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: 

 های فوتبال چگونه است؟. نقش این منابع در درآمدزایی باشگاه2ند؟ و اکدام

 

 شناسیروش

همبستگی بود. ابزار  –ها، توصیفی پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده

های ورزشی سلطانی و سازمانی و درآمدزایی باشگاه منابعی استاندارد هاپرسشنامهها، آوری دادهجمع

( بود که پس از تأیید روایی محتوای آن، توسط هشت تن از استادان خبرۀ مدیریت 1396همکاران )

، برای پرسشنامۀ منابع سازمانی 2ترکیبیو پایایی  1مقدار آلفای کرونباخورزشی مسلط در حوزۀ فوتبال، 

محاسبه شد که بیانگر پایایی  93/0و  91/0و برای پرسشنامۀ درآمدزایی برابر  94/0و  92/0ترتیب، برابر به

افزار اسمارت پی ال ها نیز از طریق نرمها بود. همچنین روایی همگرا و واگرای پرسشنامهباالی پرسشنامه

 =بسیار کم تا پنج  =ارزشی لیکرت )از یک سؤال با مقیاس پنج 49نامه شامل این پرسش اس، تأیید شد.

 7مؤلفۀ منابع انسانی ) 5گویه در  29بسیار زیاد(، در دو بخش اصلی پرسشنامۀ منابع سازمانی شامل 

های سؤال( و دارایی 7سؤال(، منابع اطالعاتی و ارتباطاتی ) 5ها )سؤال(، زیرساخت 5سؤال(، منابع مالی )

سؤال(،  3سؤال(، تبلیغات ) 3)مؤلفۀ رسانه  6گویه در  20سؤال( و پرسشنامۀ درآمدزایی شامل  5معنوی )

 (.25سؤال( بود ) 2سؤال( و درآمد روز مسابقه ) 3سؤال(، هواداران ) 7سؤال(، تجارت ) 2حامیان مالی )

دلیل محدود و نامشخص بودن جامعۀ جامعۀ آماری پژوهش، شامل نخبگان آگاه در صنعت فوتبال بود. به

نمونه  100برای حداکثر احتمال تخمین صحیح، حداقل آماری و با توجه به اینکه اندازۀ نمونۀ مطلوب 

هایی ها و شاخصنفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال، براساس مالک 120(، 26است )

های لیگ برتر یا فدراسیون مانند پژوهش در حوزۀ بازاریابی ورزشی یا داشتن فعالیت اجرایی در باشگاه

صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس از طریق تلفن و ایمیل از ری پژوهش بهعنوان نمونۀ آمافوتبال، به

                                                           
1. Cronbach's Alpha Coefficient 

2. Composite Reliability 
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نفر پاسخ مثبت برای همکاری دادند.  100عمل آمد که آنان برای مشارکت و همکاری در پژوهش دعوت به

معادالت صورت صحیح عودت داده شده و تحلیل شد. از روش مدل پرسشنامه به 85از این تعداد، 

های پژوهش حاضر داده لیوتحلهیتجز. کلیۀ روند استفاده شدر بررسی مدل پژوهش منظوبه 1ساختاری

 ، انجام گرفت. 3افزار رگرسیون حداقل مربعات جزئیو نرم 22نسخۀ  SPSS2افزار در قالب نرم

 

 هایافته

 آورده شده است. 1ها، در جدول شناختی نمونههای جمعیتویژگیمربوط به  یفیتوص جینتا

 

 هاوضعیت مربوط به جنسیت، رشتۀ تحصیلی، سابقۀ فعالیت و سطح تحصیالت نمونه .1جدول 

 درصد فراوانی وضعیت متغیر

 جنسیت
 مرد

 زن

78 

7 

8/91 

2/8 

 رشتۀ تحصیلی

 

 تربیت بدنی

 غیر تربیت بدنی

72 

13 

7/84 

3/15 

 

 

 سابقۀ فعالیت

 سال 5تا 

 سال 10تا  6

 سال 15تا  11

 سال 16باالی 

12 

24 

14 

35 

1/14 

2/28 

4/16 

2/41 

 

