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 نگاه اجمالی
سال گذشته مورد بررسی قرار می دهد و همچنین  50این فصل پیشرفت ورزش را در طول 

اتوري و داوطلبی، حرکت و انتقال به سوي یک با در نظر گرفتن مدل قدیمی ورزش آم
سیستم ورزشی که بر روي طرفدار، ورزشکار حرفه اي، هیئت حاکمه، ایجاد استادیوم جدید، 

پی گیري و ردیابی می کند. تأثیر را اماکن چند منظوره و مدیر دستمزدي متمرکز شده است، 
زم مهارت مالی مدیران این حرکت و انتقال بر روي چشم اندازهاي ورزشی و شرایط ال

 به نقش دولت نیز اشاره خواهد شد. شی قابل بررسی و تحقیق خواهد بود وورز
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 در ورزش دگردیسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنوع در ورزش
ورزش یک نهاد پیچیده و مبهم است و در شکلها و صورتهاي بسیاري خود را نشان می دهد. به عنوان 

از کشورها باشگاههاي اجتماعی است که بر روي حمایت مثال، تکیه گاه اصلی ورزش در بسیاري 
توانند سازمانهاي تک ورزشی کنند. این باشگاهها میاعضایش براي حفظ و نگهداري فعالیتها تکیه می

باشند و طیفی از ورزشها را  1توانند چند کارکرديمانند باشگاههاي تنیس و شنا باشند، آنها همچنین می
کنند. آنها معموالً به وسیله داوطلبانی که براي امتیاز بازیها حق الزحمه  زیر یک سقف یکسان فراهم

                                                 
1 -Multifunctional 
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پرداخت می کنند، اداره می شوند. اتحادیه هاي ورزشی نیز وجود دارند که نقش اولیه آنها فراهم کردن 
حمایتهاي اداري از باشگاهها، سازماندهی رقابتها و به طور کلی توسعه ورزشهایی است که آنها ارائه 

، تنیس روي میز و یا والیبال باشد. در حالی که این سازمانها 2می دهند خواه این ورزشها نت بال
کارکنان دستمزدي بسیاري دارند، بر روي پرسنل داوطلب براي اجراي برنامه ها و اداره کارهایشان 

ق الزحمه تکیه می کنند. همچنین مراکز تفریحی تجاري هستند که خدمات ورزشی را بر مبناي اصل ح
فراهم می کنند. مراکز شنا و مجموعه هاي ورزشی اغلب در این طبقه  4پرداخت-یا اصل کاربر 3خدمت

قرار می گیرند و می توانند به وسیله بخش خصوصی یا شوراهاي محلی اداره شوند. در اینجا همچنین 
می کنند، هزاران یک دسته از لیگها و باشگاههاي حرفه اي است که در استادیومهاي بزرگی بازي 

تماشاچی را جذب می کنند و پوشش رسانه هاي گروهی را به وجود می آورند. این سازمانهاي 
ورزشی به وسیله اوالً، دولت و عامالنش و دوماً، رسانه هاي گروهی و فروشندگان کاالها و اجناس 

ه براي جذب حمایت می شوند که هر دو عامل موجب توسعه ورزش و استفاده از بازیکنان ستار
مشتریان می شوند. انواع گوناگون سازمانهاي ورزشی که سیستم ورزشی استرالیا را در بر می گیرند در 

فهرست شده اند. حال آنکه این ساختار براي بیشتر کشورهاي انگلیسی زبان داراي دولت  1-1جدول 
کننده شرایط فراهنگی  نیرومند هستند یکسان خواهد بود موجب تغییراتی خواهد شد که اغلب منعکس

 و سیاسی متفاوت است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بازیگران اصلی سازمانی در ورزش استرالیا1-1جدول 

                                                 
2 - Netball )بازیگر 7بازى شبیھ بسکتبال با (   
3 - Fee-for- Service 
4 - User-pay principle. 
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 6سازمانهاي تجاري 5غیرانتفاعیي هاسازمان دولت 
وزارت براي بخشهاي  - توسعه ملی

 دولتی ورزش
 کمیسیون و کمیته هاي -

 ورزشی استرالیا
 انجمن ضد دوپینگ -

 ورزش استرالیا
 

 کمیته ملی المپیک -
اتحادیه بازیهاي  -

کشورهاي مشترك المنافع 
 الیاییراست
 لیگهاي ورزشی ملی  -
 ورزشی ملی  اتحادیه هاي -
انجمن هاي ورزشی  -

  دانشگاهی

ایستگاههاي رادیویی و  -
 تلویزیونی

روزنامه هاي ملی  -
 اینترنتی

رهاي نام تجاري اسپانس -
 ملی

کاالي ورزش فروشندگان  -
 لیم

 ایالتی براي وزیر - توسعه ایالتی
 ورزش

 دانشگاههاي ورزش -
 ایالتی

 نمایندگیهاي توسعه -
 سالمتی

 رویدادهايشرکتهاي  -
 عظیم

ورزشی  انجمن هاي -
 ایالتی

 لیگهاي ورزشی ایالتی -
استادیومهاي ورزشی  -

 (روباز)
میادین ورزشی  -

 (سرپوشیده)

 ایالتیگروهی رسانه هاي  -
نام تجاري  رهاياسپانس -

 محلی
 

 شوراهاي مربوط به - توسعه محلی
 شهرداري

 مدارس و دانشگاهها -
 ورزشی باشگاههاي  -
 ورزشی اماکنزمینها و  -
 مراکز تفریحی و ورزشی -

خرده فروشهاي کاالي  -
 ورزشی

 مراکز تفریحی و ورزشی -

 
 نقش ایالت، بازار و جامعه شهري

ر شکل گیري ورزش را تأیید می کند اما باید به این نکته مشارکت دولت د 1-1در حالی که جدول 
توجه داشته باشیم که دولت تنها یکی از حامیان توسعه ورزش می باشد. در بعضی از جوامع ممکن 
است دولت یا ایالت نقشی عمده در توسعه ورزش داشته باشد اما در جوامعی دیگر این نقش ممکن 

ندیشی الزم باشد. یک روش مفید براي درك ارتباط بین ایالت و است کمرنگ تر و فاقد تدبیر و دورا
جامعه قائل شدن تمایز بین سه بخش مجزاي نظامهاي اجتماعی اما الزم و ملزوم براي یکدیگر است. 
اولین بخش اجتماعی دستگاه ایالتی است. نقش ایالت نظارت و کنترل بر اعضاي جامعه به وسیله 

شد که قوانین و مقررات را به اجرا در می آورد. ایالت همچنین منابع برقراري یک بوروکراسی می با

                                                 
5 - Non-profit  Organizations 
6 - Commercial Organizations 
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ساختهاي فرهنگی و ی آورد و از آنها براي ایجاد زیرخود را از طریق توان مالیاتی به حرکت در م
اقتصادي که منجر به رشد صنعت و تجارت می شوند استفاده می کند. دومین بخش اجتماعی بازار می 

فعالیتهاي تجاري است. بازار منزلگاه بخش خصوصی است که در مرحله اول به باشد که هدف اصلی 
وسیله خواست منافع و توسعه بازار به حرکت در می آید. سومین بخش اجتماعی جامعه شهري است 
که دربرگیرنده یک شبکه پیچیده از ارتباطات غیررسمی، غیر تجاري می باشد که عمدتاً در حوزه 

گی و انجمن هاي محلی واقع شده است. جامعه شهري بیشتر در شبکه هاي غیر خانواده ها ، همسای
ساختاري که مشخص کننده پویایی جامعه کوچک و گروههاي دوستانه می باشد آشکار و قابل رویت 

 است. 
فصل مشترك این سه حوزه اجتماعی ایجاد چهار بخش و شکلهاي سازمانی متفاوت است. این بخشها 

می غیرانتفاعی هستند که به وسیله ایالت به حرکت در می آیند، بخش تجاري سود شامل بخشهاي عمو
محور که به وسیله بازار به حرکت در می آید، بخش غیر رسمی که به وسیله جامعه شهري به حرکت 
در می آید، و در نهایت بخش داوطلبی که به وسیله جنبه هاي همه نظام هاي اجتماعی سه گانه به 

نشان داده شده  1-1آید. سازماندهی مشترك بین ایالت، بازار و جامعه شهري در شکل حرکت در می 
 است. 

ورزش می تواند در درون هر کدام از چهار بخش گنجانده شود که وابسته است به اوالً، سنتها و 
ه ارزشهایی که زیربناي تجارب ورزش هستند، دوماً میزان منابعی که هر بخش می تواند اداره کند. ب

عنوان مثال در استرالیا، انگلیس و نیوزلند، ورزش به طور سنتی در بخشهاي غیررسمی و داوطلبی قرار 
داده شده است اما در چند سال اخیر عالقه این کشورها به بخش تجاري ورزش رشد یافته است. 
 وابستگی زیاد و مستقیم بخش عمومی و ایالتی به همدگیر موجب شده است که اختصاص منابع

 ورزشی به حوزه هاي اجتماعی پیشرفت معنی داري داشته باشد. 
زمینه مفیدي را براي بحث در مورد نقش تأمین مالی ورزشی ایالت، بازار و بخش داوطلبی  1-1شکل 

فراهم می کند. این شکل نشان می دهد در حالیکه که ایالت ممکن است تأثیر زیادي بر ساختار و 
شرایط سیاسی داشته باشد، همچنین به آسانی می تواند حداقل تأثیر عملیات ورزش در یک مجموعه 

بر روي ورزش در شرایط مشابه دیگر داشته باشد. این مدل همچنین اشاره می کند که حتی در شرایطی 
که ایالت در رابطه با توسعه ورزش کم اثر یا غیر فعال است، ممکن است یک سیستم ورزشی پیشرفته 

بخشهاي دیگر وجود داشته باشد که وابسته به چگونگی ارزشگذاري ورزش در  در یک یا بسیاري از
هر بخش می باشد. این مدل همچنین داللت می کند که تنها یا بهترین روش جامعه براي سازمان دادن 
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سیستمهاي ورزشی و اقدامات آن نیست. همه این موارد بستگی به این دارد که کدام بخش فراهم کننده 
سات و فعالیتهاي ورزشی مورد نظر باشد و چه شکلی از نتایج و پی آمدهاي ورزشی مد مناسب تأسی

نظر است. به عنوان مثال ایالت ممکن است مؤثرترین فراهم کننده تأسیسات آموزشی ورزشکاران نخبه 
و استادیومهاي بزرگ باشد در حالی که بخش داوطلبی براي فراهم کردن ورزش اجتماعی و فعالیتهاي 

همه مورد استفاده قرار گیرد. صرف نظر از ایاالت متحد آمریکا که بخش خصوصی بر  "زش برايور"
تأمین مالی ورزش تسلط یافته است توسعه قابل توجهی نیز در تأمین مالی ورزش از طریق دولت 
صورت گرفته است. در اروپاي غربی و منطقه آرام آسیا بیشتر اماکن استاندارد بین المللی همچون 

 أسیسات آموزشی عالی به وسیله دولت سرمایه گذاري شده اند. ت
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل بخشی جامعه1-1شکل 

 
 طرز انجام ورزش

 عمومی

 رسمی

 ایالت

 غیر انتفاعی

انتفاع
 

 غیررسمی

 خصوصی
 بخش داوطلبی 

 بخش عیررسمی

 بازار

 بخش تجاري

 جامعه شهري

 بخش عمومی 
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طرز انجام ورزش می تواند از دیدگاههاي متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد. براي بعضی مشارکت و 
و رهبري استفاده می شرکت کردن مطرح است، و از بازي براي خاطر شخصی و توسعه شخصیت 

گونه . به بیان دیگر ورزش می تواند یک محرك براي تربیت بهتر مردم و جامعه باشد. در این کنند
تأکید بیشتر به برنده شدن، تشویق  ومسئله با گرایش یک به عنوان در ورزش اغلب تجارتگرایی  ،موارد

وي دیگر بعض از مردم اعتقاد می شود. از س نگریستهبه قمار و تخریب ارزشهاي ورزش آماتوري 
و  حمایتبه صورتی عالی دارند که توان بالقوه ورزش تنها در صورتی می تواند به دست آید که 

 یورزش به واسطه حمایت لیگهاي حرفه اي ورزشتجاري شدن شود. به بیان دیگر  سرمایه گذاري
 به علت ایني معموالً ارشد. در عین حال مزایاي ورزش تجموجب رشد استانداردهاي بازي خواهد 

که بعضی ورزشها به طور ذاتی از بعضی ورزشهاي دیگر محبوب تر هستند و بودجه هاي بیشتري را 
جذب می کنند  به طور مساوي تقسیم نمی شوند. به عنوان مثال ورزشهایی نظیر کانو، واترپلو و 

حبوب همانند شکلهاي گوناگون مو قایقرانی همواره تا وقتی که آنها در سایه ورزشهاي پر تماشاگر 
فوتبال (فوتبال آمریکایی، فوتبال استرالیایی، فوتبال اسکاتلندي، لیگ راگبی، اتحادیه راگبی و فوتبال 

 محروم می باشند.از مزایاي تجاري شدن ورزش و  نیستند مندجهانی)، تنیس و کریکت قرار دارند سود
ورزش جامعه  ،اول مجراياما مرتیط با هم می باشد.  زمتمای مجراياساساً انجام ورزشی دربرگیرنده دو 

ورزش مشارکتی پیرامون باشگاه محلی، متولی داوطلبی، ساختار ساده سازمانی و  شاملاست که 
بازیکنان ورزش تفریحی می باشد. در حالی که تعداد کمی از ورزشکاران جوان نخبه از باشگاه محلی 

یاي توسعه ورزش قهرمانی استفاده می کنند، بیشتر اعضاي به عنوان سکوي پرتاب براي ورود به دن
شبکه هاي اجتماعی متمرکز می کنند.  ایجادباشگاهها انرژي خود را بر روي رقابتهاي بین باشگاهی و 

تمرکز یافته ورزش قهرمانی  بر روي اجرايورزش حرفه اي می باشد که  مجراي انجام ورزشی، یندوم
ست که به عنوان تسهیل گر فراهم کننده توسعه تجاري ورزش هستند. تماشاگرانی ا پیرامونو است 

ن مجرا موجب جذب پوشش رسانه هاي گروهی می گردد که در عوض نیروي محرکه باالیی را ای
براي سهیم کردن بیشتر تماشاچی فراهم می کنند. در این مجرا، پخش برنامه اي رویدادهاي ورزشی 

رها مزایاي ارتباط معامله هستند، اسپانس حقوقی قابل قابل انتقال وپدیدار می شوند، حق الزحمه هاي 
عالمت تجاري خود را با لیگ یا باشگاه را می بینند و به طور ناگهانی و یک مرتبه لیگهاي حرفه اي 
ورزشی و رویدادهاي بزرگ ورزشی جایگاههاي عظیم دورنماي ورزش را اشغال می کنند و به کار می 

ن روي می دهد، در آ جاري شدن ورزش نسبت به جنبه تفریحی و سرگرمی بودنتوقتی که گیرند. 
  به طور جدي می کنند. آنآغاز به پذیرش  طرفدارانبازیکنان، مربیان و نتیجه 
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 معنی و مفهوم ورزش  

بسیاري براي مردم و افراد مهم است. ورزش فراهم کننده محل و میدانی  يو سبک ها راههاورزش در 
راي نمایش توان بدنی شخص می باشد، آمادگی عمومی را بهبود می بخشد، شبکه هاي ایده آل ب

اجتماعی را تشکیل می دهد به ویژه زمانی که در یک محیط باشگاهی به اجرا در می آید. در ورزش 
قومی را حرفه اي بازیهاي تیمی محبوب و عامه پسند هستند زیرا آنها نیازهاي عمقی براي هویت 

می توانند و مذهبی کهن را در دسترس تماشاچیان قرار می دهند  ها و رسوم نند و آئینمعرفی می ک
 جدیدي ازجشنهاي سنتی و آداب و رسوم اجتماعی را دوباره احیا کنند. در نتیجه آنها به نقطه مقابل 

می  و بازشناسی با هم رقابت له هاي مختلف براي قدرت، پایگاه اجتماعیالگوهاي شکار سنتی که قبی
می شوند. ورزش یک چهارچوب اثربخش براي درك ارتباط بین تماشاچیان و باشگاهها تبدیل کنند 

می شوند که به  پیوندهاي محکم قبیله اي فامیلی فراهم می کند. ورزشهاي تیمی موجب فراهم نمودن
. به عنوان دایفا نماینانواع گوناگونی از آداب و رسوم و نقشهاي سنتی را که اعضایش اجازه می دهد 

شامل رئیس یا مدیر باشگاه، مقامات رسمی ارشد، مربیان، مشاوران  لمثال در باشگاهها بزرگترهاي ای
قبیله اي را و تشریفات تندرستی و ستاد پشتیبانی طبی هستند. بزرگترها و بازیکنان ورزشی شعائر 
یم تنظ رکت کنندگان راوضع می کنند که هم ارزشهاي ورزشی را تقویت می کنند و هم رفتارهاي ش

. شعائر شامل گزارش رویدادي اواسط هفته، تدراکات قبل از بازي، به نمایش گذاشتن نشانه می نمایند
ها و آرمهایی که بر نظم و تالش تأکید می کنند، و پیامهاي قبل از مسابقه که ورزشکاران را به خوب 

هستند و مورد تشویق و ستایش قرار می گیرند بودن ترغیب می کند می باشند. بازیکنان قهرمانان قبیله 
 و در زمین بازي تا تمام شدن زمانشان به اجرا می پردازند تا اینکه با فرد دیگري جایگزین می شوند.

تجمالت قبیله اي زیادي وجود دارد که رنگ، صدا و نمایش عمومی را فراهم می همچنین وسایل و 
گهاي باشگاه، عالئم و نشان هاي ان، عکسهاي باشگاه، رنشامل لوازم فنی بازیکن این وسایلکنند. 

و جوایز می باشد. مرکزیت آداب و رسوم قبیله اي تماشاچیان یا  رسمی، مدالها، نشان هاي افتخار
تماشاچیان را از طریق وفاداریشان و وابستگی پیروان قبیله هستند. آنها اشتیاق و عالقه شدید و التزام  

خرید  طریقی سازند. تماشاچیان و پیروان قبیله بر رقابتهاي بین قبیله اي مهیا م هاي خویشاوندي
اهمیت می  خاطرات، آرایش در رنگهاي باشگاه و ترغیب طرفداران تیمهاي دیگر و قبیله هاي رغیب

باشد بلکه  می. آنها همچنین سرود و آهنگهاي باشگاه را می سازند که تنها نشان دهنده هویت آنها دهند
ه آن به قبیله هاي رغیب تشر می رنند و آنها را می ترسانند. به هر حال این ارتباطات قبیله اي به وسیل
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محکم در ورزش گاه و بیگاه به وسیله رشد فریبنده مالی لیگها و رویدادها مورد تهدید قرار می گیرند 
 و در نتیجه موجب تغییر آداب و رسوم فرهنگی ورزش می شوند.  

 
 طرفدار و باشگاهتغییر رابطه بین 

ارتباط تنگاتنگ بین طرفداران ورزشی و باشگاهها به منظور پیشرفت مداوم لیگها و رقابتهاي حرفه اي 
مداوم در زمینه متفاوت فوتبال رشدي  انواعورزش اساسی و محوري می باشد. به عنوان مثال در 

دارانی حاضر در اماکن ورزشی تلویزیونی ورزش به طرفبینندگان تماشاگر به ویژه هنگام افزوده شدن 
 بلکه اینیند آ مینحساب به  به عنوان حامیان میلیونیرویدادهاي جهانی  تماشاگرانروي داد. 