 سطح تحصیالت

 

 کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

 دکتری

16 

28 

41 

8/18 

0/33 

2/48 

 

ها، از تفسیر چولگی و کشیدگی استفاده شد. آمارۀ چولگی بررسی نرمال بودن داده منظوربهدر ادامه 

 905/0و  883/0درآمدزایی  و -016/0و  194/0ترتیب برای متغیرهای منابع سازمانی و کشیدگی به

کشیدگی  توزیع از تقارن وتوان گفت که رار دارد، بنابراین میق -2و  2دست آمد که تمامی آنها در بازۀ به

ف اسمیرنوف پس از اطمینان از نرمال بودن چولگی و کشیدگی، از آزمون کولموگرو نرمال برخوردار است.

 ده شد. ها استفابرای بررسی نرمال بودن توزیع داده

                                                           
1. Structural Equation Model 

2. Statistical Package Of Social Sciences 

3. Partial Least Squares 
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 رنوفاسمی -. نتايج آزمون کولموگروف 2جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

آمارة کولموگروف 

اسمیرنوف -  

سطح  فراوانی

 معناداری 

78/3 منابع سازمانی  53/0  289/1  85 072/0  

71/3 درآمدزایی  54/0  842/0  85 478/0  

 

نابراین باست،  05/0دو متغیر، بیشتر از  ، چون سطح معناداری برای هر2با توجه به نتایج جدول 

 ها از توزیع نرمال برخوردارند.توان نتیجه گرفت که نمونهمی

 ییدیتأ یاملع یلو تحل یاییو پا ییروا هاییل( از تحلیرونی)مدل بیری گاندازه برای برازش مدل

 یانسوار یعنی است؛ یشترب 4/0از ها تمام گویه یعامل یبارها یبضرانتایج نشان داد که  استفاده شد.

 (.3)جدول  است یارمع ینمناسب بودن ا ۀدهندقبول بود که نشان اش در حد قابلمربوطه ۀها با سازشاخص

و  ترکیبی یاییپا یبکرونباخ و ضر یآلفا یبضر یارپرسشنامه از دو مع یاییپا یینتع یبراهمچنین، 

و  1(AVEرا )همگ ییمحتوا، روا ییروا ؛استفاده شد ییاز سه نوع روا یری،گابزار اندازه ییروا ییدتأ یبرا

و روایی همگرا و واگرا از طریق تحلیل عاملی، تأیید  خبرگاناز  یمحتوا با نظرسنج یی. روا2واگرا ییروا

 شده است.آورده  همگرا ییروایایی ترکیبی و پا یج ضریب آلفای کرونباخ،نتا، 4در جدول  .شد

 

 نی  و درآمدزايیهای منابع سازماهای مرتبط با مؤلفهضرايب بارهای عاملی گويه. 3جدول 

 بار عاملی کد گويه مؤلفۀ اصلی

 منابع اطالعاتی

1A 77/0 بانک اطالعاتی  

IT های مختلف مانند و استفاده از فناوری در حوزه 

 آنالیز بازی و استعدادیابی

2 A 76/0  

A 65/0 3 اسناد و قراردادها  

سایت رسمی ای مانند وبامکانات رسانه  4A 79/0  

های ارتباطی اجتماعی )مانند توئیتر(شبکه  5A 72/0  

6A 54/0 باشگاه هواداران  

7A 77/0 بیلبوردها و امکانات تبلیغاتی  

                                                           
1.  Average Variance Extracted 
2. Divergent Validity 
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 های منابع سازمانی  و درآمدزايیهای مرتبط با مؤلفه. ضرايب بارهای عاملی گويه3جدول ادامۀ 

اصلیمؤلفۀ   بار عاملی کد گويه 

 منابع مالی

A 51/0 8 پول و وجوه نقد موجود  
های شده )مخصوص بیشتر باشگاهبینیهای پیشبودجه

 دولتی و وابسته به صنایع(
9 A 55/0  

A 76/0 10 وام و تسهیالت  
11A 78/0 دارایی کلکسیونی باشگاه )مانند تمبر و جام(  

سرمایه یا بورسارزش سهام باشگاه در بازار   12A 77/0  

 زيرساخت
 

A 81/0 13 استادیوم و زمین مسابقه  
A 82/0 14 زمین تمرین و سالن سرپوشیده  

های مختلف بدنسازی، تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه
 توپ و .... 