. با این حال ارتباط بین شوندمی  این رویدادها محسوب ن حامیان اومیلیاردها بیننده است که به عن
بسیاري از ورزشها صورت  اجراياختار و شگاهها و طرفداران در واکنش به تغییرات زیادي که در سبا

 –گرفته است به مسئله اي دشوار مبدل گشته است. در طول پنجاه سال گذشته ارتباط بین طرفدار 
ورزش  از طریق سه مرحله پیشرفته صورت گرفته است که هر کدام از مراحل منجر به افزایش تجاري 

 . اند.  شدن ورزش و گسترش ورزش شده
 1مرحله 
مدار هستند و در نتیجه همیشه طرفدارن  سازمانهاي ورزشی به طور سنتی عضویاري از کشورها در بس

از راههاي رسمی بر جهت دهی باشگاهها تأثیر می گذارند. این ساختار عضو مدار به این معنی است 
 که طرفدار می تواند براي بهاي حق عضویت یا انتخاب اعضاي کمیته رأي دهد یا به نوبت خود را

نخستین  مرحلهانتخاب کنند. بقاي باشگاهها نیز وابسته به کمک و همیاري نیروهاي داوطلبی است. این 
این مرحله در سطح محلی به ارتباط طرفداران با باشگاه، تیم یا رویداد ورزشی است.  ایجاد مرحله از

 نامیده می شود. 7و به اصطالح مرحله یکپارچگی کار گرفته شده بود
 2مرحله 

ابعاد  دادن توسعه ايفشار بر می روندبه سمت تجاري شدن پیش بیشتر سازمانهاي ورزشی   چه هر
 هآیند تأمین و تضمین. کارمندان حرفه اي براي می یابدباشگاهها افزایش  هايو فعالیتعملیات  تجاري

 . تصمیمات در مورد نحوهمی شوندباشگاه ها از طریق افزایش بودجه و عضویت به کار گرفته 
می شوند، تعارضات  گرفتهرها واکنش به ادعاي حامیان و اسپانس سنتی باشگاهها ورزشی در فعالیتهاي

روي بر سر توزیع درآمدها روي می دهد و حفظ منافع پدیدار می شوند. در حالی که اختالفات مکرراً 

                                                 
7 - Integration phase. 
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شرفت باشگاهها داشته یپطرفداران هنوز اعتقاد دارند که می توانند نقشی تعیین کننده در اما ، می دهند
 نامیده می شود.  8مذاکرهباشند. این مرحله به نام مرحله 

 3مرحله 
هر چه ارتباط ورزش با است.  و همزمان مرحله نهایی با تجاري و حرفه اي شدن ورزش مصادف

محکم تر می شود مسائل زیادي روي می دهد. درآمد  فروشندگان، شبکه هاي تلویزیونی و راسپانس
جایگزین می  حقوق بگیرکارمندان با به سرعت افزایش می یابد، مقامات محلی داوطلب  بازیکنان

دیگر براي فروش در بازار رقابتی نگاه فرصتی ورزشی به ورزش به عنوان  طرفدارانشوند و بسیاري از 
 هايجایگاهداراي در مقیاس بزرگتر و می کنند. میادین ورزشی پیشرفته تر شده اند و با استادیومهاي 

هزینه اداره باشگاهها و لیگها و نیز به نوبه خود هزینه  یها،این مرزبند به دلیلنشستن جایگزین شده اند. 
یافته است. نیمرخ و ویژگیهاي طرفداران در این هاي ورود و عضویت به صورت چشمگیري افزایش 

ا به وسیله حامیانی که بر مرحله تغییر می کند. طرفدران سنتی در حاشیه قرار گرفته اند و جایگاه آنه
 روي سرگرمیها به عنوان هویت قومی تمرکز می کنند پر شده است.

اند. مدل طرفدار به عنوان  یافته انتقالدر نتیجه تا پایان مرحله سوم هواداران به مشتریان ورزشی  
مشارکت و  مشتري تا حدي تأثیر دارد که آنها قدرت خرید داشته باشند و اطالعات تحقیقات بازار از

. در حالی که طرفداران در حال حاضر در تمام آداب نظرستنجی گروههاي هدف و کانونی فراهم شود
و رسوم مورد مشورت قرار می گیرند اما آنها عموماً از فرایندهاي تصمیم گیري بازار محروم هستند 

رفداران منتقد این خواه یک بنگاه تجاري باشد خواه یک بنگاه غیر تجاري. در حالی که بعضی از ط
امور مملکتی هستند اما بعضی دیگر تا زمانی که باشگاهها به موفقیت دست می یابند، خوشحال هستند 

قیمتها است قشر کم درآمد با باال بردن  و از اینکار دست می کشند. تا زمانی که این نقصها توأم
تجارب سرگرمی  هزینهي پرداخت هستند که برا اران امتیازداربه حاشیه می روند و طرفد طرفداران

آمادگی دارند. افزایش تأکید بر سرگرمی و افزایش هزینه هاي حضور در رویدادهاي بزرگ ورزشی 
ژه در ایاالت متحده   هستند. به ویو واضح در سراسر جهان آشکار  بزرگدر لیگهاي ورزشی بیشتر 

د امنیت میادین موجب بهبود در کیفیت امریکا و اروپاي غربی افزایش مداوم دستمزد بازیکنان و بهبو
رقابتها و تجربه طرفدران شده است. به هر حال این تغییرات منجر به افزایش دستمزد بازیکنان و اجاره 

. در نتیجه قیمتهاي ه استاستادیومها شد که این امر به نوبه خود باعث افزایش قیمت نمایش بازیها شد

                                                 
8 - Negotiation phase 
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تحلیل مفصل تري در مورد  11(در فصل  داشته استگیري  بلیط و ورودیه ها به طور افزایش چشم
سمت به  با وجود این تناوب و انتقال در طرفدار قیمت گذاري رویدادهاي ورزشی آورده شده است).

ورزش حرفه هنوز هم قدرتمند  ه هاي ورزش طبیعت قومی و قبیله ايمشتري و باال بردن هزین و سوي
ه تمایز مصرف کننده هاي ورزشی از دیگر شکلهاي رفتارهاي است. این قومی گرایی مدرن تنها وج

که آداب و رسوم و هویتهاي  روشن می سازدرا نیز در جهان  هاخریداران نیست بلکه اهمیت ورزش
 سنتی و وفاداري به طور روزافزونی در حال تهدید هستند. 

 
 پول و ورزش

آمدن بسیاري از تنشها و فشارها می این تغییر و تبدیل و حرفه اي گري در ورزش باعث به وجود 
براي  محركشود اما در مجموع باعث تقویت آگاهی افکار عمومی شده است. ورزش به عنوان یک 

ایجاد هویت فرهنگی و شخصی تأسیس و بنا شده است و دوره هاي کاري مفید را براي بسیاري از 
 شرکتی باشگاههاي حرفه اي ورزش افراد فراهم می کند. به ویژه در امریکاي شمالی و اروپاي غرب

ستمداران و مقامات ارشد و شرکت ابازیکنان آن غالباً بیشتر از سی کهچند میلیون دالري هستند  يها
 ده تا ازدرآمد کسب می کنند. مطالعه اخیر باشگاههاي فوتبال اروپا نشان داد که  9سهامی کئوس

در سال د کسب کرده اند. درجه بندي باشگاهها میلیون یورو در یک سال درآم 170بیشتر از  هاباشگاه
 فهرست شده است.  2-1در جدول  2005

 
 
 
 
 
 
 
 

 2005: باشگاههاي ورزشی سودآور در سال 2-1جدول 
 درآمد سالیانه (میلیون یورو) نام باشگاه

                                                 
9 - Corporate CEOs 
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 رئال مادرید
 منچستر یونایتد

 آث میالن
 یونتوس
 چلسی
 بارسلونا

 بایرن مونیخ
 لیورپول

 اینترمیالن
 آرسنال

276 
245 
234 
229 
221 
208 
190 
181 
177 
171 

 
همچنین مطالعات اخیر ورزش حرفه اي در آمریکا آشکار ساختند که بسیاري از بازیکنان بیش از یک 

دستمزد  11در سال درآمد دارند. به عنوان مثال در انجمن ملی بسکتبال USD(10آمریکا ( دالر میلیون
بود. افزایش شدید  دالر آمریکامیلیون  5/4 بیشتر از ه طور متوسطب 2003سالیانه بازیکنان در سال 

دستمزد بازیکنان در دیگر لیگهاي عمده ورزش حرفه اي در ایاالت متحده آمریکا مانند لیگ ملی 
 آورده شده است.    3-1به طور خالصه در جدول  14بیسبال اصلیو لیگ  13، لیگهاي ملی هاکی12فوتبال

                                             
 1991: متوسط دستمزد بازیکنان لیگهاي معتبر ورزشی ایالت متحده آریکا در طی سالهاي 3-1جدول 

 )میلیون دالر آمریکا( 2003تا 
 ملی هاکی لیگ ملی فوتبال         انجمن ملی بسکتبال            لیگ           ال  لیگ اصلی بیسب                   

      سال 
2003                55/2                            32/1                       54/4                          64/1 
1991                 6/0                             35/0                       99/0                          32/0 

                               

 تحول تجاري بازیهاي المپیک

                                                 
10 - United State dollar (USD) 
11 - National Basketball Association (NBA) 
12 - The National Football League (NFL) 
13 - The National Hockey Leagues (NHL) 
14 - Major League Baseball (MLB) 
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سال گذشـته   50علی رغم مسائل و مشکالت برخاسته از تغییرات ساختاري و فرهنگی ورزش در طی 
یافته و بنیانهاي اصلی تجاري و سازمانی آن بـه طـور چشـمگیري پیشـرفت      اما ورزش تحکیم بیشتري

در ملبـورن اسـترالیا    1956اي المپیک در سـال  نموده است. بازیهاي المپیک نمونه بارز آن است. بازیه
موفق ارزیابی شـده بودنـد  امـا آنهـا تقریبـاً در سـال        1956برگزار شدند. در حالی که بازیها در سال 

مکـان   انتخابلغو شده بودند زمانی که فهمیده شده بود که کمیته سازماندهی نمی تواند بر سر  1954
ث انتخاب مکان ورزشگاه اصلی آنچنان باال گرفته بود  که بازیها اصلی بازیها موافقت کند. بحورزشگاه 

واقـع در مرکـز    15در زمین ورزشی حومه شهري داخلی در کارلتون باشد یا در زمین کریکـت ملبـورن  
مـدیریت  به عنوان هیئت حاکمه بازیهاي المپیک در سراسـر جهـان از    16المللی المپیک شهر. کمیته بین

نگران بود. این مشکالت سازمانی بـا یـک   عدم توانایی تصمیمات اثربخش و  ضعیف کمیته سازماندهی
سیسات پولی انقباضی و بودجه بندي ضعیف همراه بود هر چند سـرانجام کسـري بودجـه بـه وسـیله      
حمایت زیاد دولت مرکزي ویکتوریا و دولت فدرالی برطرف شد. این را نیـز بایـد یـادآوري کـرد کـه      

ها نـاچیز بـود. در    مد حاصل از حق پخش برنامهنجا وجود نداشت و درآرشیپ در ایاسپانسدرآمدهاي 
بود که ایسـتگاههاي رادیـویی و تلویزیـونی    بر سر این موضوع تعارض و کشمکش واقع در این بازیها 

بازیهـاي   شروع و نمایشهمزمان با  1956باید حق پخش بازیها را پرداخت نمایند. تلویزیون در سال 
بازیها سریعاً به وسیله صـنعت تلویزیـون بـراي تحریـک خریـد      . سترالیا معرفی شدیک ملبورن در االمپ

کس عدر حالی که کمیته سازماندهی بازیها مـن دستگاههاي تلویزیون ضبط و مورد استفاده قرار گرفتند، 
کمیتـه   1955در سـال    .بـود تلویزیون به عنوان یک وسیله افزایش درآمـد  چگونگی استفاده از کننده 
. کمیته کت انگلیسی مطرح کرددهی امکان فروش انحصاري تلویزیون و حقوق پخش به یک شرسازمان

 را سـرمایه هـاي مـورد نیـاز    که مطرح شده در صورت موفقیت اطمینان ساخت که این چنین مقررات 
چنـین  براي ورزش آماتوري در استرالیا فراهم خواهد ساخت. به هر حال در واکنش به این ادعاها کـه  

بـین   تـرویج خواهـد کـرد و   محـدود  دسترسی دیگر ایستگاههاي تلویزیونی به بازیها را امکان تصمیم 
. در نتیجه درآمدي از این حـوزه هـا بـه دسـت     شد منتفیبرنامه این المللی بازیها را کاهش خواهد داد 

ش بلیط نیامد. خالصه کمیته سازماندهی بازیهاي المپیک ملبورن شدیداً بر درآمد حاصل از دولت و فرو
 این جشنواره عظیم ورزشی تکیه کرد.  مالی و بودجهبراي تأمین 
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ملبورن یک نمونه از رویدادهاي ورزشی بزرگ بود که که در طی اوایـل جنـگ    1956بازیهاي المپیک 
بودند که آماتور نامیده شدند.  دوره از بازیهاآخرین  این بازیهاجهانی دوم سرمایه گذري و ادراه شدند. 

ورزشکاران دستمزدي پرداخت نمی شدو و آنها براي افتخـار برنـده شـدن مـدال در یکـی از       به بیشتر
سکوهاي ورزشی بین المللی شرکت می کردند. مسابقات شدید و جدي بودند اما ورزشکاران مزایـاي  

فت می کردند. همچنین کمیته سازماندهی بازیهاي المپیک ملبورن تعداد کمی از مقامات مادي کمی دریا
در مـدیریت بازیهـا و    نیروهـاي داوطلبـی  اما تعـداد زیـادي از    کار گرفته بودند می دستمزدي را بهرس

 فعالیتهاي عملیاتی در گیر بودند. 
آتن  2004سیدنی و  2000سال پس از آن روي دادند. بازیهاي  50در طی  یبه هر حال تغییرات

میلیون دالر  3500ترتیب حدود  ا در بهرویدادهاي عظیم ورزشی بودند که هزینه برگزاري آنه
)USD(  میلیون دالر  5500و)USD ( 1970بود. در مقابل هزینه برگزاري و اجراي بازیها در سال 

بازیهاي مونترال در سال بود، کم هزینه ترین این بازها، ) USD(میلیون دالر  600 در حدود 1980تا 
 بود.  1976

از  هامـد آمدها روي داد. بیشترین میـزان افـزایش درآ  ع و درمداوم در مناف یدر سراسر این دوره افزایش
تلویزیونی به دست می آمد. همانطور کـه قـبالً ذکـر شـد      هاي طریق فروش حق پخش بازیها به شبکه

و در  1960درآمد بازیهاي ملبورن ناچیز بود. با این حال پیشرفت شبکه هاي ماهواره اي پس از سـال  
سـال   20درآمدها در طی  قابل توجهموجب افزایش  این رویدادها  حاضران درنتیجه  گسترش جهانی 

) USD(میلیـون دالر   46مکزیک  1968زیهاي سال پس از آن شد. به عنوان نمونه حق امتیاز براي با
بود. افزایش مداوم رقابت بین شبکه هاي تلویزیـونی ایـاالت متحـده امریکـا منجـر بـه درخواسـتهاي        

 1976 بازیهاي براي) USD(میلیون دالر  106که حق امتیاز  یها شده بودچشمگیر براي حق امتیاز باز
مؤید و مـنعکس کننـده ایـن     سئول 1988 بازیهاي براي میلیون دالر آمریکا 594مونترال و حق امتیاز 

یدنی و آتـن  به طور مداوم افزایش یافت. بازیهاي س 21حق پخش تلویزیونی در آغاز قرن  .مطلب بود
 1700براي خود جذب کردند و اخیراً نیز بیشتر از از این طریق ) USD(میلیون دالر  1000بیشتر از 

بایـد   کتـه نیـز  پکن به کمیته برگزاري داده خواهد شـد. ایـن ن   يحق امتیاز بازیها) USD(میلیون دالر 
 درصد از کل درآمدهاي حق پخش تلویزیونی از دو منبع تأمین می شود:  90خاطر نشان شود که تقریباً 

را بـه کمیتـه   ) USD(میلیـون دالر   1000ي بازیهاي پکـن مبلـغ   که برا NBCیم آمریکایی شبکه عظ
ي (کنسرسـیومی از ایالتهـا   17EBU ییبرگزاي بازیها خواهد داد، در صورتیکه اتحادیه تلویزیونی اروپا
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خواهـد   را به کمیته برگزاري کمـک  عالوه بر مبلغ قبلی) USD(میلیون دالر  500اروپاي غربی) مبلغ 
 کرد. 

مشـهود و آشـکار    اسپانسرشیپ نیز به اندازه افزایش در حق پخش تلویزیـونی  افزایش سریع در حوزه
 هـیچ کـدام از  رشیپ در (بازیهاي مونیخ) اسپانس 1972) و (بازیهاي ملبورن 1956است. بین سالهاي 

یها بـه وسـیله تعـداد    شاخصهاي بودجه بندي کمیته برگزاري ثبت نشده بود. تنها حمایت تجاري از باز
معدودي از بیلبوردهاي اعالنات و آگاهیها در اطراف تأسیسات اصلی و تعدادي تبلیغات در برنامه ها و 

جهـانی   بیننـدگان و شـنوندگان  اسناد تبلیغاتی بازیها صورت می گرفت. به هر حـال همـانطور کـه بـه     
بـراي بازاریـابی جهـانی    سپانسرشـیپ  ابازیها افزوده می شد این امر منجر به افزایش جذب  یتلویزیون

) جهت تـرویج کاالهایشـان از طریـق بازیهـاي     18محصوالت (مانند کوکا کوال، اکسپرس و فورد آمریکا
میته سازماندهی مبلـغ  لوس آنجلس ایجاد شد زمانی که ک 1984المپیک شد. اسپانسرشیپ در بازیهاي 

آتالنتـا بـه    1996رشـیپ بازیهـاي   سپانسز بخش مشارکتی تأمین کرد. ارا ا )USDمیلیون دالر ( 250
) را از USDمیلیون ( 690) افزایش یافت و در بازیهاي آتن کمیته برگزاري مبلغ USD( میلیون 658

 رشیپ به دست آورد.طریق اسپانس
 المپیـک از محـل فـروش درآمـد کاالهـا و اجنـاس      سومین بخش قابل توجه افزایش درآمدهاي بازیها 

یانگین درآمدهاي حاصل از فروش کاالها هم در بازیهاي مـونترال و هـم در   تجاري به دست می آید. م
میلیـون   26سئول بـه   1988) بوده است اما در بازیهاي USD(دالر میلیون  6بازیهاي مونیخ بیشتر از 

)USD  حلقـه   5)  افزایش یافت. در طول این دوره بود که آرمها و نمادهاي بازیهاي المپیک (به ویـژه
 بـه منظـور   بـراي المپیـک شـدند.     و درآمدزاهر شدند و منجر به عنوان تجاري قابل عرضه المپیک) ظا

، کمیته بین المللی المپیک آن را بـه عنـوان مـارك تجـاري     حفظ و نگه داشتن امتیاز مالکیت انحصاري
بـراي اسـتفاده   از طـرف کشـورهاي میزبـان بازیهـا     جستجوي حمایـت قـانونی   در و  رسمی ثبت کرد

فـروش همـراه بـا افـزایش در      انحصـاري  و نظـارت  . ایـن کنتـرل  و نشانها بوده استالئم انحصاري ع
حاصـل از فـروش کاالهـا و    درآمـد  که قادر می ساخت کمیته بین المللی المپیک را  ،جهانی بازشناسی

 گسترش یابد.تن ) براي بازیهاي آتالنتا و آUSDدالر ( میلیون 80بیشتر از به  اجناس
یگر در امور مالی بازیهاي المپیک مربوط به تعادل بین تأمین بودجه دولتی و تـأمین  تغییر جالب توجه د

درصد بودجه بازیها به وسیله دولـت تـأمین    80میزان  1970بودجه خصوصی می باشد. در طول دهه 
به طور چشمگیري کاهش یافت. در بازیها  1990و  1980شده بود اما این وضعیت در طول دهه هاي 
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درصد از هزینه هاي بازیها به وسیله دولت تأمین مالی شده بود در حالی که در  44میزان سئول  1988
لـوس آنجلـس و    1984درصد بـود. بازیهـاي    70بازیهاي سیدنی نسبت کمک مالی دولت در حدود 

آتالنتا از جمله بازیهایی بودند که بیشتر توسط بخش خصوصی تأمین مالی شده بودند. در یـک   1996
در مورد بازیهاي لوس آنجلس مشخص شد که منابع مالی قابل تـوجهی از بخـش عمـومی     همه پرسی

براي بازیها فراهم نمی شود زیرا این ترس وجود داشت که کاهش منابع از دیگـر برنامـه هـاي دولـت     
منجر به بدتر شدن کیفیت و وضع زندگی مردم کالیفرنیا می شود. به همین دلیل تقریباً تمام تأسیسـات  

ور خصوصی سرمایه گذاري شده بودند و بسیاري از این اماکن ورزشی از طریق شرکتهاي جهانی به ط
) شد. USDمیلیون دالر ( 381مشخص و سرمایه گذاري شده بودند و این امر منجر به مازاد عملیاتی 

سـه  مسکو مقای 1980تجارب بازیهاي لوس آنجلس و آتالنتا می تواند با روشهاي تأمین مالی بازیهاي 
شود. در آن زمان ساختار اقتصادي سنتی واحد بود و بدیهی و مسلم است کـه تمـام سـرمایه گـذاریها     
توسط دولت انجام شده بود. تعادل بین دولت و تأمین مالی بـازار محور/خصوصـی از یـک کشـور بـه      

 کشور دیگر فرق دارد و به اندازه هر کدام از این بخشها و کشورها می باشد.  
      