15 A 72/0  

A 64/0 16 امکانات جانبی مانند سالن کنفرانس  
A 62/0 17 مدارس و آکادمی فوتبال  

 منابع انسانی

A 73/0 18 عوامل مدیریتی )مجمع، هیأت مدیره و مدیر عامل(  
عوامل اجرایی )مدیر بازاریابی، مدیر روابط عمومی و 

 مدیر حقوقی(
19 A 73/0  

A 50/0 20 عوامل فنی )سرمربی، مربیان و مدیر فنی(  
شناس، متخصص تغذیه، عوامل تخصصی )مربی روان

بدنسازی(پزشک و مربی   
21A 78/0  

A 68/0 22 عوامل تدارکات و پشتیبان  
A 77/0 23 بازیکنان  

های پایهتیم  24 A 55/0  

 دارايی معنوی

A 82/0 25 برند و نام تجاری  
رایتکپی  26 A 81/0  

A 85/0 27 حق رشد  
A 71/0 28 تاریخچه، قدمت و سابقۀ قهرمانی باشگاه  

باشگاه المللیجایگاه و رتبۀ بین  29 A 73/0  

 رسانه
1C 85/0 حق پخش تلویزیونی  

C 91/0 2 حق پخش اینترنتی و رادیویی  
C 86/0 3 موبایل رایت  

 تبلیغات
C 80/0 4 تبلیغات دور زمین مسابقه و تمرین  

C 79/0 5 تبلیغات روی البسه  
گذاری(های تیم )صحهحق تبلیغ چهره  6 C 81/0  

 حامیان
اصلیحامیان مالی   7 C 90/0  

C 91/0 8 حامی لباس و تجهیزات  

 تجارت

C 73/0 9 فروش لوازم ممهور به آرم باشگاه  
C 43/0 10 پرورش بازیکن و فروش آنها  

گذاری باشگاه )بازاریابی مشارکتی(حق نام  11 C 71/0  
C 63/0 12 نقل و انتقال بازیکن  

باشگاهاحداث فروشگاه، رستوران و هتل به نام   13C 73/0  
اندازی تورهای گردشگریراه  14C 84/0  

های مختلف آناجاره دادن  استادیوم یا بخش  15C 78/0  
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 های منابع سازمانی  و درآمدزايیهای مرتبط با مؤلفه. ضرايب بارهای عاملی گويه3جدول ادامۀ 

 بار عاملی کد گويه مؤلفۀ اصلی

 هواداران

16C 85/0 حق عضویت هواداران  

17C 84/0 خرید محصوالت باشگاه توسط هواداران  

رانهای بالعوض هواداهدایا و کمک  18C 80/0  

 درآمد روز مسابقه
فروشیبلیت  19C 87/0  

گاه(درآمد جنبی استادیوم )مانند بوفه، فروش لوازم باش  20C 89/0  

 

 پايايی و روايی همگرا يبضرا. 4جدول 

 روايی همگرا پايايی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 76/0 94/0 92/0 منابع سازمانی 

 56/0 85/0 81/0 ی و ارتباطاتیاطالعاتمنابع 

 58/0 81/0 72/0 منابع مالی

 63/0 85/0 78/0 هازیرساخت

 61/0 88/0 84/0 منابع انسانی

 61/0 89/0 84/0 دارایی معنوی

 54/0 93/0 91/0 درآمدزایی

 76/0 90/0 84/0 رسانه

 64/0 84/0 72/0 تبلیغات

 81/0 90/0 77/0 حامیان مالی

 58/0 86/0 81/0 تجارت 

 69/0 87/0 78/0 هواداران

 78/0 88/0 72/0 درآمد روز مسابقه

 

(. 27است ) 5/0بر و برای روایی همگرا برا 7/0مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برابر 

مقدار روایی  و 7/0ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمام متغیرها، بیشتر از ، 4با توجه به جدول 

رو مناسب بودن پایایی و روایی همگرای تمام متغیرها، تأیید دست آمد. ازاین، به5/0همگرا نیز بیشتر از 

 مربوط واملعشد. همچنین نتایج مربوط به روایی واگرای عوامل مربوط به متغیرهای اصلی، نشان داد که 

 به دیگر؛ رهایمتغی با تا دارند خود هایشاخص با بیشتری متغیر، تعامل آن خود به نسبت هر متغیر به

  .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی دیگر، بیان
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و اعداد  2(GOF، نیکویی برازش ) 1(2Rبرای بررسی برازش کلی مدل از سه شاخص ضریب تعیین )

عنوان مالک برای مقادیر را به 67/0و  33/0، 19/0(، سه مقدار 1998) 4استفاده شد. چین 3معناداری تی

(. از آنجا که ضریب تعیین متغیرهای مستقل 28کند )ضریب تعیین معرفی می  ضعیف، متوسط و قوی

ابر برابر صفر است، در اینجا یک متغیر وابسته )درآمدزایی( داریم که مقدار ضریب تعیین برای آن بر

 51دهد که حدود (، نشان می2R =513/0دست آمد که بیانگر مناسب بودن آن است. مقدار )به 513/0

عبارتی در این مدل است. به ذکرشدهمتغیر مستقل  5درصد از کل تغییرات متغیر درآمدزایی وابسته به 

 کنند.برآورد می دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل، نزدیک به نیمی از واریانس متغیر درآمدزایی را

حلی راه PLS(، شاخص نیکویی برازش در مدل 2005) 5هاوس، وینچنزو، چاتلین و الئروباور تنن به

های کوواریانس محور های برازش در روشعملی برای بررسی برازش کلی مدل است و همانند شاخص

صورت کلی استفاده کرد. این به، PLSتوان برای بررسی اعتبار باکیفیت مدل کند و از آن میعمل می

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط ترتیب بهبه 36/0و  25/0، 01/0شاخص بین صفر تا یک قرار دارد که مقادیر 

(. مقدار عددی شاخص نیکویی برازش کلی مدل، با توجه به فرمول زیر، برابر 29و قوی معرفی شده است )

 ها دارد. بنابراین ساختار مدل، تناسب خوبی با دادهاست؛  36/0است که بیشتر از مقدار قوی  53/0

 

𝐆𝐎𝐅 = √𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 𝐑𝟐̅̅̅̅  = √𝟎. 𝟓𝟒 ∗ 𝟎. 𝟓𝟏𝟑 = 𝟎. 𝟓𝟑 

 

عناداری میکی دیگر از معیارهای مهم برای سنجش رابطۀ بین متغیرها در بخش ساختاری مدل، اعداد 

بیشتر شود، نشان از صحت رابطۀ بین متغیرها و  58/2و  96/1که مقدار این اعداد از تی است. درصورتی

درصدی دارد. نتایج مربوط به آمارۀ تی  99و  95های پژوهش در سطح اطمینان در نتیجه تأیید فرضیه

 آورده شده است. 1متغیرها، در شکل 

  

                                                           
1. R Square  

2. Goodness of Fit  
3. T-Value  

4. Chin 

5. Tenenhaus, Vincenzo, Chatelin & Lauro 
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 (داری تیامعن يبپژوهش )ضرا ةشدمدل آزمون. 1شکل 

 

 ها، به نمایش گذاشته شده است. ، نتایج مربوط به آزمون فرضیه5همچنین، در جدول 

 

 هاآزمون فرضیه. 5جدول 

 فرضیه تی ضريب مسیر نتیجه

 اثر منابع ارتباطاتی و اطالعاتی بر درآمدزایی 992/1 154/0 تأیید فرضیه

 اثر منابع مالی بر درآمدزایی 208/3 242/0 تأیید فرضیه

 ها بر درآمدزاییاثر زیرساخت 613/2 212/0 فرضیهتأیید 

 اثر منابع انسانی بر درآمدزایی 318/2 201/0 تأیید فرضیه

 های معنوی بر درآمدزاییاثر دارایی 012/2 180/0 تأیید فرضیه

 