 ژاپن 19جی لیگ: ه کشورهاي آسیاییتجرب

ورزش نه تنها تحت تأثیر دگرگونی تجاري در اروپا و ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته 
است بلکه به همین نحو در قاره آسیا نیز متحمل تغییراتی شده است. یک نمونه عالی از 

 1991سال این تغییرات، لیگ حرفه اي فوتبال ژاپن موسوم به جی لیگ می باشد که در 
توسعه  -2انتشار و بهبود فوتبال ژاپن،  -1با سه هدف اصلی ایجاد شد. این اهداف شامل: 

استفاده  -3فرهنگ ورزشی که هم بر روي طرفداران و هم شرکت کنندگان تمرکز کند و 
 از لیگ براي ایجاد مبادالت بین المللی و بازشناسی بودند. 

حوزه شهري پایه ریزي شده بودند و در یک  فعالیتهاي هر کدام از باشگاهها در یک
شهر  همکاري نزدیک با ساکنان محلی، مدیران و شرکت ها و مؤسسات فعالیت می کردند.

به عنوان یک امتیاز محسوب نمی شد بلکه این سهامداران و ذینفعان بودند که براي بهبود 
ه از نام تجاري زندگی اجتماعی از طریق ورزش فعالیت می کردند و داراي حق استفاد
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جی لیگ همچنین یک حرکت پیش بینی شده خروج از تیمهاي ورزشی شرکتی بودند. 
ثروت تجاري یک سازمان  براي اینکه تسلط داشتند یورزش ساختارهايبر  بود که قبالً

، باشگاهها به متنوع ساختن پایگاههاي مدیریت باشگاه را به مخاطره نیاندازد خاص،
به نام هاي  20و نام تیمها از شرکتی بودن مانند هیتاچی شدندمالکیت خود تشویق می 

  تغییر یافتند.   21شهرها مانند کاویشا
طرفدار  60000در استادیوم ملی توکیو در مقابل دیدگان حدود  1993جی لیگ در سال 

آغاز شد. این لیگ تنها بخاطر انتظار طوالنی مدت شروع لیگ حرفه اي جهانی در ژاپن 
لکه همچنین براي ایجاد یک فرهنگ جدید ورزش محور براي شناسایی شهر ایجاد نشد ب

و جامعه بنا شد. تأکید بر هویت قومی کارکرد مطلوبی داشت و استادیومها بسرعت با 
حضور طرفداران با پوششهاي رنگ تیم هاي محبوب آنها پر شدند. به عالوه، استخدام و 

بهبود مهارت بازیکنان محلی شد و بکارگیري بازیکنان شناخته شده جهانی موجب 
نیروهاي داوطلبی محلی حمایت خود را از تیمهاي محلی افزایش دادند. واژه هایی همانند 

به فرهنگ لغات ژاپنی افزوده شدند و رؤیاي حال حاضر بسیاري از  "طرفدار"و  "حامی"
رشد  بخشتیم در دو  28کودکان ژاپنی بازي در جی لیگ می باشد. تعداد باشگاهها به 

داشته اند و کیفیت بازیها به طور مداوم افزایش یافته است. ژاپن جواز ورود به جام جهانی 
که به وسیله کره جنوبی و ژاپن به صورت مشترك میزبانی می شد را کسب کرد و  1998

 تیم نهایی رسید.  16به جمع 
کاهش یافت  1994میلیونی در سال  6/5تعداد تماشاچیان فصل مسابقه بعد از پیشرفت 

تعداد  2003به طور چشمگیري افزایش یافت. در سال   2000اما دوباره پس از سال 
میلیون نفر رسید، در حالی که میانگین تعداد حاضران در گروه اول  7حاضران به بیشتر از 

)J1 ،(17000 ) نفر و در گروه دومJ2 نفر می رسید. این تعداد تماشاچی در  8000) به
یگهاي مشابه فوتبال جهان در ایالت متحده و کره جنوبی که داراي میانگین مقایسه با ل
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نفر هستند  10000نفر و  15000حضور تماشاچی در هر بازي به ترتیب بیشتر از 
با  22مطلوب و مساعد می باشد. باالترین میانگین حضور تماشاچی را تیم آلبیرکس نیگاتا

سال  10قت همه شاخصاي مالی در طول نفر داشت. در حقی 30000میانگین بیشتر از 
نکات زیر عنوان ده  (www.j-league.or.jp)عملیات لیگ بهبود یافت. در وب سایت جی لیگ 

 است:
میلیون ین و براي  2800براي باشگاههاي گروه اول  2003میانگین درآمد سالیانه در سال  -1

 میلیون ین بود. 978باشگاههاي گروه دوم 
 درصد افزایش یافت.  50، 2003و  1999سالهاي درآمد فروش بلیط بین  -2

میلیون  4020بود اما تا  1993میلیون ین در سال  2310درآمد حاصل از اسپانسرشیپ لیگ  -3
 افزایش یافت.  2003ین در سال 

 
  23قطب هاي مالی ورزش

سال گذشته به طور چشمگیري تجاري  50مبحث باال نشان داد که ورزش در سراسر جهان در طول 
است. در حالی که از نظر تجاري ایاالت متحده آمریکا غالب و مسلط می باشد اما  اروپاي غربی  شده

نیز از بسیاري از لیگهاي حرفه اي ورزشی حمایت می کند و لیگهایی مانند پیست هاي اتومبیل رانی، 
رجسته شده ، موتورسیکلت، دوومیدانی، بسکتبال و هندبال بر خالف فوتبال جهان نمایان و ب1فرمول 

اند. ضمناً سومین قطب ورزشی مهم در کشورهاي آسیاي شرقی و حوزه هاي اقیانوس آرام به وسیله 
ایجاد منابع ورزشی در ژاپن، چین، کره، استرالیا و نیوزیلند و تا اندازه اي در هند ایجاد شده است. 

ی مانند بازیهاي المپیک توسعه توان مالی ورزش در این مناطق در تعدادي از رویدادهاي بزرگ ورزش
 دهلی هند انعکاس داده شده است.     2010پکن و بازیهاي کشورهاي مشترك المنافع  2008

 
 24سواد مالی

علیرغم تجاري شدن سریع ورزش فاصله زیادي بین سواد مالی و مهارتهاي مدیران سازمانهاي ورزشی 
عاصر آموزش و تجارب محدود در وجود دارد. یکی از مهمترین ویژگیهاي رایج مدیریت ورزشی م
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امور مالی و سرمایه گذاري تجاري می باشد. همانطور که قبالً ذکر شد در حال حاضر پول اساس و 
بنیاد ورزش می باشد. مدیران ورزشی نمی توانند در طوالنی مدت از وظیفه نشناسی و نداشتن سواد 

الیا نمونه هاي زیادي از مدیریت مالی بی مالی فرار کنند. حتی در بیشتر لیگهاي حرفه اي ورزش استر
باشگاه فاقد تواناییهاي فنی با بدهی  3حداقل  25اثر وجود دارد. به عنوان مثال در لیگ فوتبال استرالیا

تقریباً دو برابر دارائی ها یشان وجود دارد که منعکس کننده عدم شایستگی مدیران باشگاهها  26هایی
کته را خاطر نشان می سازد که نیاز به آموزش مدیرانی که نه تنها در می باشد. تمام بحثهاي فوق این ن

جایگاه مدیریت استراتژیک به طور مناسب عمل نمی کنند، از گروه ذینفعان محافضت می کنند، 
گروههاي متنوع کارمندان را مدیریت می کنند، امور پولی و مالی را نیز اداره و رسیدگی می کنند، 

مالی در ورزش در حال حاضر وظیفه اي مدیریتی می باشد. در نتیجه در حال  وجود دارد. نقش امور
 حاضر ضرورت تضمین رویدادهاي زیر وجود دراد: 

 27نگهداري دقیق اسناد مالی -1
 طرح ریزي بودجه هاي واقعی و برنامه هاي مالی -2

 29و مخارج 28نظارت بر درآمدها -3

 فتدر حال پیشر 31مناسب و نقدینیگی 30اطمینان از گردش وجه -4

 مولد درآمد 32ایجاد داراییهاي -5

 33کنترل سطح بدهی ها -6

 هزینه هاي مدیریت مالی ضعیف نیز قابل توجه هستند که شامل موارد زیر هستند:
 از دست دادن کنترل مدیریتی -1
 عدم توانایی اندازه گیري دقیق عملکرد -2

 سقوط ارزش داراییها -3

 افزایش سطوح بدهی ها -4

                                                 
25 - Australian Football League (AFL) 
26 - Liabilities 
27 - Financial records 
28 - Revenue 
29 - Expenses 
30 - Cash flows 
31 - Liquidity 
32 - Assets 
33 - Debt levels 
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 افزایش هزینه ها -5

 کمبود پول نقد -6

 ن عملیاتیزیا -7

 انحالل -8

ساختار سازمانهاي ورزشی خواه به صورت مؤسسات عمومی، شرکت هاي خصوصی یا خواه نهادهاي 
مستقل غیر انتفاعی باشد باید سیستمهاي مدیریت مالی دقیق در عملیاتشان جاسازي و به کار گیرند. 

یچیده و مشکل است ورزش در حال حاضر یک مؤسسه چند میلیون دالري با یک پایگاه تأمین مالی پ
         نیازمند مدیریت حرفه اي براي حفظ سوددهی و توسعه آن می باشد که
    

 سؤاالت
 سال گذشته و حال حاضر را شرح دهید. 50ورزشی در طول  تفاوت بین سازمان .1
نقاط قوت و ضعف ورزش سنتی را با نقاط قوت و ضعف ورزش معاصر مورد مقایسه قرار   .2

 دهید. 

تباط مهم ایالت، بازار و جامعه شهري در پیشبرد ورزش در منطقه یا کشور خود در مورد ار .3
 بحث کنید. 

 چرا ورزش براي بسیاري از افراد مهم است؟ .4

آیا شما با این ادعا که بدون طرفداران تجاري شدن ورزش روي نمی دهد موافقید؟ اگر جواب  .5
 چرا؟ ،مثبت است

 و ذینفعان اصلی را شناسایی کنید.  ویژگیهاي اصلی ورزش حرفه اي را شرح دهید .6

سال گذشته به سمت و سوي تجاري  50توضیح دهید که چگونه بازیهاي المپیک در طول  .7
 . ندشدن پیش رفت

 دو قطب مالی ورزشی غالب و یک قطب مالی پدیدار شده جهانی چه هستند؟ .8

 ت؟چرا مدیریت مالی خوب براي قابلیت سوددهی و امکان عملی ورزش خیلی مهم اس .9

 چه عوامل اصلی موجب افزایش هزینه هاي ورزشی شده است؟  .10
 
 
 
 

2 
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 نگاه اجمالی

این فصل شاخص ها و منابع یابی وجوه ورزشی را در بر خواهد گرفت. تفاوتهاي بین منابع گوناگون 
فروش کاالها و اجناس،  مالی (مانند عضویت، اسپانسرشیپ ها، ورودیه ها، رویدادهاي اجتماعی،

حقوق پخش و کمکهاي مالی دولتی) را مشخص خواهد ساخت و قوتها و ضعفهاي هر کدام از این 
منابع را بررسی خواهد کرد. این فصل همچنین تفاوتهاي بین تأمین وجوه کارهاي سرمایه اي (مانند 

فت (مانند باشگاه، سازمان و اماکن و زمینهاي ورزشی) و تأمین وجوه فعالیتهاي در حال اجرا و پیشر
لیگ) را مشخص خواهد ساخت. فصل با بحث در مورد ویژگیهاي خاص ورزش و اینکه چگونه 

 ورزش متمایز و مشابه دنیاي شرکتی و تجاري می باشد به پایان خواهد رسید. 

 
 
 

 
 
 

 تجارت در ورزش
 
 
 

 34مدل میز آشپزخانه
ورزش مانند همه نهادها و سازمانهاي دیگر در جامعه تنها در صورتی می تواند خود را حفظ کند که 

تیار داشته باشد. بیشتر نهادهاي منابع الزم براي اجراي فعالیتها، برنامه ها و رویدادهاي ورزشی در اخ
به فعالیت خود ادامه می دادند و توانایی و انرژي مقامات  35ورزشی به طور سنتی با بودجه هاي ناچیز

رسمی داوطلب و حق الزحمه هاي عضویت موجب حفظ جریان و حرکت باشگاهها و بنگاههاي 
ب افراد مشروط به تهیه و تدارك ورزشی می شد. خالصه، اداره و اجراي مسابقه هاي ورزشی از جان

حجم وسیعی از منابع مورد نیاز جهت توسعه و پیشرفت ورزش بود. این روش اداره باشگاهها و 

                                                 
34 - The kitchen-table model 
35 - shoestring budgets 
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بنگاههاي ورزشی موسوم به رویکرد مدل میز آشپزخانه است که اداره و مدیریت مسابقه هاي ورزشی 
ل یکی از اعضا انجام می شد. این نوع به وسیله تعداد معدودي از مقامات تصمیم گیرنده رسمی از منز

مدل مدیریت سازمان ورزشی تعدادي نقاط قوت دارد. این مدل نه تنها بازیکنان و اعضاي عادي را 
درگیر می کند و موجب ایجاد یک کانون باشگاهی اجتماعی نیرومند شهري می شود بلکه همچنین 

داره بازیها و مسابقات ورزشی و پیوستگی مجموعه اي قوي از ارزشها را پرورش می دهد که بر روي ا
و همراهی ایده آل ورزش آماتوري تمرکز یافته است. ضمناً این مدل سیستم اولیه مدیریت گزینشی را 
به وسیله یک کمیته سازماندهی تشکیل یافته از تعداد معدودي از اعضا و مقامات رسمی منصوبی، 

وجود دارد که وجهه عمومی باشگاه یا مؤسسه می دائمی و همیشگی می سازد. در این جا یک رئیس 
باشد و یک منشی که اقالم و اجناس را از طریق ثبت نام اعضا و سازماندهی دیگران براي ادراه تیمها، 
اجراي رویدادها، حفاظت از تأسیسات ورزشی و سالنهاي و تاالرهاي باشگاه نگهداري می کرد. 

خزانه دار اغلب با تئوریها و اصول  امور مالی سازمان بود. همچنین یک خزانه دار که مراقب و محافظ 
حسابداري ناآشنا بود و نه تنها فاقد مهارت الزم به منظور توضیح مفصل جزئیات و نظر کارشناسانه 
بود، بلکه تمایل داشت که دریافت ها را بیش از مخارخ نشان دهد. معامالت معموالً به عنوان ورودیه 

ند که پول نقد به عنوان پرداخت براي خرید وسایل و ارائه خدمات یا به عنوان هاي نقدي ثبت می شد
  یک سپرده حساب بانکی در گردش بود.

 
 36مدل مشارکتی یا هیئت مدیریه

شروع شد و باعث دگرگونی در روشهاي تجاري  1970فرایند تجاري شدن گسترده ورزش در سال 
اشاره شد ورزش به ویژه در سطح قهرمانی  سازمانهاي ورزشی شد. همانطور که در فصل اول

شاخصهاي تفننی و آماتوري را کنار گذاشت و خود را با بسیاري از ویژگیهاي تجاري شرکتهاي تجاري 
براي افزایش شاخص هاي عملیاتی و بهبود استاندارد رقابتها وفق داد. در این دوره بود که ورزش وارد 

ازاي خدماتشان دستمزد پرداخت می شد، مدیران قدیمی به عصر حرفه اي گري شد و به بازیکنان در 
طبقات مختلفی مانند مدیران باشگاهها و کارمندان اجرایی دسته بندي شدند و یک دسته از محققان و 
دانشمندان ورزشی، فیزیولوژیستها و خدمات دهنده هاي مختلف براي فراهم کردن هر نوع کمکی به 

د. هر اندازه ورزش بیشتر تجاري و حرفه اي می شد راههاي تجاري ورزشکاران در دسترس قرار گرفتن
شدن را بیشتر تغییر می داد و به ویژه ارتباطاتی قویتر با بخش شرکتی که ورزش را به عنوان ابزاري 

                                                 
36 - The boardroom or corporate model 
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مهم براي ترویج محصوالت و جذب تماشاچیان دیده بود، برقرار می کرد. بعضی از پیشرفتهاي تجاري 
 سال گذشته در زیر ذکر شده اند:  10جهان در طول  قابل توجه در ورزش

میلیون دالر  70به  1997در سال  37مجموع لیست حقوق تیم بیسبال بالتیمور اولیورز -1
)USD میلیون دالر ( 5/2) می رسید. متوسط دستمزد سالیانه بازیکن تیمUSD .بود ( 

رزشی در جهان با ارزش به بهترین عنوان تجاري و 38تیم فوتبال داالس کابوي 1998در سال  -2
 ) تبدیل شد.  USDمیلیون دالر ( 274

ساله با تیم فوتبال  10نایک به بزرگترین اسپانسرشیپ تبدیل شد و قرارداي  1998در سال  -3
 ) امضا کرد.  USDمیلیون دالر ( 400برزیل در ازاي 

رأي داد  40به یک بوکسور به نام کوستیا تزیو 39دیوان عالی کشور ویلز جنوبی 2000در سال  -4
به  41) به عنوان خسارت به اسپاسر پیشین او، بیل مورديAUDمیلیون دالر ( 3/7که مبلغ 

 دلیل نقض قرارداد بپردارد. 

به  AUD(43میلیون دالر ( 7(اپراتور تلفن همراه) در حدود  42شرکت ودافون 2001در سال  -5
 پرداخت کرد.  45و تیم ملی واالبی ها 44عنوان اسپانسر مالی اتحادیه راگبی استرالیا

میلیون دالر  1000بیشتر از  2006هزینه بازیهاي کشورهاي مشترکت المنافع ملبورن در سال  -6
)AUD .بود ( 

) در سال AUDمیلیون دالر ( 1، 2006درآمد بعضی از بازیکنان کریکت استرالیا در سال  -7
 بود. 

ی بود به عنوان یک گروه بین المللی آمریکایی که بزرگترین بیمه گر جهان 2006در سال  -8
سال تقبل  4میلیون یورو به مدت  20اسپانسرشیپ پیراهن تیم فوتبال منچستر یونایتد مبلغ 

که با  46میلیون یورویی شرکت نفتی تامویل 22کرد. این مبلغ در مقابل قرارداد اسپانسرشیپ 
 تیم فوتبال یونتوس به مدت یک سال منعقد کرده بود، ناچیزبود. 

                                                 
37 - Baltimore Orioles 
38 - Dallas Cowboys 
39 - South Wales Supreme Court 
40 - Kostya Tszyu 
41 - Bill Mordey 
42 - Vodafone 
43-  Australian Dollar  
44 - Australian Rugby Union 
45 - Wallabies national team 
46 - Tamoil oil company. 
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 پیشرفت امور مالی ورزشمدل سه مرحله اي 
مدل هیئت مدیره مشارکتی/ میز آشپزخانه پیشرفت مالی ورزش  2002در سال  47آندریف و استودهار

از طریق پیشنهاد یک مدل سه مرحله اي بسط و گسترش دادند که با ساختار آماتوري شروع شده و به 
 اصر پایان می یابد.داخل ساختار حرفه اي سنتی وارد می شد و با ساختارهاي حرفه اي مع

تمرکز ساختار آماتوري (مرحله اول) بر روي عضو با تأکید بر مشارکت در سطح جامعه و حمایت کم 
از ورزش قهرمانی و عرصه هاي ورزش بین المللی می باشد. قابلیت سوددهی این ساختار به واسطه 

اشتراکی)، کمکهاي نقدي و  دریافت هاي ورودیه ها، اعضا، حق الزحمه ها، پذیره نویسی ها (وجوهات
فروش غذاها و آشامیدنیها می باشد (یا آنچه که در آمریکا درآمد انحصاري نامیده می شود). این 
ساختار هم تراز با مدل میز آشپزخانه است که قبالً به آن پرداخته شد. در عوض ساختار حرفه اي 

انسرشیپ می باشد ضمن اینکه دریافت سنتی (مرحله دوم) شدیداً وابسته به سوبسیدهاي دولتی و اسپ
هاي ورودیه ها و حمایت محلی را نیز حفظ و پشتیبانی می کند. این ساختار که اصوالً با پیشرفت 
ورزش ارتباط دارد به عنوان یک طرح اصلی ورزش محور تلقی می شود و راهنماي مدل مشارکتی 

یدي با حمایت مشارکتی دارد به ورزش می باشد. ساختار ورزشی معاصر (مرحله سوم) پیوند شد
طوریکه تصویر نام تجاري خود و شبکه هاي اسپانسري را ارتقا می بخشد. کانون تمرکز این ساختار بر 
روي درآمد نسبت به توسعه ورزشی است و به عنوان طرح اصلی تجارت محور در نظر گرفته می 

بازارهاي سرمایه تبدیل به شرکت هاي شود. به همین خاطر بعضی از باشگاهها براي بهره برداري از 
اضافی به دست  49، دارایی هاي خالص48عمومی شدند و از طریق فهرست سهام بورس اوراق بهادار

 فهرست شده اند.  1-2آوردند. تنظیمات مالی متفاوت براي هر کدام از ساختار در جدول 
ورزشی می باشد. موضوع افزایش پیچیدگیهاي مدیریت مالی در ورزش تنها یک طرف سکه مدیریت 

دیگر در این رابطه افزایش دستمزدهاي بازیکنان و برنامه هاي جنبی ورزشی و افزایش تعداد کارکنان 
تمام وقت مانند مربیان، آموزش دهنده ها و محققان و دانشمندان ورزشی می باشد. به عالوه هر 

مندان جذب می شود. با وجود اینکه افزایشی در درآمدها سریعاً از طریق دستمزدهاي بازیکنان و کار
جهت درآمدي معادله مالی ورزش افزایش تصاعدي دارد به همین میزان سمت هزینه ها نیز افزایش 
یافته است. افزایش دستمزد بازیکنان بیشتر جالب توجه و قابل انتشار براي درج در روزنامه ها است که 

                                                 
47 - Andreff and Staudohar 
48 - stock exchange 
49 - equity capital 
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ش مهم دیگر هزینه ها در حوزه احداث میادین و به آن پرداخته شد. افزای 1به طور خالصه در فصل 
استادیومهاي ورزشی است. هسته اصلی این پیشرفتها نیازمند ایجاد سیستم هاي مناسب مدیریت مالی و 
نظارتی هستند. نکته قابل ذکر دیگر این است که افزایش وجوهات مالی ورزش به طور مساوي بین 

 . تقسیم نمی شود رقابتهاي ورزشی و لیگها یا در حوزه آنها
 

 : منابع مالی ساختارهاي متفاوت ورزشی1-2جدول 

 نوع درآمد                         آماتور             حرفه اي سنتی                 حرفه اي معاصر 

 ✓✓                          ✓✓               ✓ دریافت هاي ورودیه ها                    

 ✓                            ✓              ✓✓ام و عضویت                    حق ثبت ن

 ✓                            ✓              ✓✓ کمکهاي نقدي                              

 ✓✓                         ✓✓                 ✓سوبسیدهاي دولتی                          
 ✓                            ✓              ✓✓روش غذاها و آشامیدنیها                  ف

    ✓✓                           ✓                                             ●اسپانسرها و تبلیغات                          

 ✓✓                           ✓                                             ●فروش کاالها و اجناس                       

 ✓✓                           ✓                                            ●حق پخش تلویزیونی                          
 

            خیلی مهم: ✓✓: تا اندازه اي مهم، ✓:  مهم نیست ، ●
 

 منابع تأمین وجوه مالی
این امر واضح است که مدل جدید تجارت محور ورزشی (ساختار مشارکتی/ ساختار حرفه اي معاصر) 
در برگیرند توسعه عظیم درآمدها می باشد. اما به هر حال این مهم است که تنها این مدل را در شکل 

شوند. بنابراین حق عضویت  ظریف و پیچیده ترسیم نکنیم و همچنان شکلهاي سنتی درآمدها حفظ
هاي اعضا، کمکهاي اجتماعی و دریافتهاي ورودیه ها هنوز داراي اهمیت هستند. به هر حال همانطور 

سال  30که جریان بهره برداري درآمدهاي جدید و متنوع قبالً تحت تأثیر قرار گرفته بودند در طول 
هاي عملیاتی ورزش را دگرگون ساخته گذشته نیز جهش قابل توجهی در آنها روي داده است که راه

 است. در زیر تعدادي از مهمترین سؤاالت مرتبط با تأمین مالی سازمانهاي ورزشی اشاره شده است:
 پول از کجا تأمین می شود؟ -1
 پول در کجا هزینه می شود؟ -2

 تا چه حد بر نقل و انتقال پول نظارت می شود؟ -3
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وجوهی که براي ایجاد زیربناها و تأسیسات مورد براي جواب دادن به این سؤاالت الزم است بین 
استفاده قرار می گیرد و وجوهی که براي فعالیتهاي روزانه سازمان ورزشی هزینه می شود تمایز قائل 
شویم. بنابراین دو نوع تأمین مالی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. اولین مورد وجوهی است که 

شود و دومین نوع وجوهی است که براي فعالیتهاي عملیاتی و براي توسعه سرمایه اي، هزینه می 
 جاري مورد استفاده قرار می گیرد. 

 
 50تأمین وجوه سرمایه اي

تأمین وجوه سرمایه اي این است که پول براي سرمایه گذاري مالی در داراییها هزینه می شود و می 
 دست آیند:تواند از تعدادي منابع که در زیر به آنها اشاره شده است به 

کمکهاي دولتی که ممکن است فدرالی، ایالتی و یا محلی باشد. نکته قابل توجه در اینجا این  -1
است که بین ورزشها تفاوتهایی وجود دارد که نه تنها منعکس کننده شاخصهاي عملیاتی آنها 
هستند بلکه احتمال دارد که موجب موفقیت بین المللی نیز شوند. همچنین ممکن است که 

مین وجه تابع شرایط معین همچون سازگاري با نیازمندیهاي سیاسی یا فعالیت درون تأ
 چهارچوبی قانونمند باشد.

سال) یا بلند  مدت (تا حدود  1که می تواند در کوتاه مدت (تا حدود  51وام گیري و استقراض -2
امین افزایش سرمایه از طریق فروش سهام تسال) باشد. وام گیري و استقراض به عنوان  20

معروف هستند. نکته قابل ذکر این است که محل براى پرداخت قروض و دیون یا بدهی مالی 
این روش فرهم کننده سریع پول نقد براي سرمایه گذاري در تأسیسات و تولید درآمد از طریق 
داراییها می باشد. از سوي دیگر این روش تأمین وجوه ممکن است موجب مشکالتی در 

 شود و همیشه باعث افزایش درآمد نشود.  هزینه سربار سود
پیامد سهم جدید یا عرضه سهام دولتی که به عنوان ارزش خالص مالی معروف است. نکته  -3

قابل ذکر این است که این روش مانند روش اسقراض دستیابی سریع را به پول نقد فراهم می 
سود بر اساس اصول وام سازد اما بر عکس استقراض هزینه سربار پرداخت سود یا بازپرداخت 

دهنده را وضع نمی کند. به هر حال بر سهام دار نظارت می کند و انتظار است که سود سهام 
 واگذار شود. 
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که پول مجدداً در سازمان ورزشی سرمایه گذاري می شود. نکته  52درآمدهاي نگهداري شده -4
تأمین وجوه مالی قابل ذکر این است که پرداخت سود سهام وجود ندارد و کنترل در طول 

اعمال می شود. براي سازمانهاي ورزشی غیرانتفاعی حفظ درآمدها الزامی است چون یکی از 
 شروط قانونی است.   

 53تآمین وجوه جاري

تأمین وجوه جاري ورزش شامل پول براي عملیات روزانه است که از منابع گوناگون وابسته به نوع 
 ن منابع درآمدي از این طریق عبارتند از:مؤسسه ورزشی به دست می آیند. عمده تری

حق امتیاز عضویت که ممکن است تمام دسته هاي مشابه مانند بزرگساالن، بستگان و خانواده  -1
ها باشد. نکات قالب ذکر در اینجا این است که آنها معموالً دوستانه و نسبتاً ثابت و پایدار 

ی آورند. عضویت همچنین از طریق هستند و بنابراین یک منبع فوري پول نقد را فراهم م
 ایجاد پایگاه مشتریان نقش بازاریابی را به کار می گیرد. 

هزینه پذیرش تماشاچی که شامل طبقه هاي بزرگساالن، خانواده ها و گروههاي خاص و حق  -2
بیمه ها می باشد. نکته قابل ذکر این است که در حالی که درجه انعطاف بسیار زیادي در اینجا 

رد، اما میزان تغییر به خاطر تغییر الگوههاي حضور و تفاوت در زمان بندي بازیها قابل وجود دا
 توجه است.

تأسیسات شرکتی که شامل اماکن و سالن ها و جایگاههاي مهمان نوازي می باشد. از نکات  -3
قابل توجه این است که سرمایه گذاري عظیم الزم است اما نقاط قوتی هستند که ارتباطات 

 را تشکیل می دهند و اجاره نامه بیمه اي می تواند قابل مطالبه باشد.       تجاري 

دستمزد بازیکنان و بدهکاریها شامل مبالغ پرداختی جهت شرکت در مسابقه، هزینه تأسیسات  -4
و اجاره تجهیزات و تأسیسات می باشد. نکته قابل اشاره این است که درآمد وابسته به تقاضا و 

 ي آموزش و کسب تجربه می باشد. هزینه استفاده برا

جمع آوري کمکهاي خاص از جمله منابع دیگر تأمین وجوه جاري می باشد و ممکن است  -5
شامل جشن ناهار، پارتی ها، مزایده شبانه، امور ناچیز شبانه و غیره باشد. از نکات قابل ذکر 

و مسئولیت پذیر می  این است که نقل و انتقال اعضا و کارمندان و کارکردهاي حضور هزینه بر
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باشد. اما به هر حال چنین رویدادهایی به خاطر تفاوت زیاد بین هزینه و قیمتهاي کاالها مانند 
 غذا و نوشیدنیها سودمند و مفید هستند. 

و دستگاههاي قماربازي. از نکات قابل  55همچون رافلیز، بینگو 54قرعه کشی ها و قماربازیها -6
ن اماکن، جواز و پروانه کسب الزم است و سود آنها ناچیز توجه این است که براي تأسیس ای

 است. 

از قبیل دفترچه خاطرات، شال گردن هاي ابریشمی و امثال آن، تی  56فروش کاالهاي تجاري -7
شرت، ژاکت و غیره. از نکات قابل توجه این است که در حالی که می تواند نقش قابل 

اشد اما با شکست در داخل زمین وضع ثابت توجهی در افزایش درآمدهاي کوتاه مدت داشته ب
 را برهم زده و درآمدها را کاهش می دهد.     

از دیگر منابع خوب هستند که شامل نامگذاري حقوقی،  57اسپانسرشیپ و پشت نویسی -8
شرکاء، تابلو آگهی ها، پشت نویسی محصوالت و معامالت متقابل می باشد. از نکات قابل ذکر 

می توانند کنترل خود را از دست دهند و وابسته به درآمد اسپانسر شوند این است که سازمانها 
 و تسلیم تقاضاهاي شرکاء شوند. 

که ممکن است شامل غذاها یا نوشیدنیهاي بیرون بردنی (بخر و ببر) و یا نشستنی  58تدارکات -9
اطر اینکه در باشد. از نکات قابل توجه این است که این کار به کارگر فراوانی نیاز دارد اما به خ

 محیطی غیررقابتی اجرا می شود سود ناخالص زیادي می تواند به دست آید. 

همچون رادیو و تلویزیون و اخیراً حقوق سطح بندي شده اینترنت و تلفن  59حقوق پخش -10
همراه. از نکات قابل توجه این است که این گونه از تأمین وجوه جاري بر روي ورزش قهرمانی 

تماشاچی تمرکز می کند و ممکن است ارتباطی با باشگاهها و مؤسسات  با پایگاههاي عظیم
 ورزشی نداشته باشد. ضمناً این تنها منبع درآمدي عظیم براي لیگهاي حرفه اي ورزش می باشد.
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همچون به دست آوردن سهام و تقسیم سود سهام. به هر حال از نکات  60درآمد سرمایه گذاري -11
می تواند ظرف مدت کوتاهی نوسان داشته باشد و خسارات  قابل ذکر این است که قیمت سهام

 ایجاد شده می تواند سطوح ریسک را افزایش دهد. به عالوه نرخ سهام ممکن است پایین بیاید. 

که ممکن است از طرف فدرال، ایالت یا محلی باشد. از نکات قابل  61کمکهاي مالی دولت -12
جود دارد و می توانند از سالی به سال دیگر توجه این است که بین ورزشها اغلب تفاوتهایی و

 نوسان داشته باشند و شبیه تأمین وجوه سرمایه اي دولتی تابع شرایط معین هستند. 

 مخارج روي داده در اداره یک مؤسسه ورزشی اغلب متفاوت هستند که شامل:

ی. از نکات دستمزدها و حقوق، همچون بازیکنان و کارمندان سازمانی موقتی، قراردادي و دائم -1
و مزایده  62قابل ذکر این است که معموالً جزء بزرگترین اقالم هزینه اي می باشند و تابع تورم
 هاي رقابتی همچون اهداف باشگاهها براي حفظ بهترین قهرمانان ورزشی می باشد. 

هزینه کارمندان که شامل حق بیمه، آموزش، استعفا، حقوق بازنشستگی می باشد. نکته قابل  -2
 در اینجا این است که به لحاظ قانونی نیازمند تکوین و بستن قرارداد استخدامی می باشند. ذکر 

هزینه هاي بازاریابی که شامل تبلیغات، ترویج فروش، بازدید محل، نمایشگاههاي تجاري و  -3
توزیع جوایز می باشد. نکته قابل ذکر این است که براي تخمین و برآورد بودجه هاي اضافی 

زیرا همیشه این فرض ضمنی وجود دارد بازاریابی و ترویج خیلی زیاد هرگز کافی آسان است 
 نیست. 

نگهداري اداره که شامل انرژي و روشنایی، تلفن و فاکس، هزینه پستی، لوازم التحریر و  -4
دستگاههاي چاپ می باشد. نکته قابل توجه در اینجا این است که کنترل سفت و سخت و 

 مداوم الزم است. 

اري اماکن که شامل میادین بازي، بازدید و وارسی میادین و تأسیسات است. نکته قابل نگهد -5
ذکر این است که هزینه نگهداري معموالً میزان قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص 

 می دهد. 

مدیریت بازیکنان شامل تجهیزات، لباس و کفش، خدمات پزشکی، تندرستی و آمادگی بدنی و  -6
ی باشد. نکته قابل توجه در اینجا این است که هر چند آنها براي بهبود عملکرد مسافرت م

 سرمایه گذاري می کنند نیازمند بودجه بندي سفت و محکم نیز هستند. 
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که شامل تأسیسات، ساختمانها، ماشین آالت و تجهیزات می باشد. نکته  63استهالك داراییها -7
رزش خود را از دست می دهند و باید جایگزین قابل ذکر در اینجا این است که داراییها ا

شوند. همچنین استهالك یک هزینه غیرنقدي است و ضروري است که داراییها مانند مخارج 
 در طول عمر آنها به اقساط پرداخت شوند. 

بانضمام مؤسسات ورزشی باید به صورت مؤثري اداره  در حالیکه امور مالی تمام شرکتهاي تجاري 
باید چگونگی سرمایه گذاري و بودجه بندي فعالیتهاي عملیاتی مشخص و آشکار باشد، شوند همچنین 

با این حال تفاوتهایی در ارزش منابع تأمین مالی وجود دارد. به عنوان مثال ورزش شدیداً وابسته به 
د منابع انسانی و هزینه هاي مرتبط با آن می باشد، بنابراین آنچه ورزش را از شرکت متمایز می کن

داللت به مدیریت مالی ورزشی دارد. در فصل اول به این نکته اشاره شد که ورزش بر خالف شرکت 
یک احساس قوي از هویت قومی را ایجاد می کند. به هر حال در اینجا بسیاري از جنبه هاي ارزشمند 

نها دیگر وجود دارد که ورزش را یک مؤسسه اقتصادي بی نظیر می سازد و در مباحث بعدي به آ
 پرداخته شده است. 

 
 ویژگیهاي خاص ورزش

همانطور که قبالً اشاره شده توسعه تجاري ورزش و رشد پیچیدگیهاي مالی در بین مردم عادي 
انتقادهایی در بر داشت که افزایش سطوح حرفه اي گري، مقررات دولتی و تخصصی شدن موجب 

ي در باره جهت دهی آینده ورزش تمرکز و توجه اجتماعی و محلی بر ورزش شده است. بحث بعد
بسیاري از دیدگاهها درباره ماهیت و جایگاه ورزش در جامعه را به چالش کشاند اما در انتها تحول 
تجاري ورزش و اهمیت مدیریت و ادراه ورزش را برجسته ساخت. ورزش حتی در سطح اجتماعی یا 

ثربخش فعالیت کند که منحصراً بر محلی نمی تواند به مدت طوالنی در یک قالب فرهنگی به طور ا
ورزش آماتوري و داوطلبی تمرکز کرده باشد و اینکه درصدد جدایی ورزش از کار و تجارت باشد. 
زمان زیادي طول نمی کشد که بیشتر سازمانهاي ورزشی خود را با فرایندها و عملیات مؤسسات 

دان حقوق بگیر هستند، برنامه ها تجاري بخش خصوصی سازگار کنند. بازیکنان و مدیران اغلب کارمن
طرحی شده اند، محصوالت ورزشی مارك گذاري و بازاریابی شده هستند، نیازهاي مشتریان و اعضا در 
نظر گرفته می شوند و اتحادیه ها به وسیله حامیان شرکتی رشد و پیشرفت کرده اند. اما ورزش تنها 

ت تجاري باشد اما این شکلی ویژه از شکلی دیگر از شرکت خصوصی نیست. ورزش می تواند شرک
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شرکت می باشد. در ادامه این فصل ویژگیهاي سازماندهی شده ورزش که کیفیت ویژه می باشد را 
 توضیح خواهیم داد.  

 
  64اولویتهاي منافع

مهمترین تفاوت بین سازمانهاي حرفه اي رقابتی ورزشی و شرکت خصوصی در روش ارزیابی عملکرد 
ر حالیکه شرکتهاي تجاري اهداف عملیاتی بسیاري دارند اما هدف اصلی و زیربنایی آنها می باشد. د

رقباي سرسختی   65آنها بهینه سازي منافع می باشد. به عنوان مثال شرکتهاي بی ام وي و مرسدس
هستند و به واسطه تولید درآمد و منافع هر دوي آنها می توانند ادعا کنند که سال موفقیت آمیزي داشته 

د. اما بر عکس این شرکت ها اگر باشگاهها در پایان فصل در انتهاي درجات جدول رده بندي قرار ان
گیرند حتی در صورت کسب منافع زیاد باشگاههاي ورزشی خیلی کم از موفقیتشان  قانع خواهند شد. 

ن و اعضاي در حالی که سهامداران بی ام وي و مرسدس انتظار منافع مداوم و پیوسته دارند اما طرفدرا
 باشگاهها ورزشی عملکرد باشگاهها را بر اساس پیروزیها و اولویتها داوري می کنند. 