دست آمد که نشان ، به96/1ها، باالتر از ، مقدار تی برای تمام فرضیه5و جدول  1با توجه به شکل 

ترتیب اند. نتایج نشان داد که بهدرصدی، تأیید شده 95های پژوهش با سطح اطمینان دهد فرضیهمی
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ها، منابع انسانی، دارایی معنوی و منابع ارتباطاتی و اطالعاتی بیشترین متغیرهای منابع مالی، زیرساخت

 ها دارند.تأثیر را بر درآمدزایی باشگاه

 

 بحث و نتیجه گیری

ای های حرفهای پژوهش حاضر نشان داد که منابع سازمانی بر میزان درآمدزایی باشگاههتحلیل داده

های فوتبال ایران نقش تأثیرگذاری دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان منابع مختلف سازمانی باشگاه

( با مطالعه 2015)  1جیها دارد. سینر و کاراپوالتفوتبال، منابع مالی بیشترین تأثیر را در درآمدزایی باشگاه

هایی که از منابع مالی قوی برخوردارند و توسط مالکان باشگاه فوتبال اروپا نشان دادند باشگاه 50در 

تری برخوردارند، عملکرد باالتری هایی که از منابع مالی ضعیفشوند، در مقایسه با باشگاهثروتمند اداره می

( نیز منابع مالی را از 1390(. طاهرپور و همکاران )30کنند )دارند و از استراتژی تهاجمی استفاده می

تواند برای سازمان مزیت رقابتی جمله منابع مهم سازمانی معرفی کردند که در صورت مدیریت صحیح، می

(، طاهرپور و 2017(. نتیجۀ پژوهش حاضر در این حوزه با نتایج پژوهش سینر وکاپوالتجی )8ایجاد کند )

توان گفت منابع مالی ( همسوست. در تبیین این مسئله می2011و اندرسون و بیرر ) (1390همکاران )

تواند سایر منابع باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد و به درآمدزایی بیشتر باشگاه کمک کند. برای مثال، می

ستاره را شود تا باشگاه قادر باشد مربیان و بازیکنان شاخص و منابع مالی قوی و پول بیشتر، سبب می

ها، امکانات و تجهیزات باشگاه را توسعه دهد که این مسئله زمینۀ انجام خریداری و جذب کند؛ زیرساخت

های خصوصی های تجاری باشگاه و همچنین کسب درآمدهای مختلف از طریق هواداران و شرکتفعالیت

 های فوتبال با جذبسازد. بنابراین الزم است تا باشگاهرا فراهم می

های نوین بازاریابی ورزشی، بتوانند از منابع ستخدام مشاوران بازاریابی توانمند و آشنا با روشو ا

 منظور درآمدزایی بیشتر و تأمین نیازهای مالی، بهره گیرند.مختلف سازمان به

 ترینها شناخته شد. از مهمعنوان دومین منبع سازمانی مؤثر بر درآمدزایی باشگاهها بهزیرساخت     

ترین منبع درآمدی که در پی توان به استادیوم، مدرسۀ فوتبال و فروشگاه اشاره کرد. اصلیاین موارد می

است که « درآمدهای روز مسابقه»شود، به اصطالح فضاسازی تخصصی یک استادیوم فوتبال ایجاد می

(. درآمد 31شود )یای محسوب مناپذیری برای باشگاه حرفهامروزه منبع درآمدی بسیار مهم و اجتناب

                                                           
1. Şener & Karapolatgi 
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حاصل از فروش بلیت و درآمدهای جنبی استادیوم در روز مسابقه مانند بوفه، فروش پیراهن و پرچم، 

دهد های معتبر دنیا را تشکیل میفروش غذا و نوشیدنی، بخش مهمی از درآمد روز مسابقۀ بیشتر باشگاه

ش بلیت در انحصار سازمان لیگ است. دولت های ایران ورزشگاه اختصاصی ندارند و فرو(. بیشتر باشگاه5)

ها قرار دهند تا شرط تملیک در اختیار باشگاه صورت اجاره بهها را بهتوانند استادیومها میو شهرداری