در نتیجه باشگاههاي ورزشی با دو مدل رایج از رفتار سازمانی مواجهند. اولین مدل، مدل بیشینه سازي 
قابتی محصول است که پیشنهاد می کند که یک باشگاه صرفاً به عنوان شرکت در یک بازار ر 66منافع

محسوب می شود و سود به عنوان شاخص موفقیت و قابلیت تداوم پذیري طوالنی مدت باشگاه به 
است که بر برنده شدن در تعداد  67حساب می آید. دومین مدل، مدل بیشینه سازي سودمندي مطلوبیت

ی که سازمانهاي بازیهاي زیاد تا حد امکان تأکید می کند. دیدگاه مطلوبیت تصدیق می کند که در حال
ورزشی ماهیتاً در شرایط رقابتی شدیدي هستند، از پایگاه و وضعیت اجتماعی خود نیز آگاهی دارند و 

 به عنوان معیار عملکرد اصلی استفاده می کنند.  68از موفقیت داخل زمین
ها را دگرگونی در محتواي ورزشی و تغییر در اقدامات و شیوه هاي مدیریتی تنش بین منافع و اولویت

پیچیده تر ساخته است. توسعه انتخاب هاي ورزشی، افزایش رقابت براي دالرهاي مشتریان اختیاري و 
وابسته به تصمیم گیري شخصی و حرفه اي گري بازیکنان و مقامات رسمی، باشگاههاي ورزشی را 

آمدي و مجبور ساخته است که صرفاً و به طور جدي دنبال پیروزشدن باشند و بیشتر بر منافع در
 گردش وجوه نقدي تمرکز کنند و این نیاز به اجراي سیستم مدیریت مالی کیفی را تقویت می کند.
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 سطح میدان بازي

در حالی که سازمانهاي ورزشی اغلب خود را براي دستیابی به موفقیت در داخل زمین آماده و مهیا می 
ناقض باشد. قابلیت باالي پیش بینی سازند اما تسلط و سیطره یک لیگ یا رقابت ورزشی می تواند مت

نتایج تعداد حضار را کاهش داده و درآمد حاصل از اسپانسرشیپ و رسانه هاي گروهی و روز بازیها را 
کاهش می دهد. اگر قوانینی وضع شوند که بازیکنان نخبه بین تیمها به طور مساوي توزیع شوند، 

ها تقویت خواهد شد. جاي تعجب نیست که دو قابلیت پیشرفت رقابت و سالمت مالی پیوسته باشگاه
لیگ ورزشی موفق در جهان یعنی لیگ فوتبال ملی ایاالت متحده آمریکا و لیگ فوتبال استرالیا 
محدودیت دستمزد، قوانین پیش نویس قرارداد بازیکنان و سقف لیستهاي بازیکنان قراردادي را به 

و توازن رقابتی عامل اصلی موفقیت تجاري مرحله عمل درآوردند. عدم قطعیت پیش بینی نتایج 
رقابتهاي تیمهاي ورزشی است با این وجود لیگ برتر انگلیس نشان داد که تسلط تعداد کمی باشگاه 
همیشه حمایت عمومی را کاهش نمی دهد. با این وجود عدم قطعیت پیش بینی نتایج در هزینه بازار 

 مت مالی لیگها و باشگاه هاي ورزشی را بهبود ببخشد.رقابتی تأثیر می گذارد و همچنین می تواند سال
 

 69نوسان پذیري کیفیت
همانطور که در فوق بحث شد اگر نتایج غیرقابل پیش بینی و عدم قطعیت باشند طرفداران بیشتري 
جذب بازیها می شوند. در مقابل در دنیاي تجاري پیش بینی اهمیت دارد زیرا مشتریان حداقل 

را مطالبه می کنند. در نتیجه تقاضا براي نتایج غیر قابل پیش بینی در ورزش  استانداردهاي کیفیت
موجب مشکالتی می شود زیرا موجب نوسان پذیري شدید در کیفیت عملکردهاي ورزشی می شود. 
عوامل زیادي مانند آب و هوا، مصدومیت بازیکنان میادین ورزشی، کیفیت رقبا، نزدیکی امتیازات و 

ت در این نوسان پذیري دخیل هستند. تاکتیکها و فنون بکار گرفته شده به وسیله حتی اندازه جمعی
تیمهاي رقیب نیز می تواند در سطح کیفی بازیها تأثیرگذار باشد و بازي کریکت مثالی در این زمینه می 
باشد. کاپیتانهاي تیم می توانند از طریق کاهش سرعت بازي و طراحی آرایش دفاعی شدید رقابتی 

ل آور و خسته کنند ایجاد کنند و یا از طریق به کار گرفتن سیستم حمله رقابتی هیجانی ایجاد کنند. مال
به هر حال خستگی همیشگی و مزمن طرفداران و عدم تحقق انتظارات آنها می تواند جایگاه سالمت 

 مالی ورزش را به مخاطره بیاندازد.  
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  70برنامه هاي عرضه ثابت

ثابت نیز موجب بوجود آمدن مسائل و مشکالتی براي باشگاهها می شود. در  برنامه ریزیهاي عرضه
حالی که شرکت هاي بخش خصوصی می توانند تولیدات مورد تقاضاي خود را افزایش دهند اما 
باشگاههاي ورزشی یک منحنی عرضه ثابت یا عدم انعطاف پذیر باال براي بسیاري از محصوالت و 

به انعطاف پذیري به طور مفصل پرداخته شده است). باشگاهها تنها  11خدماتشان دارند (در فصل 
تعداد معینی بازي در طول فصل یا چرخه تجاري خود انجام می دهند. زمانی که تقاضاي تماشاچی 
براي یک بازي باال باشد، دستگاه اجرایی ممکن است بري حضور بیشتر تماشاگر میدان بازي را تغییر 

زي را دوبار برگزار کند. به هر حال وقتی که طرفداران نمی توانند بلیط بازیها را دهد اما نمی تواند با
 تهیه کنند و وارد ورزشگاه شوند درآمدها از دست می روند. 

مشکل عرضه ثابت به طور خاص در ساختار میادین و استادیومها آشکار می باشد. از یک سو تعداد 
آورده نشده را کاهش خواهد داد. از سوي دیگر بکارگیري زیاد جایگاههاي نشستن هر گونه تقاضاي بر

زیاد از میادین و استادیومها هزینه هر تماشاگر را براي شرکت در بازیها را افزایش خواهد داد. نهایتاً می 
توان مشکل تقاضاهاي ارضا نشده را از طریق فراهم کردن تعداد جایگاه بیشتر و یا برگزاري بازیهاي 

سال گذشته  30رد.به عنوان مثال افزایش مداوم تقاضا براي بازي کریکت در طول بیشتري برطرف ک
 موجب افزایش بیش از پیش مسابقات شده است و در نتیجه بهره وري و عرضه افزایش یافته است. 

 
  71تشریک مساعی و کارتل ها (اتحادیه صاحبان صنایع مشابه)

اند از طریق نیروي وارد بر رقیب خارج از بازار بر خالف مزایاي رقابتی که یک شرکت تجاري می تو
تأمین کند اما منافع باشگاههاي تیمهاي ورزشی به قابلیت سوددهی مداوم حریفانشان بستگی دارد. 
خالصه باشگاهها باید با رقبا براي جذب طرفداران و مشتریان همکاري و تشریک مساعی داشته باشند. 

تند و دسته بندي باشگاهها به ثروتمند و داراي عملکرد باال و فقیر و باشگاهها متقابالً به هم وابسته هس
 عملکرد پایین می تواند خسارات عظیمی به همه باشگاهها از طریق ایجاد سود کم رقابتی وارد کند.

این اتکاي متقابل می تواند بوجود آورنده قوانینی باشد که فعالیتهاي بیشتر باشگاه ها را وادار به کمک  
به باشگاههاي با توان مالی کمتر سازد. چنین تقسیم درآمد در صنعت خرده فروشی در تصور نمی  مالی
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گنجد مگر آنکه این باشگاهها به عنوان یک کارتل نفتی سازماندهی شوند. قوانین کارتلی در ورزش 
یگر، قیمتهاي مرسوم هستند که باشگاهها نه تنها درآمد ها را تقسیم می کنند بلکه از ورود باشگاههاي د

ثابت تجمعی و به طور کلی محدود کردن تعداد رقابتها می کنند. ارتباط بین کارتلهاي ورزشی و 
 بحث شده است.  5عملکرد مالی به طور مفصل در فصل 

 
  72احساسات و عواطف

ورزش و تجارت ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند و همانطور که در فصل اول ذکر شد ورزش معنایی 
دین و کششی احساسی دارد که بندرت در یک شرکت بیمه، بانک و یا اداره حسابداري یافت می نما

شود. بهره وري و پاسخگویی به سرعت شرایط بازار را تغییر می دهند با این حال شرکتهاي سود 
محور براي به دست آوردن بهره وري باال، تعهدات محکم و سفت و سخت از کارمندانشان طلب می 

به عبارت دیگر ورزش از طریق وابستگی هاي عاطفی شدید است که با احساسات و آداب و  کنند.
رسوم گذشته پیوند یافته است. به همین دلیل پیشنهاد تغییر رنگهاي باشگاه به منظور طرح ریزي تصویر 
 جذاب تر ممکن است با شکست مواجه شود. به همین نحو مربیان می توانند بر اساس وفاداري قبلی
آنها به باشگاهایشان تعیین و منصوب شوند تا به خاطر توانایی هاي مدیریتی آنها. مدیران ورزشی 
خیلی اوقات اجازه می دهند که تاریخ و سنن ملی آینده ورزش را معین سازد اما بردگی آداب و رسوم 

بهره برداري از قدیمی می تواند مانع به کار گرفتن ظرفیت و توانایی سازگاري براي شرایط متغیر و 
فرصتهاي درآمدي جدید شود. ضمناً اشتیاق و عالقه شدید می تواند براي حفظ وفاداري و جذب 
طرفداران، فروش بیشتر کاالها و اجناس و توسعه حمایت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و در مجموع 

 می تواند سطوع درآمدي را افزایش دهد. 
 

 73وفاداري به نام تجاري و محصول
همانطور که در فصل اول اشاره شد ورزش درجه باالیی از وفاداري هم در سطح محصول (مانند 
رویدادها یا لیگهاي ورزشی) و هم در سطح نام تجاري (مانند تیم) ایجاد می کند و در نتیجه درجه 

مسابقه  پایینی از جابجایی و تغییر در بین لیگهاي رقابتی ورزشی و مسابقات وجود دارد. تدارکات روز
مجموعه شرایطی از مزایاي تفریحات و سرگرمی فراهم می سازد که تماشاگران و بیننده هاي 
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تلویزیونی را جذب می کند اما این مزایا معموالً خاص ورزش هستند و رضایتی که از تماشاي یک 
ج بازي ورزش حاصل می شود به راحتی به دیگري انتقال نمی یابد. حتی زمانی که طرفداران از نتای

ناخشنود هستند بعید است که اولویت هاي ورزشی خود را تغییر دهند. در مقابل اگر مشتریان، 
تجهیزات محاسباتی و یا یک سرویس پزشکی را خریداري کنند و از کیفیت آنها ناراضی باشند سریعاً  

بجایی و تغییر در تولیدکننده و یا محصوالت را حتی در صورت داشتن قیمت باال تغییر خواهند داد. جا
ورزش به آسانی روي نمی دهد. ضمناً درجه پایین جایگزینی محصول ایراداتی دارد زیرا می تواند توان 
ورزش را براي دستیابی سریع براي نفوذ به بازار را محدود کند. آداب و رسوم و عادات طرفداران 

زشی دیگر از طریق استفاده از ورزشی مشکالت و دشواریهایی را براي جذب آنها از یک ورزش به ور
 مشوقها یا کاهش قیمتها ایجاد می کند. از دیگر انگیزاننده ها ایجاد یک پایگاه طرفداري می باشد. 

بسیاري از شرکت هاي تجاري از قدرت تعیین هویت ورزش براي بازاریابی محصوالتشان از طریق 
تفاده می کنند. هدف از این کار این امضا و پشت نویس محصوالتشان به وسیله قهرمانان ورزشی اس

است که بعضی از ویژگیهاي وفاداري و کاریزماي بازیکنان را نه با عمل از طریق قیمت، راحتی و 
کیفیت به دست آورند. این ارتباط نمادین بین قهرمانان ورزشی، تشخیص هویت بازیکنان و ترویج 

و می تواند از طریق سازمانهاي ورزشی  محصوالت تأثیري قویتر بر الگوهاي مصرف مشتریان دارد
 براي تعمیق سرمایه هاي مشترك درآمدي مورد استفاده قرار گیرد. 

 
 تفاوتها و شباهت ها

مشکالت ورزش را به شرکت از طریق گردآوري فهرستی از  2006در سال  74فوستر، گریسر و والش
آنها ربط دادند. آنها نتیجه گیري  داراییهاي مشترك بین ورزش حرفه اي و شرکت، و حوزه هایی تمایز

کردند که از آنجاییکه ورزش و شرکت وابستگی هاي مشترکی مانند ایجاد ارزش، مارك گذاري، منابع 
جدید تأمین مالی براي ابتکار محصول درآمدي، و توسعه بازار داشتند اما در مقابل ورزش نیز به طور 

سیم درآمدها و تغییر در احساسات و عواطف قابل توجهی با شکست رقبا، نشانهاي پیروزي، تق
این عوامل را فهرست کرده  2-2بازیکنان (کارمندان) و طرفداران (مشتریان) در ارتباط بود. جدول 

 است. 
نکته مهم دیگري که به وسیله فوستر و همکارانش به دست آمد این بود که ورزشکاران در حال حاضر 

وسیله اي براي جذب طرفداران، اسپانسرها و نمایش تلویزیونی داراییهاي تجاري هستند که به عنوان 
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تلقی می شوند. بنابراین جاي تعجب نیست که بر خالف شرکت درآمد بازیکنان خیلی بیشتر از درآمد 
 مدیران باشگاهها باشد.  

 
 : مدل شرکت و ورزش2-2جدول 

 حوزه هاي تمایز حوزه هاي اشتراکی 

 مسائل استراتژي و رهبري
 د ارزش و تقسیم سهامایجا

 بررسی رشد درآمد
 روانی و سلسله مراتبی ارزشها

 ابداع محصول جدید
 قراردادهاي خالق و موشکافانه

 کیفیت ماهیت محصول
 ماهیت مارك گذاري

 طرفداران و مشتریان به عنوان ارکان تجارت
 جهانی شدن

 برنده شدن در زمین اصلی
 اهداف گوناگون و متمایز مالکین

 75تنگ ماهی مدیریت در
 حمایت از ضعفا

 میزان پیش بینی باالي نتایج
 سرمایه مشترك درآمدي و قوانین اختصاصی

 ورزشکاران به عنوان داراییهاي تجاري
 ادراه ناشایسته رفتار بازیکن

 محدودیت افشاي مالی
 ورزش به عنوان یک سرگرمی کوتاه مدت 

 
 تعادل اثربخش

ز شرکت هاي تجاري نیست بلکه نه آنچنان خاص و ویژه به طور خالصه، ورزش تنها شکل دیگري ا
است که ارتباطی با تجارت نداشته باشد. در حالی که ویژگیهاي خاص ورزش که در فوق بیان شدند 
بر این نکته اشاره می کنند که ورزش نیازمند راههایی براي مدیریت و اداره است که مناسب ارزشها و 

ی از نقاط ضعف ورزش در سطح جامعه عدم درك نظریه هاي ساختارهاي ویژه آن باشد، اما یک
مدیریت و مدلهاي عملی بهتر و استفاده از آنها براي بهبود عملکرد سیستم ورزش است. ضمناً 
ساختارها و شیوه هاي بی نظیر ورزشی براي مدبربت منابع مالی سازمانهاي ورزشی کاربردهاي قابل 

 ي نشان داده اند. .  توجهی دارند همانطور که فصل هاي بعد
 

 سؤاالت

                                                 
  جود دارد.مدیریت در شرایطی که ذینفعان زیادي و - 75
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مدل میز آشپزخانه مدیریت ورزشی را با مدل مشارکتی مدیریت ورزشی مور مقایسه قرار  .1
 . دهید

آندریف و از مدل میز آشپزخانه/ مشارکتی ورزش استفاده کنید و توضیح دهید که چگونه  .2
مختلف تأمین استودهار از مدل سه مرحله اي توسعه سازمان ورزشی براي توضیح روشهاي 

 مالی ورزش استفاده کردند. 
ورزش می تواند از وجوه مالی براي توسعه سرمایه اي یا فعالیتهاي عملیاتی استفاده کند. چه  .3

 تفاوتی بین این دو دسته از فعالیتهاي مالی وجود دارد؟

 .سه نمونه از وجوه مالی که می تواند براي سرمایه گذاري در دسترس قرار بگیرد بیان کنید .4
سال گذشته تغییر  50در مورد راههاي که استراتژیهاي افزایش درآمدهاي ورزشی را در طول  .5

 داده اند بحث کنید، دالیل توجیه این تغییرات را بیان کنید؟

تفاوت بین درآمدهاي عملیاتی و هزینه هاي عملیاتی را مشخص نمایید و سه نمونه از هر  .6
  کدام به ویژه مربوط به ورزش بیان کنید.

 در چه شیوه هایی ورزش شبیه شرکت است؟ .7

 در چه شیوه هایی ورزش با شرکت تفاوت دارد؟ .8

 کیفیت محصول چه مسائل و مشکالتی براي ورزش ایجاد می کند؟ .9

 چرا تصویرسازي و مارك گذاري پیامدهاي مهمی براي سازمانها دارد؟  .10
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 نگاه اجمالی

و کشورهاي  این فصل تنظیمات امور مالی رویدادهاي بزرگ ورزشی مانند بازیهاي المپیک
)، لیگ NBAمشترك المنافع و لیگهاي حرفه اي ورزشی مانند لیگ ملی بسکتبال آمریکا (

)، لیگ ملی AFL)، لیگ فوتبال استرالیا (NFL)، لیگ ملی فوتبال (MLBاصلی بیسبال (
) را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این  فصل EPL) و لیگ برتر انگلستان (NRLراگبی (

تها و شباهتهاي تأمین وجوه مالی و به ویژه چگونگی تأمین و توزیع درآمدها را همچنین  تفاو
 نشان داده خواهد شد.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 امور مالی در ورزش حرفه اي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتواي متن
سال  50همانطور که در فصل اول اشاره شد دگرگونی هاي در ساختار و عملیات ورزشی در طول 

گذشته روي داده است. ورزش حرفه اي در حال حاضر فضا و مکان بسیاري را اشغال کرده و به خود 
ی ورزشی در مقیاس اختصاص داده است که در گذشته هرگز انجام نداده بود. و صدها فعالیت اجتماع

کوچک با تأمین مالی ناچیز و تأکید بر مشارکت زیر سایه ورزشهاي تماشاگر پسند قرار گرفته اند. با 

3 



 40 

افول ورزش هاي آماتوري به ویژه در ورزشهایی که پیروان زیادي داشتند فضا براي حرفه اي گري باز 
اش کنند. به نظر فوستر، گریسر و والش شد که از این طریق بسیاري از بازیکنان می توانستند امرار مع

این رشد انفجاري در توسعه تجاري ورزش در نتیجه رشد چهار منبع درآمدي عمده می باشد که بیشتر 
 از دریافتهاي روز مسابقه به عنوان منابع درآمدي کلیدي به دست می آیند. 
صادي ورزش می باشند. در اولین منبع درآمدي حقوق پخش برنامه اي هستند که محرك اصلی رشد اقت

) قراردادي تلویزیونی و چند شبکه اي در ازاي NFLایاالت متحده آمریکا اخیراً لیگ ملی فوتبال (
سال منعقد نموده است. این قرارداد براي هر کدام از تیمهاي  8) براي مدت USDمیلیون دالر ( 1800

ساله قرارداد را  8سال از مدت  ) براي هرUSD(میلیون دالر  70لیگ درآمدي تضمینی در حدود 
فراهم خواهد کرد. دومین منبع درآمدي اسپانسرشیپ است که به منبعی درآمدي عظیم تبدیل شده 
است. شرکت هاي چند ملیتی بزرگ نه تنها فراهم کننده حمایت مالی در عوض استفاده از یک تیم یا 

را براي ایجاد یک استراتژي مارك گذاري  لیگ به عنوان ابزار تبلیغاتی هستند بلکه مشارکت سازمانها
مشترك امکان پذیر می سازند. تیم یا لیگ مزایاي ارتباط با یک شریک تجاري موفق را کسب می کند 
در صورتیکه شرکت تجاري مزایاي تبلیغاتی را از ارتباط با یک سازمان ورزشی برجسته تأمین می کند 

 و این اساس حامی و بیننده است. 
ع درآمدي تدارکات گوناگون در استادیوم و میادین ورزشی می باشد که می تواند به وسیله سومین منب

مدیران اماکن ورزشی تأمین شود. این حوزه از استادیومها حقوق و اجاره سالن ها، رزرو جایگاههاي 
رین ویژه، حق امتیاز تدارکات غذا و آذوقه رسانی و تأسیسات پارکینگ ماشین را مشخص می کنند. آخ

منبع درآمدي فروشگاهها می باشد که در سالهاي اخیر فروش مغازه محور کاالها و اجناس مرتبط با 
لیگها و تیمها گسترش یافته است. این کاالهاي تجاري دربرگیرنده پوشاك مارك دار، هدایا و نشان ها، 

داران و تیمهاي کتابها، نشریه ها و مجله ها باشند که شاخص هاي آماري و حکایتهاي درونی طرف
هایی هستند که خاطرات و حوادث خاص را در  DVDمحبوب را فراهم می کند. همچنین ویدئوها و 

 فهرست شده اند.  1-3اختیار می گذارند این اقالم در جدول 
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 : منابع درآمدي نهایی (سواي فروش بلیط) 1-3جدول 

 حقوق پخش برنامه اي (هوایی، کابل، مستقیم)  -1
 ملی 
 محلی 

 (همچون یک واسطه) اینترنت 

 اسپانسرشیپ ها -2

 تیمها 

 میادین 

 (تابلو آگهی ها، عالمت تجاري داراي امتیاز استادیومهاي رسمی) در استادیوم/ میدان مسابقه 

 تبلیغات از طریق پخش 

 در داخل استادیوم -3
 نامگذاري حقوقی 

 خوشگذرانی اماکن 

 مجوز صندلی شخصی 

 امتیاز انحصاري 

 پارکینگ 

 وشگاههافر -4
 شرکاي خرده فروشی کاالهاي مارك دار 

 تجهیزات/ کاالها و اجناس داراي مجوز 

 نشریه ها/ ویدئوها 

 
در مطالعه آنها بر روي لیگ برتر  2000در سال  76این الگوها همچنین به وسیله زیمانسکی و کوپیرس

ند ارائه شده اند. مست 2000و  1972و  فوتبال حرفه اي جهانی در انگلستان بین سالهاي  77انگلیس
 20آنها به این نتیجه رسیدند که در گذشته ورودیه ها مهمترین منبع درآمدي مجرد بودن که در طول 

 1970سال گذشته از اهمیت آن کاسته شده است. نظر به اینکه این نوع منبع درآمدي در اواخر دهه 
درصد کاهش یافت. این  40به  1990درصد درآمد کل سالیانه بود در اواخر دهه  90تا  79بین 

                                                 
76 - Szymanski and Kuypers 
77 - English Premier League (EPL) 
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کاهش بیشتر در نتیجه کاهش حاضران در رقابتهاي ورزشی نبود بلکه بیشتر به خاطر ظهور منابع جدید 
 درآمدي بود. 