صورت اجاره به باشگاه بتواند از این روش برای درآمدزایی استفاده کند؛ همانند استادیوم میالن که به

اندرسون و (. 32باشگاه بزرگ این شهر )آث میالن و اینترمیالن( قرار دارد )شرط تملیک در اختیار دو 

( استادیوم و امکانات کافی را از عوامل موفقیت تیم بسکتبال مردان دانشگاه گنزاگا معرفی 2011بیرر )

(، عامل دسترسی به استادیوم، تخصیص فضا و راحتی 1392گودرزی، خبیری و ناظمی ) (.15کردند )

 2(، دسترسی، زیبایی و طراحی استادیوم و آمینودین و لی1996) 1فیلد، بلوجت و اسلوئنا، ویکهصندلی

کنندۀ قوی برای رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنها بینی( تسهیالت و امکانات ورزشگاه را پیش2008)

های معتبر، منبع مهم (. مدارس فوتبال نیز در بیشتر باشگاه33 - 35کنند )ها شناسایی میدر ورزشگاه

 7الماسیا افراد مستعد باالی درآمدزایی هستند. برای نمونه، مدرسۀ فوتبال اختصاصی بارسلونا معروف به 

دهد تا بعدها از آنان در تیم اصلی استفاده کند یا با قیمتی باال بفروشد. ستارگان بزرگی سال را پرورش می

چون مسی، ژاوی، اینستا، گواردیوال و فابرگاس محصول این مدرسۀ فوتبال هستند. باشگاه بوکاجونیورز 

(. با توجه به مطالب 32های معتبر ترنسفر کرده است )به باشگاه بازیکن در یک دهۀ اخیر 350نیز بیش از 

های موفق در این حوزه، باشگاه توانند با ایجاد امکانات مناسب و الگوبرداری ازهای ایران میمذکور، باشگاه

شود در ساخت استادیوم به محیط فیزیکی و موقعیت درآمدزایی کسب کنند. همچنین توصیه می

 توجه جدی شود تا درآمدزایی از این طریق به حداکثر برسد. جغرافیایی آن،

های فوتبال در عنوان سومین منبع سازمانی مؤثر باشگاهبا توجه به نتایج پژوهش، منابع انسانی به

گری، توان به مدیریت، تیم مربیترین منابع انسانی در یک باشگاه فوتبال میاز مهم .درآمدزایی شناخته شد

توانند نقش مهمی در درآمدزایی باشگاه داشته باشند. های پایه اشاره کرد که هر یک میتیمبازیکنان و 

های بزرگ فوتبال، ها و افزایش درآمد باشگاه بازی دارند. باشگاههای پایه نقش مهمی در کاهش هزینهتیم

ی استفاده کنند یا با دهند تا بعدها از آنان در تیم اصلکنند و پرورش میکودکان مستعد را شناسایی می

توانند از طریق جذب ها بفروشند. بازیکنان و مربیان شاخص و ستاره، میقیمتی باال آنها را به سایر باشگاه

                                                           
1. Wakefield, Blodgett & Sloane  

2. Aminuddin & Lee  
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(. بسیاری از افراد، 23هوادار بیشتر و جذب حامیان مالی، نقش مهمی در درآمدزایی باشگاه بازی کنند )

هستند و هواداری از یک باشگاه را منوط به حضور آن فرد  جای باشگاه، هوادار بازیکن یا مربی خاصیبه

ها و دانند. هواداران از طریق حق عضویت، خرید محصوالت باشگاه، هدایا و کمکخاص در باشگاه می

 نیز تجاری و اقتصادی هایبنگاه کنند. در چنین شرایطی توجهخرید بلیت به درآمدزایی باشگاه کمک می

(. یک کمپانی برای تبلیغ 36آورند ) دستبه بیشتری مالی درآمد توانندمی هاباشگاه و شد جلب خواهد

دهد با تیمی قرارداد ببندد که هوادار بیشتری دارد و بالطبع تعداد زیادی محصول یا خدماتش، ترجیح می

 مدیریتی، ( استعدادهای1999بارنی ) .(37) کنندهای آن تیم و تبلیغات روی پیراهنش را نگاه میبازی