 
 لیگهاي بزرگ

 1960زادگاه تاریخی ورزش در ایالت متحده آمریکا قرار دارد که لیگهاي حرفه اي ورزشی از دهه 
لیگ اصلی حرفه اي ورزش لیگ ملی  فوتبال، لیگ اصلی بیسبال،  فعالیت خود را آغاز کردند. چهار

انجمن ملی بسکتبال و لیگ ملی هاکی هستند. این لیگها در حوزه کمیته هاي حاکم بر ورزش آمریکا 
سازماندهی شده اند که فعالیتهاي لیگ ها را هماهنگ و تنظیم می کنند. این کمیته ها بازیها را زمانبندي 

می کنند، در مورد حقوق پخش مذاکره و بحث می کنند، محدودیت هاي دستمزد و برنامه ریزي 
بازیکنان را تنظیم می کنند و مهم تر در مورد اینکه چه کسی یا تیمی می تواند در لیگ بازي کند 

) جدید حق استفاده از اسم تجارىتصمیم گیري می کنند. به عبارت دقیق تر آنها فروش حق امتیازات (
ی کنند، اگر چه به صاحبان امتیاز براي جابجایی تیمهایشان به دیگر شهرها و فروختن حق را کنترل م

اتحادیه شرکتهایى که سعى دارند بازار کاالیى را امتیازشان به مالک جدید اجازه داده اند. این ویژگی در 
ا جزئیات این ویژگی را ب 5در اختیار خود داشته باشند موسوم به کارتل، رایج می باشد و فصل 

بیشتري پوشش خواهد داد. به عالوه تیمها در بیشتر بخشهاي خصوصی از طریق گروه سرمایه گذار 
مالکیت می شوند و بر خالف ورزش حرفه اي استرالیا، فضاي کمی براي باشگاههاي عضو محور غیر 

ها در بازار سهام انتفاعی وجود دارد. از این گذشته برخالف اکثریت باشگاههاي لیگ برتر انگلستان، آن
 ثبت نشده اند و بنابراین حق مالکیت متمرکز شدیدي دارند.  

لیگهاي حرفه اي ورزشهاي ایاالت متحده آمریکا غالباً مهمترین رقابتهاي تجاري شده ورزش جهان 
هستند. لیگ ملی فوتبال آمریکا بزرگترین حامی تجاري با میانگین سطح درآمد سالیانه باشگاهی در 

. متوسط درآمد سالیانه باشگاهی براي لیگ اصلی بیسبال در ) داردUSDمیلیون دالر ( 170حدود 
 95)، براي باشگاههاي انجمن ملی بسکتبال با میانگینی در حدود USDمیلیون دالر ( 130حدود 

) USDمیلیون دالر ( 70) و میانگین درآمد باشگاههاي لیگ ملی هاکی بیشتر از USDمیلیون دالر (
 GBP(78میلیون پوند ( 65مقابل میانگین درآمد سالیانه براي لیگ برتر انگلستان در بیشتر از  است. در

 ) می باشد. AUDمیلیون دالر ( 25است در حالیکه براي باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا در حدود 

                                                 
78- Great Britain Pound (GBP) 
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ر لیگ قسمت اعظم این سطوح درآمدي براي پرداخت دستمزد بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرد. د
درصد کل درآمد  47)یا USDمیلیون دالر ( 80ملی فوتبال میانگین محاسبه دستمزدها در حدود 

درصد از  54) است که USDمیلیون دالر ( 70باشگاه است. در لیگ اصلی بیسبال متوسط دسمزدها 
 میلیون دالر 60متوسط درآمد باشگاه می باشد. متوسط دسمزدهاي باشگاهی انجمن ملی بسکتبال 

)USD 40درصد درآمد، در حالیکه میانگین دستمزدهاي لیگ ملی هاکی در حدود  63) هستند یا 
درصد درآمد کل هستند. با این وجود سودآورترین لیگ از نظر لیست  62) یا USDمیلیون دالر (

حقوقی لیگ ملی فوتبال است. مزیت اصلی این لیگ در این است که ظرفیت پرداخت دستمزد باال را 
د و در مدیریت مطالبات حقوقی بازیکنان موفق است. به اعداد و مبالغی از درآمدها و دستمزدهاي دار

 اشاره شده است.  2-3باشگاهی لیگ حرفه اي ورزشی در جدول 
 

: میانگین دستمزدهاي بازیکنان و میانگین درآمدهاي سالیانه باشگاههاي لیگ حرفه اي 2-3جدول 
  2003ورزشی در سال 

 
 میلیون پوند )USD( دالرمیلیون 

)GBP( 

 میلیون دالر

)AUD( 
NFL MLB NBA NHL EPL AFL 

 25 65 70 95 130 170 میانگین درآمد تیم
مینگین لیست حقوقی 

 8 35 40 60 70 80 بازیکن تیم

 
در حالی که استفاده از این اعداد و ارقام متوسط براي برجسته کردن شاخص هاي تجاري لیگهاي 

زش آمریکا می تواند کامالً یک امر آشکارسازي باشد همچنین به واسطه پنهان ماندن حرفه اي ور
تفاوتهاي بین باشگاهها ممکن است گمراه کننده نیز باشد. این تفاوتها در لیگهایی بزرگتر است که 

ع برنامه توزیع مجدد درآمد را ندارند. لیگ ملی فوتبال و انجمن ملی بسکتبال براي مدتی قوانینی وض
کرده بودند که براي تقسیم اقالم درآمدي اصلی مانند حقوق پخش برنامه اي و دریافت هاي ورودیه ها 
تهیه شده بودند اما به لحاظ تاریخی لیگ اصلی بیسبال و لیگ ملی هاکی این کار را انجام نداده بودند. 

و شیکاگو بودند  در نتیجه باشگاههاي لیگ اصلی بیسبال که معرف شهرهاي بزرگ مانند نیویورك
مزایاي تجاري بیشتري نسبت به باشگاههایی که در نواحی آمریکا قرار داشتند به دست می آوردند. 
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میلیون  240 79درآمد حاصل از تیم نیویورك یانکیز 2001بنابراین جاي تعجب نیست که در سال 
 56به ترتیب  80یالز) بود در حالیکه درآمد تیمهاي مینی سوتا توینز و کاناس سیتی روUSDدالر (

در نتیجه به علت اختالف زیاد درآمدها تنها ) بود. USDمیلیون دالر ( 54) و USDمیلیون دالر (
3
1 

) را 82(یا مسابقات سالیانه بیسبال در آمریکا 81از تمام تیمهاي لیگ شانس واقعی رسیدن به بازي نهایی
یک توافق جمعی براي لیگ اصلی بیسبال هم براي محدود  2002داشتند. به هر حال اخیراً در سال 

کردن دستمزد بازیکنان و هم ایجاد سیستم توزیع مجدد پول هاي حاصل از ورودیه ها از باشگاههاي 
 ثروتمند به باشگاههاي فقیر تهیه شده است. 

 
 بازیهاي المپیک

دیریت و برنامه ریزي ورزش بازیهاي المپیک یک نمونه از پیچیدگی هاي مالی است که زیربناي م
حرفه اي به طور عام و رویدادهاي بزرگ ورزشی به طور خاص را می سازد. همانطور که در فصل اول 
اشاره شد زمان زیادي طول نکشید که بازیهاي المپیک با هزینه هاي کم اجرا می شدند بلکه به سرعت 

شد، افزایش یافت. عالوه بر این بازیها المپیک هزینه برگزاري آنها بنابه دالیلی که در ادامه ذکر خواهد 
به بسیاري از منابع تأمین مالی هم براي زیرسازي تأسیسات و استادیومها و هم براي عملیات و اجراي 
خود رویدادها تکیه می کنند. نکته دیگر براي یادآوري این است که کمیته بین المللی المپیک امتیاز 

اعطا می کند نه به یک سازمان خصوصی. لذا مسئولیت شهر میزبان به بازیهاي المپیک را به یک شهر 
عنوان کمیته سازماندهی، ارتقا و افزایش مناسب وجوه مالی براي تضمین یک رویداد کیفی می باشد. 
در قرارداد شهر میزبان ذکر شده است که نه تنها شهر میزبان مسئول توسعه تأسیسات و فعالیتهاي 

مات افتتاحیه و اختتامیه) است بلکه براي تضمین اینکه هر رویدادي نیازمند ایجاد عملیاتی (شامل مراس
 مجموعه اي از استانداردها از طریق هیئت حاکمه مناسب بین المللی ورزشی می باشد.

در سطح ساختاري عام چهار منبع ممکن تأمین وجوه مالی براي شهر میزبان وجود دارد. اولین منبع، 
و خود شهر است. دالیل مناسب براي شهر میزبان مورد انتظار است که  83محلیوجوه مالی دولت 

وجوه مالی خود را از طریق پول نقد یا حمایت جنسی و عینی فراهم کند زیرا درآمد هنگفتی از طریق 

                                                 
79 - New York Yankees 
80 -the Minnesota Twins and the Kansas City Royals 
81 - play-offs 
82 - World Series 
83 - local government 
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رسانه هاي بین المللی کسب خواهد کرد و براي بیشتر بخشها مطلوب خواهد بود مگر اینکه یک 
وي دهد. هر چند در عمل شهر میزبان درصد کمی از وجوه مالی براي حمایت از فاجعه مدیریتی ر

) براي بهبود USDمیلیون دالر ( 294بازیها تأمین می کند اما با این وجود شهر آتالنتا در حدود 
هزینه کرد. شهر میزبان وجوه مالی را در بیشتر بخشها از جمله  1996تأسیسات بازیهاي المپیک 

ات، زیربناهاي عبور و مرور وسایل نقلیه و امنیت سرمایه گذاري خواهد کرد. دومین بهسازي تأسیس
واقع در داخل شهر میزبان می باشد. در مورد  84منبع تأمین وجوه مالی، دولت استانی یا منطقه اي

بازیهاي المپیک سیدنی دولت ایالتی ولز جنوبی منبع اصلی تأمین وجوه براي زیرسازي تأسیسات بود. 
رگترین شاخص تأمین وجوه مالی توسعه تأسیسات این است که مالیات دهندگان نه تنها از خود بز

بازیها مستقیماً سود خواهند برد بلکه از تأسیسات استاندارد بین المللی ورزشی براي استفاده آینده نیز 
به عنوان  است. دولتهاي ملی همیشه 85سود خواهند برد. سومین منبع تأمین وجوه مالی، دولت ملی

کمک کنندها و       حامیان اصلی مطرح بوده اند و براي صرف هزینه هایشان در این زمینه دالیل 
موجهی دارند که یک رویداد بزرگ ورزشی مانند بازیهاي المپیک مزایاي وسیع زیادي از جمله کسب 

ي و اجتماعی و اعتبار و شهرت بین المللی و جذب توریستهاي بیشتر، ایجاد زیرساختهاي اقتصاد
نوسازي شهر فراهم می کنند. آخرین منبع تأمین وجوه مالی، بخش خصوصی می باشد که شامل تمام 
شرکت هاي سود محور می باشد که کاالها و خدمات را تولید و آنها را در بین جامعه توزیع می کنند. 

ه تأسیسات را طراحی بخش خصوصی نه تنها وجوه مالی را در قالب اسپانسرشیپ فراهم می کند بلک
می کند، می سازد و براي استفاده در طول بازیها به کار می اندازد. به طور خالصه بازیهاي المپیک 
بودجه هاي خود را از طریق وجوه عمومی (مانند سطوح مختلف دولت) یا بخش خصوصی یا ترکیبی 

 از هر دو بخش تأمین می کند. 
سال گذشته  35مین وجوه براي امور مالی المپیک در طول در عمل انواع گسترده اي از روشهاي تأ
). بیشترین تأمین وجوه مالی از طریق دولت در بازیهاي 3-3مورد استفاده قرار گرفته است (جدول 

مسکو بود در حالیکه بیشترین تأمین وجوه خصوصی بازیهاي  1990مونترال و  1976المپیک 
ابع مختلف تأمین وجوه مالی بازیهاي المپیک را به من 3-3لوس آنجلس بود. جدول  1984المپیک 

 طور خالصه نشان داده است. 
 

                                                 
84 - regional or provincial government 
85 - National government. 
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  2000تا  1972: ترکیب تأمین وجوه مالی بازیهاي المپیک از سال 3-3جدول 
 درصد تأمین وجوه از طریق بخش دولتی درصد تأمین وجوه از طریق بخش خصوصی شهر میزبان

 مونیخ 1972
 مونترال 1976
 کومس 1980
 لوس آنجلس 1984
 سئول 1988
 بارسلونا 1992
 آتالنتا 1996
 سیدنی 2000

19 
5 
0 
98 
56 
62 
85 
30 

81 
95 
100 
2 
44 
38 
15 
70 

 
عمومی براي تشریح تأمین وجوه مالی بازیهاي المپیک جالب  –استفاده از تقسیمات بخش خصوصی 

. همچنین براي بررسی بیشتر توجه است اما این تنها بخش مسائل تأمین وجوه را روشن می سازد
سؤاالتی ازقبیل چه مقدار درآمد به دست آمده بود، از چه طریقی به دست آمده بود و براي چه چیزي 

 3500مصرف شده بود اهمیت دارد، به عنوان نمونه درحالیکه هزینه بازیهاي المپیک سیدنی در حدود 
ه نیز اساساً مهم است که آیا کل درآمدها با ) براي پایه ریزي و اجرا بود این نکتAUDمیلیون دالر (

هزینه ها برابري می کند. موضوع بعدي تفکیک درآمدها می باشد، به عنوان مثال چه سهمی از فروش 
بلیط، چه سهمی از حقوق پخش برنامه اي به دست می آید و چقدر از اسپانسورشیپ به دست می آید. 

به زیرسازي تأسیسات و چه مقدار به مدیریت و  سؤال جالب توجه دیگر این است که چه مقدار
 عملیات خود بازیها اختصاص داده شده بود. 

مهمترین نکته آشکار این است که سازماندهی بازیها پرهزینه می باشد. در شرایط واقعی هر بازي از 
) براي سازماندهی و اجرا هزینه دربر داشته است. USDمیلیون دالر ( 600حداقل  1970دهه 

آتن از جمله پرهزینه ترین بازیها بودند. بازیهاي  2004سیدنی و  2000بارسلونا،  1992زیهاي با
لوس انجلس از کم هزینه ترین بازیها بود که بخش اعظمی از رویدادها در تأسیسات موجود به  1984
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 2004و  1972اجرا درآمدند. میزان سرمایه گذاري و هزینه هاي عملیاتی بازیهاي منتخب بین سالهاي 
 درج شده اند.    4-3در جدول 

 
 

  2004تا  1972: هزینه هاي عملیاتی و  سرمایه اي منتخب بازیهاي المپیک از 4-3جدول 

 )USDمیلیون دالر ( 

 
1972 
 مونیخ

1976 
 مونترال

1980 
 مسکو

1984 
 لوس آنجلس

1988 
 سئول

1992 
 بارسلونا

1996 
 آتالنتا

2000 
 سیدنی

2004 
 آتن

 سرمایه اي
 ملیاتیع

 مجموع وجوه

* 

456 
* 

* 

399 

* 

* 

* 

* 

* 

467 

* 

700 
512 
1212 

1500 
1610 
3110 

1000 
1200 
2200 

2200 
1300 
3500 

2400 
3100 
5500 

 : عدم دسترسی به اعداد و ارقام *
 

در بحث کل هزینه هاي فزاینده بازیهاي المپیک نکته کلیدي تمایز بین هزینه هاي سرمایه گذاري در 
ماکن در مجموع زیرسازیها (هزینه هاي سرمایه اي) و هزینه هاي واقعی اجراي بازیها تأسیسات و ا

(هزینه ها یا مخارج عملیاتی) می باشد. هزینه هاي سرمایه اي می توانند به نحو قابل مالحظه اي 
 متفاوت باشند زیرا از یک طرف ممکن است نیاز به ساختن بیشتر زیربناهاي ورزشی از پایه باشد و از
سوي دیگر ممکن است تنها بهسازي و بهبود تأسیسات مطرح باشد. هزینه هاي فزاینده بازیهاي آتن 
تنها به خاطر افزایش هزینه هاي عملیاتی اساساً به دلیل افزایش هزینه هاي ایمنی نبود بلکه هزینه هاي 

نیازمندیهاي  سرمایه اي ساخت اماکن ورزشی جدید هم باال بود. هزینه هاي سرمایه اي به خاطر
پیچیده طراحی مهندسی آنها افزایش چشم گیري داشتند. راهبردهاي اسنادي پیشنهاد مزایده کمیته بین 
المللی المپیک موجب تمایز آشکار هم در تأمین مناقصه هاي قابل مقایسه و هم شکلهاي واضح هر 

 کدام از ابعاد هزینه می شود
ات موجود شهرهاي گوناگون میزبان بازیها را مورد تأسیسات ایجاد شده جدید و تأسیس 5-3جدول 

 مقایسه قرار می دهد. 
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  2008تا  1972: ایجاد تأسیسات براي منتخب بازیهاي المپیک از 5-3جدول 

 
1972 
 مونیخ

1976 
 مونترال

1984 
 لوس آنجلس

1988 
 سئول

1992 
 بارسلونا

1996 
 آتالنتا

2000 
 سیدنی

2004 
 آتن

2008 
 پکن

 اصلیاستادیوم 
 استخر شنا

 پیست دوچرخه سواري
 سالن اصلی

 جدید
 جدید
 جدید
 جدید

 جدید
 جدید
 جدید
 موجود

 موجود
 جدید
 جدید
 موجود

 موجود
 جدید
 جدید
 جدید

 موجود
 موجود
 موجود
 جدید

 جدید
 جدید
 جدید
 موجود

 جدید
 موجود
 جدید
 جدید

 جدید
 جدید
 جدید
 جدید

 جدید
 جدید
 جدید
 جدید

 
ی مطرح و مهم هستند کمیته بین المللی المپیک نیازمند پیشنهاد شهرهایی تا حدي که مخارج عملیات

 است که مخارج و هزینه ها را به درون طبقه هاي زیر تفکیک و تجزیه نمایند: 
 فعالیتهاي رویداد و اماکن ورزشی بازیها -1
 رویدادهاي قبل از بازیها -2

 86مراسمات افتتاحیه و اختتامیه -3

 سرپرستی عمومی بازیها -4

 ژيتکنولو -5

 تبلیغات و ترویج -6

 امنیت -7

 تدارکات -8

 پزشکی -9

 حمل و نقل -10

از این گذشته این تفکیک به کمیته بین المللی المپیک اجازه می دهد که تصویر تطبیقی و واضح از 
آنچه بودجه عملیاتی به نظر خواهند رسید و همچنین مشخص کردن حوزه هایی که تخمین هاي خیلی 

 ه ها اغراق آمیز به نظر می رسند را به دست آورد. محافظه کارانه و یا جاهایی که هزین

                                                 
86 - Opening and closing ceremonies 
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 2004تا  1972وقتی که کل هزینه هاي بازیها با هم مقایسه شدند دو مرحله مجزا در طول دوره هاي 
سئول پایان یافت. در طول  1988مونیخ آغاز و با بازیهاي  1972ظاهر شدند. اولین مرحله با بازیهاي 

میلیون  546فالت رسید. در طی این مرحه هزینه اجراي بازیهاي مونیخ این مرحله مخارج عملیاتی به 
) و هزینه USDمیلیون دالر ( 467)، لوس آنجلس USDمیلیون دالر ( 399)، مونترال USDدالر (

بارسلونا شروع و تا حال حاضر  1992میلیون دالر بود. دومین مرحله با بازیهاي  512بازیهاي سئول 
) USDمیلیون دالر ( 1610اي بارسلونا هزینه هاي عملیاتی دوبرابر شد و به ادامه دارد. در بازیه

) کاهش یافت، اما USDمیلیون دالر ( 1200آتالنتا این هزینه ها به  1996افزایش یافت. در بازیهاي 
) افزایش USDمیلیون دالر ( 3100) و در آتن به USDمیلیون دالر ( 1300در بازیهاي سیدنی به 

دالیل اصلی افزایش هزینه داراي چند رویه می باشند. برخالف انتقاداتی که درباره   87ر پرزیافت. به نظ
افراط در بازیها داشت اما این افزایش هزینه ها در نتیجه مخارج باالي مراسمات افتتاحیه و اختتامیه 

کنند هاي بیشتر، نبود. دالیل واقعی افزایش هزینه ها و پیچیدگیهاي فزاینده بازیها در نتیجه مشارکت 
متقاضیان بیشتر ورزشی، آزمایشهاي بیشتر یا رویدادهاي زیاد قبل از بازیها، نیازمندیهاي فنی بیشتر براي 

 رویدادها و ایمنی بود. 
سال گذشته  35در هنگام نشان دادن درآمدهاي بازیها جاي تعجب نیست که این درآمدها در طول 

میلیون  1000ل سازمان دهندگان بایهاي مونیخ درآمدها را تا افزایش چشمگیري داشته است. با این حا
) افزایش یافت و در سیدنی USDمیلیون دالر ( 1300) افزایش دادند، در سئول تا USDدالر (

) افزایش یافت. این افزایش ناشی از ظاهر شدن منابع درآمدي USDمیلیون دالر ( 3500تقریباً تا 
ود بود. همچنین بعضی از منابع سنتی در این دوره نزول یافتند. جدید و همچنین افزایش منابع موج

 مهمترین افزایش چشمگیر در افزایش درآمدها از طریق پخش برنامه اي و اسپانسرشیپ روي داد. 
منابع درآمدي بازیهاي مونترال و مونیخ در تضادي شدید با راههاي افزایش درآمدي جاري بود. در این 

از طریق افزایش فروش سکه ها و تمبرهاي یادبود و عواید حاصل از التاریها  دوره مهمترین درآمدها
درصد بود. درآمد حاصل از حق پخش برنامه اي و  90بود. در بازیهاي مونیخ این درآمدها در حدود 

 5درصد بود همچنین درآمد حاصل از اسپانسرشیپ کمتر از  10فروش بلیط هر کدام جداگانه کمتر از 
آمدها بود. الگوي افزایش سنتی درآمدها در بازیهاي لوس آنجلس رسماً با به دست آمدن درصد کل در

درصدي حاصل از اسپانسرشیپ  شکسته  20درصدي حاصل از پخش برنامه اي و  درآمد  30درآمد 
درصدي داشت. زمانیکه بازیهاي المپیک آتالنتا  20شد. سهم درآمد حاصل از بلیط فروشی افزایش 

                                                 
87 - Preuss, 2004 
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زار شد سهم درآمدي حاصل از اسپانسرشیپ، حقوق پخش برنامه اي و بلیط فروشی افزایش دوباره برگ
درصد و حقوق پخش  30قابل توجه است. در این بازیها درآمد حاصل از اسپانسرشیپ در حدود 

درصد (مانند بازیهاي لوس آنجلس) به حساب می آمدند و درآمد حاصل از بلیط فروشی  30برنامه اي 
درآمدها بود. بازیهاي سیدنی و آتن نیز به همین نحو وابسته به درآمدهاي حاصل از  درصد کل 35

 حقوق پخش برنامه اي، اسپانسرشیپ و بلیط فروشی بودند. 
 

 88لیگ برتر انگلستان
سال گذشته در فوتبال انگلستان  20نمونه اي دیگر از دگردیسی تجاري و مالی در ورزش در طول 

با انواع مختلفی از بحرانها از جمله کاهش حضور  1980نگلیس در طول دهه روي داده است. فوتبال ا
اتحادیه  1991تماشاچیان، اوباشگري فراوان و استادیومهاي ناأمن و خطرناك مواجه بود. در سال 

فوتبال به عنوان دستگاه اجرایی فوتبال انگلیس در تالش براي حل بعضی از مشکالت و مسائل 
امه کاري براي آینده فوتبال این کشور طراحی کرد که ابداع دوباره تقسیم ساختاري ورزش یک برن

رقابتها به لیگ برتر را پیشنهاد می کرد. یکی از اولین برنامه هاي لیگ برتر مذاکره در مورد قراردادهاي 
. مصادف با این پخش می شد ITVپخش تلویزیونی بود که قبالً از طریق شبکه مستقل تلویزیونی 

به همراه  BSKyB براي پرداخت به ایستگاه تلویزیونی  89حدودیت اخباري راپرت موردوچدوره م
داشت و در جستجوي برنامه هایی بود که نه تنها بر روي سالمت در وهله اول تمرکز کنند بلکه فراهم 

سرانجام پس از  کننده راه حل هایی براي افزایش پرداخت به مشترکین تلویزیونی نیز باشند.
بازي پخش زنده از  60حقوق پخش تلویزیونی  BSKyBادهاي عالی و چالشهاي قانونی شبکه پیشنه

میلیون پوند براي یک سال را تأمین کرد. در واقع این قرارداد بیشتر از  60لیگ برتر انگلیس به ارزش 
پرداخت شده  1991و  1988بین سالهاي  ITVمیلیون پوند حقوق ساالنه اي بود که به وسیله  11

بود. لیگ برتر انگلستان در حال حاضر یکی از ثروتمندترین رقابتهاي ورزشی در جهان است. بسیاري 
از باشگاههاي ورزشی جزء شرکت هاي عمومی هستند و در فهرست بازار بورس سهام قرار دارند. 

ر بیشتر از درآمدهاي سالیانه باشگاههاي ثروتمند مانند منچستر یونایتد، لیورپول و آرسنال در حال حاض
میلیون پوند براي یک فصل بازي به  1) است و بازیکنان درآمدي بالغ بر GBPمیلیون پوند ( 100

 دست می آورند.

                                                 
88 - Premier League (EPL) 
89 - Rupert Murdoch’s News 
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لیگ برتر انگلستان مانند لیگهاي حرفه اي ورزش آمریکا قادرند ثروت و دارایی هاي خود را از طریق 
تهاي طیف درآمدي لیگ حرفه اي دسترسی به بستر وسیعی از سطوح درآمدي افزایش دهند. در ان

میلیون پوند) عمدتاً از طریق ورودیهاي روز  157درآمد منچستر یونایتد ( 2005ورزش در سال 
میلیون پوند) و اسپانسرشیپ و کاالها و اجناس  48میلیون پوند)، رسانه هاي گروهی ( 66مسابقه (
 1-3ي لیگ برتر انگلستان در شکل میلیون پوند) به دست آمده بود. منابع اصلی درآمد 43تجاري (

 شرح داده شده اند.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمونه هایی مشابه در دو لیگ اصلی حرفه اي ورزش استرالیا یعنی لیگ ملی راگبی و لیگ فوتبال 
استرالیا موجود است که حقوق پخش برنامه اي و اسپانسرشیپ در حال حاضر حتی با وجود درآمد 

یه ها سهم عظیمی از کل درآمدهاي لیگ را به خود اختصاص داده است. ضمناً حاصل از ورود
باشگاههایی در لیگ برتر انگلیس هستند که درآمد قابل توجهی ندارند و درآمد آنها ناچیز می باشد. در 

 

 اسپانسرشیپ

 

 تلویزیون

 

 کاال ها 
 

 

 

 حامیان 

 

 اتحادیه فوتبال

 

 بازار سهام

 

 تدارکات 

 

 ورودیه ها

 
GBP 

 

 : منابع درآمدي باشگاههاي فوتبال انگلستان1-3شکل 
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 47میلیون پوند بود اما استون ویال تنها توانست  148درآمد منچستریونایتد  2003حالی که در سال 
ون پوند براي تأمین وجوه مالی فعالیتهاي خود به دست آورد. درآمدها و داراییهاي ملموس و اقعی میلی

 آورده شده اند.   6-3در جدول  2002نمونه هایی از باشگاههاي لیگ برتر انگلیس در سال 
  2002: کل درآمدها و دارایی هاي ملموس باشگاههاي نمونه لیگ برتر انگلیس در سال 6-3جدول 

 دارایی هاي ملموس (میلیون پون) درآمد (میلیون پوند) اشگاههاب

 آسنال

 استون ویال

 چلسی

 لیدز یونایتد

 لیورپول

 منچستر یونایتد

 نیوکاسل یونایتد

 تاتنهام هوتسپور

91 
47 
115 
99 
82 
148 
71 
65 

46 
42 
180 
40 
43 
130 
94 
46 

 78 89 میانگین

 
هند که باشگاههاي ثروتمند موفقیت بیشتري کسب می کنند این اختالف در درآمدها می توانند نشان د

و پایگاه طرفداري عمیق تر و گسترده تري دارند. به طور خالصه موفقیت تجاري موجب موفقیت 
داخل زمین می شود و موفقیت داخل زمین نیز موفقیت تجاري بیشتري ایجاد می کند. زیمانسکی و 

فتند که ارتباطی نزدیک بین متوسط درآمد سالیانه دریا 2000در مطالعه اي در سال  90کیوپرس
و  1972باشگاهها و عملکرد لیگ وجود دارد. به عنوان مثال پردرآمدترین باشگاهها بین سالهاي 

لیورپول، منچستریونایتد و تاتنهام هوستپور بودند. این باشگاهها همچنین سه تا از پنج ورزش  1990
وره به خود اختصاص دادند. این نوع شرایط حتی امروزه بیشتر داراي عملکرد عالی را در طول این د

سال گذشته  10آشکار هستند. تنها موضوع این است که مقررات تا حدودي تغییر داشته اند. در طول 
باشگاه منچستر یونایتد درآمد بیشتري از لیورپول به عنوان ثروتمندترین باشگاه به دست آورده است و 

ترین باشگاه از نظر عملکرد در جهان است. وجوه مالی و دارایی هاي مشترك جاي تعجب نیست که به
آرسنال و چلسی نیز توسعه زیادي پیدا کرد به طوریکه موجب بهبود زیادي در عملکرد آنها شد. تمام 
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این مباحث براي فهمیدن این سؤال بود که چگونه منابع مالی لیگ برتر انگلستان ممکن است گسترش 
 ا وجود اینکه بیشتر باشگاهها مازاد درآمدهاي داخل زمین را تقسیم کنند. یابد حتی ب

 
 لیگ راگبی و فوتبال استرالیا

لیگ ملی راگبی و لیگ فوتبال استرالیا لیگهاي اصلی ورزشهاي حرفه اي استرالیا هستند. اگر چه بعضی 
اما هر کدام از لیگ ها، از باشگاههاي لیگ ملی راگبی به وسیله کنسرسیوم خصوصی مالکیت می شوند 

باشگاههایی در بازار بورس سهام دارند. اکثریت باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا به وسیله اعضا همچون 
شرکتهاي محدود شده به وسیله گارانتی کنترل می شوند. بنابراین می توان گفت که این لیگها اساساً 

 ره در توسعه لیگ و باشگاه هزینه می شود. نهادهاي غیرانتفاعی هستند که مازاد وجوه مالی دوبا
لیگ فوتبال استرالیا درآمد بیشتري نسبت به لیگ ملی راگبی تولید می کند که در نتیجه حضور 
تماشاچیان زیادتر، بستر وسیع تر اسپانسرشیپ و حقوق پخش برنامه اي بیشتر می باشد. درآمد حق 

)بود در حالیکه درآمد AUDمیلیون دالر ( 156، 2005امتیاز تلویزیونی لیگ فوتبال استرالیا در سال 
بود. اما به هر حال  2005) در سال AUDمیلیون دالر ( 80حق پخش برنامه اي لیگ ملی راگبی زیر 

براي این لیگها که به تازگی ایجاد شده اند این نکته قابل توجه است که اخیراً با شبکه تلویزیونی 
 سال) بسته اند.   7) در یک سال (به مدت AUDمیلیون دالري ( 17قرادادي به میزان  91ورزشی فاکس

مبالغ درآمدهاي سالیانه باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا را با لیگ ملی راگبی را مورد  7-3جدول 
میلیون دالر  25مقایسه قرار می دهد. در حالیکه میانگین درآمد براي باشگاههاي لیگ فوتبال در حدود 

)AUDمیلیون دالر ( 11راي باشگاههاي لیگ ملی راگبی تنها ) است اما بAUD می باشد. این (
افزایش تنها انعکاس دهنده درآمدهاي حق پخش تلویزیونی نمی باشد بلکه نشان دهنده میانگین باالي 

نفر). در حقیقت میانگین حضور بازي  15000نفر در مقابل  35000تماشاگران ورزشی نیز می باشد (
بال استرالیا، جزء چهارمین لیگهاي ورزشی در سراسر جهان از نظر میزان حضور براي لیگ فوت

تماشاگران در هر بازي می باشد. لیگ فوتبال ملی آمریکا از نظر میانگین حضور در درجه اول قرار دارد 
با میانگین  92نفر در هر بازي، در درجه دوم لیگ بوندس لیگاي آلمان 60000با میانگین حضور 

نفر در  30000نفر در هر بازي و در درجه سوم لیگ برتر انگلستان با میانگین حضور  50000حضور 
 هر بازي قرار دارد.

                                                 
91 - FOX 
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 : ارزشگذاریها و درآمدهاي لیگ ملی راگبی و لیگ فوتبال استرالیا7-3جدول 
 کل درآمد تیم

میلیون دالر 

)AUD( 

 ارزش

میلیون دالر 

)AUD( 

 کل درآمد تیم

میلیون دالر 

)AUD( 

 ارزش

میلیون دالر 

)AUD( 

 کالینگود
 بریسبان
 هاتورن

 وست کوست
 اسندون
 سیدنی

 گیلونگ
 فرمانتلی

 پورت پور
 ریچموند

 ملبورن
 آدالید

 اس تی کیالد
 کارلتون
 کانگروز

 ویسترن بالداگ

39 
32 
29 
29 
28 
28 
27 
26 
24 
23 
24 
22 
21 
20 
22 
21 

44 
37 
34 
33 
33 
32 
31 
29 
27 
27 
26 
25 
25 
24 
24 
23 

 ریسبانب
 اس تی گیورگ

 ملبورن
 کانتبري
 نیوکاسل

 سیدنی سیتی
 پاراماتا
 کانبرا

 نورث کویزلند
 نیوزلند

 وست تایگرز
 پنریث

 کرونوال
 مانلی

 سات سیدنی
 

20 
15 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
9 

18 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
5 
4 

 
هها نیز می باشد که نشان می دهد باشگاههاي لیگ همچنین دربرگیرنده ارزشگذاري باشگا 7-3جدول 

فوتبال داراي باالترین ارزش بودند. این اعداد و ارقام ارزشگذاري همچنین در مورد این مسأله بحث 
می کنند که ارزشها چگونه محاسبه می شوند، چرا بعضی از باشگاهها از دیگر باشگاهها ارزش باالتري 

سطح درآمدهاي سالیانه یک باشگاه و سطح کلی ثروت باشگاه چگونه  داشته اند و همچنین ارتباط بین
 است. این موضوع در فصل آینده بحث خواهد شد. 
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 سؤاالت
 هفت مورد از مهم ترین منابع درآمدي براي تیمهاي حرفه اي ورزشی را شناسایی کنید. .1
ها و مالکین توضیح دهید که چگونه از استادیومها جهت تولید درآمد براي تیمها و لیگ .2

 استادیومها استفاده می شود.

 لیگهاي ورزشی آمریکاي شمالی را بر اساس میانگین درآمدهاي تیمی درجه بندي کنید.  .3

 سهم دستمزد بازیکنان را از سهم کل درآمدهاي تیم محاسبه و برآورد کنید. .4

 توضح دهید که بازیهاي المپیک چگونه تأمین وجه شده اند.  .5

سال گذشته اهمیت  30ن منبع تأمین وجوه مالی بازیهاي المپیک در طول چگونه دولت به عنوا .6
 پیدا کرده است؟

هزینه هاي سرمایه اي و هزینه هاي عملیاتی میزبانان چهار المپیک گذشته را با هم مقایسه  .7
 کنید. 

 منشأ اولیه و منبع رشد تجاري لیگ برتر انگلستان را شرح دهید.  .8

تر انگلستان ثروتمند هستند و چگونه سطوح درآمدي این به چه دلیل باشگاههاي لیگ بر .9
 باشگاهها با تیمهاي حرفه اي ورزشی آمریکاي شمالی قابل مقایسه است؟

درآمدهاي تیمهاي حرفه اي ورزش استرالیا را با هم مقایسه کنید. از چه طریقی فاصله درآمدي  .10
 بین لیگ فوتبال و لیگ ملی راگبی را شرح می دهید؟ 
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 نگاه اجمالی

این فصل روشهاي تولید سودآوري و ثروت در لیگها و باشگاههاي متفاوت را مورد بررسی 
قرار خواهد داد. با بحث در مورد عوامل تأثیرگذار بر افزایش درآمدي سازمانهاي ورزشی و 
ظرفیت ایجاد دارایی آغاز خواهد شد و با بررسی چگونگی اندازه گیري ثروت و ارزش 

 زمانهاي ورزشی پایان خواهد یافت. واقعی سا
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ایجاد ثروت در سازمانهاي ورزشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورزش می شود؟ 93چه عواملی موجب سودآوري
سال گذشته تجاري تر و حرفه اي  50همانطور که در فصل قبل نشان داده شد ورزش نه تنها در طول 

اصلی براي  تر شده است بلکه به باشگاهها و مؤسسات بسیاري براي فراهم نمودن خدمات پایه اي و
بازیکنان و اعضا تقسیم شده است. عالوه بر این در داخل لیگها یا رقابتهاي مشابه، تنها تعداد اندکی از 

                                                 
93 - profitable 

4 
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باشگاهها منابع و وجوه مالی بیشتري نسبت به آنچه که تقسیم عادالنه بودجه و منابع به نظر می رسد را 
و نیروهاي تأثیرگذار  بر سودآوري یک  به دست می آورند. این بحث در مورد سؤاالتی است که عوامل

لیگ یا رقابت چه چیزهایی هستند و چرا بعضی از باشگاهها به طور فزاینده اي ثروتمندتر شده اند در 
حالی که دیگر باشگاهها فقیر تر شده اند. زیمانسکی و کوپیرس تفسیر روشنی از این مسئله داشته اند و 

ت مالی به طور عام و سودآوري به طور خاص از دو منبع اصلی بر این نکته اشاره می کنند که موفقی
 ناشی می شوند. 

ایجاد می شود. ساختار صنعتی اساساً داراي  94اولین منبع موفقیت مالی به وسیله رفتار و ساختار صنعتی
اهمیت می باشد زیرا شامل تقاضا براي محصول یا خدمت می باشد. شرایط تقاضا در ورزش نوسان 

 ادي دارد و به طور کلی تقاضاي باال تضمین کننده سطوح درآمدي بیشتري خواهد بود.بسیار زی
ساختار صنعتی همچنین شامل پی آمد هزینه ها و چگونگی استفاده از تکنولوژي براي نقل و انتقال 
خدمات به جامعه است. تکنولوژي ورزشی در بعضی جهت ها تغییر کمی و در بعضی جهات دیگر 

ي داشته است. ساختار صنعتی همچنین بر موانع ورود به صنعت تأثیر می گذارد. در تغییرات زیاد
لیگهاي ورزشی موانع ورود معموالً خیلی نیرومند هستند چون دستگاه اجرایی یا دولت مرکزي بر 
ساختار لیگ و ورود تیمهاي جدید کنترل انحصاري خواهد داشت. به عنوان مثال، موانع بزرگ ورود 

اشگاههاي موجود که عضو هستند اجازه خواهد داد که سهم مشابه از افزایش مالی را اقتباس اغلب به ب
 کنند. . 