( 1996) 1و ماماهر و متعهد  یانسان یروهای( ن2015عثمان و همکاران  )متخصص،  و ماهر کارکنان

پذیری کارکنان را عوامل مهم در موفقیت سازمان معرفی انعطاف و کارایی خالقیت، های فنی مانندقابلیت

های مدیریتی را ( مهارت2011( و اندرسون و بیرر )2008بارلی و همکاران )(. 10، 16، 38کردند )

بنابراین نتایج پژوهش حاضر در این (. 15،14های ورزشی معرفی کردند )ترین عامل موفقیت باشگاهاصلی

اندرسون و  (2008بارلی و همکاران ) (، 2014، روسکا )(2015عثمان و همکاران  )حوزه با نتایج پژوهش 

تواند نیروی انسانی می یندهایادانش و فر یرتقاتوانایی ایجاد، بازسازی، اهمسوست.  (2011و بیرر )

های فوتبال از طریق داشتن برنامۀ استراتژیک در باشگاه (.39ها را در مسیر  موفقیت قرار دهد )سازمان

های مختلف، ایجاد استانداردهای الزم در توسعۀ منابع بازاریابی، آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه

 توانند در جهت درآمدزایی باشگاه اقدام کنند.جذب نیرو بر مبنای شایستگی می انسانی، استعدادیابی و

عنوان چهارمین منبع سازمانی مؤثر در درآمدزایی های معنوی بهبا توجه به نتایج پژوهش، دارایی

حق  رایت،توان به برند و نام تجاری، کپیهای معنوی باشگاه میهای فوتبال شناخته شد. از داراییباشگاه

های تجاری در رأس منابع درآمدزایی رشد و قدمت باشگاه اشاره کرد. درآمد از طریق برند و فعالیت

ژرمن سنمونیخ و پاریهای منچستریونایتد، بایرنهای معتبر جهان قرار دارد. برای مثال، باشگاهباشگاه

های این محل در بین تمام باشگاه، بیشترین درآمد را از 2016عنوان سه باشگاه پردرآمد دنیا در سال به

( استفاده از نام 2012) 2(.  امنزوا24میلیون دالر  کسب کردند ) 305و  342، 363ترتیب معادل دنیا، به

کنندۀ مسائل مالی در ترین منابع تأمینها را از مهمهای تجاری باشگاهرایت، در فعالیتتجاری و کپی

توان گفت نتایج پژوهش حاضر با نتیجۀ پژوهش (. می40کند )یهای فوتبال انگلستان معرفی مباشگاه

                                                           
1. Ma 

2.  Mnzava 
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( در بررسی رابطۀ بین 2007) 1( همسو ست. سامانگیو و ادواردو2017( و گزارش دلویت )2012امنزوا )

های ورزشی برای موفقیت باید مانند های ورزشی به این نتیجه رسیدند که فدراسیونتجارت و فدراسیون

کنند که مدیران برای ( بیان می2015) 2ویلیام، ویکتوریا و آلیسون(. 41لیت کنند )های تجاری فعاشرکت

رایت، برند و نشان طور مرتب عواملی مانند طراحی محصول، کپیهای سازمان، باید بهمحافظت از دارایی

 مهمیو شهرت بنگاه شاخص  تجارینام ، (2007)از نظر مورگان  (.42تجاری را مورد توجه قرار دهند )

منظور توانند از برند خود بهها میرو باشگاه(. ازاین6آیند )حساب میسازمان به استراتژی موفقیتدر 

کنندۀ البسۀ ورزشی و همچنین درآمدزایی در ارتباط با شرکای تجاری خود، از جمله اسپانسر، تأمین

ن، استفاده کنند. یکی از بهترین تولیدکنندگان اقالم تجاری ممهور به نام و نشان باشگاه برای هوادارا

باشد. هرچند، در ایران متأسفانه فروش اقالم تجاری مانند  3تواند بازاریابی مشارکتیها در این راه، میشیوه

های فوتبال ندارد و همواره ضعف در ، سهمی در درآمدهای باشگاه4هواداری پیراهن ورزشی و کاالهای

ها از این منبع درآمدی مهم عنوان ایران، دلیل اصلی محرومیت باشگاهرایت در قوانین مربوط به کپی

نام تجاری باشگاه، پشتکار و پیگیری حقوقی، از حقوق توانند با ثبتها می(. با این حال، باشگاه5شود )می

رغم لیتوان عبر آن با مدیریت درست بازاریابی میکنندگان دفاع کنند. ضمن آنکه، عالوه خود در برابر جعل

اندازی فروشگاه در نقاط توانند با احداث و راهها میشرایط موجود، درآمد کسب کرد. برای مثال، باشگاه

مختلف کشور، از طریق فروش مستقیم یا فروش اینترنتی و آنالین محصوالت، تا حدودی بر این مشکل 

 فائق آیند.

طاتی یکی دیگر از منابع مؤثر بر درآمدزایی همچنین نتایج پژوهش نشان داد که منابع اطالعاتی و ارتبا

های مختلف به اهمیت این منبع سازمانی تأکید شده است. برای نمونه فقری و هاست. در پژوهشباشگاه

(، منابع ارتباطاتی و اطالعاتی  را از جمله منابع مهم و 2017( و گوناسکاران و همکاران )1385همکاران )

امروزه آی. تی نقش مهمی در تبلیغات دور زمین مسابقه،   .(18، 19) اساسی در سازمان معرفی کردند

کند و توجه به این منبع، برای باشگاه اثربخش خواهد اقدامات بازاریابی و استعدادیابی در ورزش بازی می

استراتژیک، ایجاد بانک اطالعاتی،  یک چارچوب درون ارتباطی هایسیستم و اطالعاتی فناوری بود. استقرار

های ارتباطی اجتماعی، در کنار سایر ای و شبکهاهمیت دادن به فناوری روز فوتبال، ایجاد امکانات رسانه

                                                           
1.  Samagaio & Eduardo 

2. William,Victoria & Allison 

3. Cooperative Marketing 

4. Fan Articles 
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تواند سازد و مینفعان مانند هواداران و حامیان مالی را فراهم میمنابع سازمانی، فرصت تعامل بیشتر با ذی

 برای باشگاه یک مزیت ایجاد کند.

های پژوهش حاضر در خصوص اهمیت منابع سازمانی و نقش آنها در یافتهدر نهایت با توجه به 

های فوتبال، در زمینۀ نیازسنجی ای فوتبال، الزم است تا باشگاههای حرفهدرآمدزایی و تأمین مالی باشگاه

منابع خود اقدام کرده و با ایجاد تیم تخصصی و بهبود و تقویت منابع سازمانی، در جهت کسب درآمد 

های ر از طریق منابع سازمانی اقدام کنند. همچنین، با توجه به اهمیت فراوان منابع مالی، باشگاهبیشت

سازی شرایط ممکن و با تکیه بر منابع های موفق و اهتمام به پیادهتوانند با الگوبرداری از باشگاهایران می

 منظور تأمین نیازهای مالی خود اقدام کنند.داخلی، به
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Abstract 
The aim of this study was to design the communicational model of 

organizational resources and revenue in Iran professional football clubs. The 

present study was applied in terms of objectives and descriptive-correlation in 

terms of data collection. The statistical population consisted of all football 

elites and experts. The statistical sample consisted of 100 football experts and 

university professors in sport management. The organizational resources and 

revenue of sport clubs questionnaire was used to collect data. This 

questionnaire consisted of two main parts: the organizational resource 

including 29 items and revenue including 20 items. The reliability of the 

questionnaire was verified using Cronbach's alpha coefficient and the 

composite reliability and its validity were verified using content, convergent 

and divergent validity. Structural equation modeling and PLS software were 

used to evaluate the model. The results showed that organizational resources 

had a significant effect on the revenue of Iran professional football clubs. The 

results also showed that variables such as financial resources, infrastructure, 

human resources, intellectual properties and communication and information 

resources respectively had the greatest effects on club revenue. So, it is 

recommended that football clubs should identify and develop various 

organizational resources in order to generate revenue. 
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