براي موفقیت مالی، رفتار صنعتی نیز اهمیت دارد زیرا باعث ایجاد محیط رقابتی ورزشی می شود و 
هها در بعضی سطوح رقابت بین شرکتها و و شکلهاي رقابتی آنها را تعیین می کند. رقابت بین باشگا

لیگهاي ورزشی به دلیل موفقیت در داخل زمین همواره شدید می باشد. اما به هر حال زمانی موجب 
گسترش درآمد و ایجاد ثروت می شود که مجموعه وسیعی از رفتارها به خوبی بعضی از رفتار هاي 

لیگ برتر انگلستان  دیگر را کنترل کنند. در حالی که بعضی لیگهاي ورزشی مانند لیگ اصلی بیسبال و
محدودیتهاي کمی بر رفتار تیمها و باشگاههاي عضو داشتند اما لیگ ملی راگبی و لیگ فوتبال استرالیا 
محدودیتهاي شدیدي از طریق قوانین و دستورالعملها بر محدود کردن دستمزد بازیکن، استخدام و 

همانطور که در ادامه فصل نشان داده انتقال بازیکن، قیمتهاي بلیط و توزیع درآمدي لیگ وضع کردند. 
خواهد شد لیگهاي منظم ورزشی رقابت درون تیمی را در فعالیتهاي خارج از زمین کاهش می دهند و 
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 58 

کنترل مرکزي بیشتري را ایجاد می کنند که در عوض می تواند منجر به نوعی رفتار کارتلی شود و 
 و افزایش درآمد مورد استفاده قرار می گیرد.  رفتار کارتلی اغلب براي محدودیت عرضه، افزایش قیمت

مشاور بین  96میخاییل پورتر 95نیرو 5ساختاري از رفتار تجاري، زیربناي مدل  -این رویکرد رفتاري
می باشد. پورتر عوامل تأثیرگذار بر توان صنعتی براي تولید سود رقابتی  1980المللی تجاري در سال 

جه رقابت درون شرکتی، تهدید رقیب جدید، در دسترس بودن و سودآوري طوالنی مدت را میزان در
محصوالت جایگزین، قدرت خریدار و قدرت عرضه کننده معرفی می کند. این بدین معنی است که 
عملیات شرکت در یک صنعت که شرکتهاي جدید به آسانی می توانند وارد شوند، خدمات جایگزین 

ت شدید است، خریداران امکان چانه زنی و کاهش قیمتها به راحتی و به وفور در دسترس هستند، رقاب
را دارند و عرضه کنندگان می توانند قیمتها را تعیین کنند، تنها منافع و درآمدهاي اندکی ایجاد خواهد 
شد. از سوي دیگر جایی که ورود شرکتهاي جدید مشکل است، منابع کلیدي نایاب هستند و هم 

 ریزتر تفکیک شده اند، توان سودآوري افزایش خواهد یافت. فروشنده و هم خریدان به اجزاي 
می باشد. باشگاههاي ورزشی می توانند موجب ایجاد  97دومین منبع موفقیت مالی، استراتژي شرکت

می باشد و در  99شوند. اولین مرکز تاکتیکی نوآوري 98منافع و دارایی از طریق تعدادي از مراکز تاکتیکی
نوآوري می تواند به شکل بهبود فرایندهاي سازمانی یا استفاده از علم و مورد باشگاههاي حرفه اي 

تکنولوژي براي بهبود تصمیم گیري و عملکرد و اجراي بازیکن باشد. دومین کانون تاکتیکی میزان 
می باشد که در مورد ورزش شامل جذب و به کارگیري بازیکنان  100دسترسی به داراییهاي استراتژیک

باشگاه است که شامل ظرفیت جذب  101. سومین مرکز تاکتیکی شهرت و وجههطراز اول می باشد
حامیان طرفدار خارج از محیط جغرافیایی باشگاه و برآوردن خواست اسپانسرهاي شرکتی بالقوه می 
باشد. وجهه باشگاه می تواند از طریق مارك دار کردن فعالیتها تقویت شود و هدفش تأمین شناخت و 

می باشد که  102براي عموم جامعه است. چهارمین مرکز تاکتیکی تقویت ساختارارائه تصویري قوي 
شامل ساختارهاي درونی مدیریت و ارتباطاتی است که یک باشگاه می تواند با ذینفعان ایجاد نماید 
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همچنین ممکن است دربرگیرنده درجه باالیی از اعتماد بین مقامات رسمی باشگاه، بازیکنان و اتحادیه 
 یا ارتباط قوي بین مربیان و بخش علمی ورزشها در دانشگاه باشد.  بازیکنان

خالصه می شود که چگونه  103این رویکرد استراتژي شرکت براي رفتار تجاري در دیدگاه منابع محور
مزایاي رقابتی خیلی اثربخش چندان از طریق  104مزیت و سود رقابتی حاصل می شود. به زعم بارنی

ی به دست نمی آید بلکه به وسیله جمع آوري منابع ارزشمند (تولید کاهش سطح رقابت بین صنعت
به طور کننده کارایی بیشتر)، تقلید ناپذیر (کمیاب) و عدم سهولت در کپی برداري به دست می آیند. 

خالصه عملکرد عالی در نتیجه اعطاي منابعی خواهد بود که به وسیله رقبا نمی تواند برابري کند و 
ایی بیشتري تولید کند. دیدگاه منابع محور نشان داد که دسترسی به بهترین بازیکنان قادر هستند کار

 نخبه، مربیان عالی و سیستمهاي حمایتی قوي، تضمین کننده پیروزیها و موفقیتها می باشد. 
 شرح داده شده اند.  1-4راههایی که این عوامل بر سودآوري لیگ و تیم تأثیر می گذارند در شکل  

ل آموزنده می باشد زیرا هم زمینه اي که سازمانهاي ورزشی در آن فعالیت می کنند و هم این مد
امکانات آنها براي اجراي استراتژیهاي تضمین کننده سود رقابتی را برجسته و آشکار می سازد. اما به 

اص هر حال این اصول در دنیاي تجاري وشرکتی واقع شده اند نه در ورزش. بنابراین طراحی مدل خ
ورزشی براي تولید سود و ایجاد ثروت که ویژگیهاي خاص ورزشی که در فصل دوم ذکر شد را به 

چهارچوبی خوب از ارزش مالکیت ورزش تیمی فراهم می  105حساب آورد اهمیت دارد. مدل گراد
سازد، زیرا این مدل نقطه شروع این پیشنهاد اساسی است که ایجاد ثروت و سود در ورزش در نتیجه 

 107و هم موفقیت در خارج زمین یا عملکرد مالی 106موفقیت در داخل زمین یا عملکرد ورزشیهم 
است. مدل گراد همچنین به این نکته مهم اشاره می کند که دو حریف ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند. 

یق و یعنی بهبود موفقیت در داخل زمین موجب تولید دارایی مالی خواهد شد در حالیکه مبناي مالی دق
) هم این 2002سالم احتماالً موجب بهبود در عملکرد داخل زمین می شود. زیمانسکی و کوپیرس (

نکته را به روشنی در تحقیقاتشان آشکار ساخته اند. بنابراین چه عواملی عملکرد قوي را در داخل زمین 
 پی ریزي می کند و چه عواملی عملکرد بهتر خارج از زمین را موجب می شود؟

 
 

                                                 
103 - resourced-based view (RBV) 
104 - Barney 1991 
105 - Gerrard’s  model 
106 - on-field or sporting performance 
107 - off-field or financial performance 
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کلید بهتر شدن عملکرد داخل زمین به زعم گراد در دسترس بودن بازیکنان نخبه و کیفیت مربیگري 
است، در حالیکه کلید بهتر شدن عملکرد خارج از زمین، پایگاه طرفداري قوي (که هم شامل حمایت 

پایگاه طرفداري قوي موجب شرکت و هم حمایت جامعه است) و کارایی و اثربخشی مدیرانه است. 

 : تأثیرات استراتژیک و ضمنی بر سودآوري سازمانی1-4شکل 

چه عواملی موجب سودآوري یک 
 شود؟واحد تجاري می

 استراتژي شرکت

 مزایاي رقابتی:
 نوآوري

 هاي استراژیکدارایی
 معروفیت
 ساختار

 اثر متقابل استراتژیک

 همکاري با دیگر سازمانها

 ملکرد واحد تجاري و صنعتیع

 شرایط ورود:
 موانع ورود

 رقابت:
 انحصار فروش
 رقابت کامل

 انحصار چند قطبی فروش

 رفتار صنعتی

 ساختار صنعتی

 ساختار هزینه:
 تولیدي

 معامله با فروشندگان
 هاي تولید انبوهجوییصرفه

 ساختار تقاضا:
 رضایت به پرداخت

 پذیري تقاضاانعطاف
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 ش تیمی/ ورزشیایجاد ارز

 عملکرد مالی 

 مدآدر
 هاي گروهیرسانه -

 روز مسابقه -
 کاال و اجتاس -
 اسپانسرشیپ -

 غیره -

 مخارج
 هاي بازیکنهزینه -

هاي هزینه -
 مربیگري

 مدیریت -
 بازاریابی -

 

اثربخشی 
 بازاریابی

کارایی 
 مدیرانه

 عملکرد ورزشی

 منابع 
 بازي

منابع 
 مربیگري

فرایند 
تخاب ان

 بازیکن

روشهاي 
تعیین 

کارمندان 
 
 

 : تولید سود و ایجاد ثروت در ورزش2-4شکل 

تولید سطح درآمدي سودآور می شود در حالیکه کارایی مدیرانه هزینه ها را در بر خواهد گرفت. مدل 
 شرح داده شده است.         2-4ویژه ورزش در مورد تولید و ایجاد ثروت در شکل 

نچه سود رقابتی را قادر این مدل تصویري مختصر از آنچه عملکرد باشگاه را به حرکت وا می دارد و آ
به ظهور می سازد و اینکه چرا بعضی از باشگاهها غالباً از بعضی دیگر بهتر عمل می کنند را فراهم می 

 سازد.

 

 
 

فوستر، گریسر و والش آنچه که موجب پی ریزي اساس مالی یک باشگاه می شود را در توصیف و 
محرك ارتباط  6ه قدرت مالی یک باشگاه ورزشی با تعبیر دیگري بیان داشته اند. آنها ادعا می کنند ک

دارد. اولین محرك مربوط به شاخص و قدرت لیگ می باشد که متعلق به باشگاه است. در استرالیا 
موفقیت موقعیت مالی خوب باشگاههاي لیگ فوتبال در مقایسه با دیگر باشگاههاي لیگ حرفه اي 

ودي در نتیجه پایگاه تماشاچی بزرگتر و حقوق باالي ورزشی مانند جهان فوتبال و لیگ راگبی تا حد
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پخش تلویزیونی است. در انگلیس باشگاهها و تیمهاي لیگ برتر منافع بیشتري از تیمها و باشگاههایی 
دارند که در شرایط پایین تر قرار دارند و نیز همچنین باشگاههایی مانند لیگ راگبی و رقابتهاي اتحادیه 

 اي بازي می کنند اما معروفیت کمتري دارند.  راگبی که در سطح حرفه
دومین محرك قدرت مالی یک باشگاه، سطح جاري عملکرد باشگاه و شاخصهاي پایگاه حامیان است. 
عوامل ویژه عملکردي شامل رتبه و جایگاه داخل زمین، کیفیت مربیان و برنامه بازیکنان و بازیکنان 

عوامل خارج از زمین شامل سطوح عضویت، موجودي  جاري مارك دار می باشد. بعضی از مهمترین
 اوراق بهادار حامی باشگاه و ظرفیت کنترل رفتار بازیکنان پس از بازي است. 

سومین محرك نام باشگاه و وابستگی اش به تاریخ و آداب و رسوم است. در هر لیگ بزرگ ورزشی 
ا یک مزیت بزرگ نامگذاري نسبت به یک گروه از باشگاهها هستند که تاریخچه غنی از موفقیت به آنه

دیگر باشگاهها می دهد. در لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد و لیورپول نام تجاري قویتري دارند که 
 بیشتر به دلیل سنت غنی از بازیکنان عالی، دستاوردهاي داخل زمین و حمایت طرفداران آنها می باشد. 

ومهاي آنها است که بازیهاي باشگاه در آن اجرا می شود. چهارمین محرك قدرت مالی باشگاهها، استادی
ظرفیت استادیوم، کیفیت تأسیسات و موقعیت و دسترسی بر میزان حضور تماشاگران و درآمد تأثیر می 
گذارد. زمین کریکت ملبورن یکی از شناخته شده ترین اماکن ورزشی جهان است و پیوند تاریخی 

حمل و نقل عمومی و کیفیت تأسیسات، آن را قادر ساخته است  غنی، نزدیکی به بخش مرکزي تجاري،
که طرفداران بیشتري را نسبت به دیگر استادیومهاي ورزشی در استرالیا جذب کند. باشگاههاي که در 
زمین کریکت ملبورن بازي می کنند سودي بیشتر از باشگاههاي که از اماکن با جذابیت کمتر استفاده 

 د. می کنند را کسب می کنن
پنجمین محرك شهر یا منطقه است که باشگاه در آن واقع شده است. در بعضی از شهرها طرفداري 
ورزشی یک عمل فرهنگی جنبی می باشد در حالی که در دیگر شهرها تماشاي ورزش و مشارکت 
ورزشی به طور کلی در بافت اجتماعی جامعه تثبیت شده است. همچنین تیم یک شهر مزیتی بیشتر از 

مهاي دیگر براي جذب وفاداري طرفدران و حمایت حامیان خواهد داشت. اندازه جمعیت محیطی تی
هزار نفري طرفدار  500نیز بر قابلیت مالی یک باشگاه تأثیر خواهد گذاشت. یک تیم که حوزه اي 

 هزار نفر حامی احتمالی خواهد داشت.  200بالقوه دارد درآمد تجاري بیشتري از یک تیم با 
پایانی خصوصیات و ویژگیهاي مالک و فرهنگ باشگاه می باشد در حالی که از یک طرف محرك 

مالکین و مدیران ممکن است کامالً متعهد به انجام تمام وظایف براي برنده شدن باشند اما از سوي 
دیگر ممکن است محافظه کار و صرفه جو باشند و ریسک سرمایه گذاري زیادي جهت دستیابی به 
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خل زمین انجام ندهند. خالصه اي از محرکها همراه با مثالهایی از ویژگیهاي نقاط ضعف و موفقیت دا
 نشان داده شده است.  1-4قدرت در جدول 

 

 : محرکهاي مالی درباشگاههاي حرفه اي ورزش1-4جدول 
 نقطه ضعف نقطه قوت محرك

 رقابت منطقه اي رقابت ملی شاخص رقابت

 سطح عملکرد 
 پایگاه حامی

 منظم در بازي هاي نهایی  حضور
 حمایت گسترده ملی

 قرار گرفتن در نیمه پایین جدول
 حمایت استانی محدود

 آگاهی محدود، تأثیر ضعیف آگاهی وسیع، تأثیر قوي اسم تجاري باشگاه

پوشیده از جایگاههاي زیاد،  -نوساز اندازه و کیفیت استادیوم
 خطوط روشن و واضح

وشش جایگاههاي محدود، پ -فرسوده
 محدود

 رقابت با دیگر تیمها در یک شهر یک تیم در شهري بزرگ میزان حمایت شهر میزبان

 مرتبط با محدودیت هزینه مرتبط با رشد درآمد فرهنگ و ارزشهاي باشگاه

 

 سود یا ثروت؟
اً بحث باال از این حاصل شد که اوالً سودها و منافع چگونه به ایجاد ثروت نسبت داده می شوند و ثانی

چگونه بین سودآوري و ثروت تفاوت وجود دارد. اولین نکته قابل ذکر این است که سودآوري نتیجه 
تفاوت بین گردش درآمد و گردش هزینه می باشد. از طرف دیگر ثروت با ارزش سازمان ورزشی در 

سطوح وام  همان لحظه ارتباط دارد. ارزش شدیداً وابسته به دارایی هاي باشگاه یا مؤسسه می باشد که
هاي طوالنی مدت و درآمدهاي بالقوه است که در فصل بعدي نشان داده خواهد شد، ارزش نهایتاً به 

 وسیله میزان پرداختهاي شخصی براي تأمین مالکیت تعیین می شود. 
سودآوري مداوم، ارزش و ثروت یک سازمان ورزش را در شرایط مساوي افزایش خواهد داد. به بیان 

ان ورزشی ثروتمند مانند باشگاه فوتبال رئال مادرید یا تیم رداسکین واشنگتن لیگ ملی دیگر یک سازم
فوتبال مجبور خواهد بود که ثروتش را از طریق سرمایه گذاري مجدد سودها و افزایش ظرفیت درآمد 

د در طول چند سال تأمین و ایجاد کند. در مقابل یک باشگاه ورزشی که ارزش تجاري خیلی پایینی دار
به احتمال زیاد تاریخچه عملکردي ضعیف، پایگاه درآمدي ضعیف و کسري بودجه مداوم دارد. در 
لیگ فوتبال استرالیا حداقل سه باشگاه ارزش منفی دارند. بدین معنی است که کل بدهی ها مازاد بر 

درآمد کل  2005درآمدها است و در نتیجه سطح انباشتگی وجوه منفی است. به عنوان مثال در سال 
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 9) بود که به وسیله بدهی هاي AUDمیلیون دالر ( 5ملموس و واقعی وسترن بالداگز در حدود 
سال گذشته وضعیتی مشابه به نمایش  5) تحلیل یافت. کارلتون بلوز در طول AUDمیلیون دالري (

نکات گذاشت و سطح بدهی هاي ایجاد شده بیشتر از دارایی هاي ملموس بود. بنابراین فهمیدن این 
مهم است که چگونه سود با ایجاد ثروت ارتباط دارد، چگونه باشگاههاي ورزشی و مؤسسات می 
توانند ارزش داشته باشند و چرا بعضی باشگاهها داراي ارزش باالیی هستند و چرا بعضی دیگر ارزش 

 خیلی پایینی دارند. 
 

 چه چیزي موجب ارزشمندي ورزش می شود؟
د بسیاري از جنبه هاي ورزشی در حال حاضر تجارتی بزرگ هستند. همانطور که قبالً اشاره ش

رویدادهاي بزرگ ورزشی مانند بازیهاي المپیک و جام جهانی فوتبال بودجه هاي عملیاتی صد میلیون 
دالري دارند در حالیکه لیگهاي حرفه اي ورزش مانند لیگ ملی فوتبال آمریکا و انجمن ملی بسکتبال 

ن دالر در سال می چرخند. بسیاري از باشگاههاي حرفه اي ورزش درآمدهاي نیز با هزاران میلیو
میلیون یورو دارند و درآمد موفق ترین باشگاهها مانند باشگاه فوتبال  100سالیانه بیشتر از 

منچستریونایتد، باشگاه فوتبال رئال مادرید، باشگاه بیسبال نیویورك یانکیز و تیم فوتبال رداسکینز 
میلیون یورو می باشد. در انتهاي دیگر پیوستار باشگاههاي حرفه اي ورزشی،  200تر از واشنگتن بیش

میلیون دالر  20باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا (که ثروتمندترین باشگاهها در استرالیا هستند) بین 
)AUD میلیون دالر ( 30) وAUD در یک سال به دست می آورند. تعجبی ندارد که بعضی از (

هها و لیگها خیلی ثروتمندتر از بعضی دیگر هستند و حتی در داخل یک لیگ مشابه تفاوتهاي باشگا
قابل توجهی در درآمدها، سود و ثروت وجود دارد. در آغاز این فصل اشاره شد که این تفاوتها می 

مزایاي  تواند از طریق تفاوتهاي ساختار صنعتی، رفتار صنعتی و توانایی یک لیگ یا باشگاه براي تأمین
رقابتی به وسیله دستیابی بیشتر به منابع مولد باشد. این نکته نیز همیت دارد که درآمدهاي سالیانه تنها 
یک تخمین تقریبی از ثروت باشگاه حرفه اي ورزشی فراهم می کند. بنابراین چگونه ممکن است ما 

از سود و درآمدهاي سالیانه براي تأمین یک شاخص قابل اعتمادتري از ثروت یا ارزش باشگاه، بیشتر 
 درآمد کسب کنیم؟

 
 108تجاريبرآورد ارزش جاري سرمایه 

                                                 
108 - Market capitalization 
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این است  "ارزش واقعی یا ارزش یک باشگاه ورزشی چه چیزي می باشد؟ "ساده ترین پاسخ به سؤال 
که مقدار سرمایه اي است که یک شخص براي مالکیت باشگاه می پردازد. به بیان دیگر، این ارزش 

باشگاه است. اما این سرمایه می تواند سریعاً افزایش یابد، در صورتیکه ارزش تجاري  جاري تجاري
 باشگاه ورزشی بهتر سنجیده شود. 

در دنیاي تجاري گسترده تر، ارزش تجاري یک شرکت به ثبت رسیده از طریق ضرب کردن تعداد 
ت یک میلیون سهام سهام عادي در متوسط قیمت فروش آنها محاسبه می شود. بنابراین اگر شرک

میلیون دالر است. استفاده از این  10دالر دارد، ارزش تجاري شرکت  10تجاري به ارزش هر سهم 
قرار می گیرد امکان استقرار سریع ارزش  تجاريبرآورد ارزش جاري سرمایه روش که تحت نام 

عنوان مثال ارزش باشگاههاي لیگ برتر که در بازار بورس ثبت شده است را به وجود می آورد. به 
میلیون پوند بود. اما به هر حال امکان محاسبه  610، 2003باشگاه فوتبال منچستر یونایتد در سال 

ارزش بیشتر باشگاههاي ورزشی نمی باشد، زیرا به استثناي تعداد کمی از باشگاهها در لیگهاي فوتبال 
 می شود. جهانی اروپایی، سهام بیشتر آنها در بازار بورس خرید و فروش ن

 
 109ضرایب تجاري

در لیگهاي حرفه اي ورزش آمریکاي شمالی که باشگاهها، صاحبان را به طور مرتب تغییر می دهند 
می نامند) قیمت گذاري و ارزشگذاري حق امتیاز از طریق هزینه کسب  110(آنها این را حق انحصاري

ي باشگاههاي لیگ ملی سال گذشته قیمت گذار 10سود آشکار می شود. به عنوان مثال در طول 
) حق USDمیلیون دالر ( 150فوتبال افزایش ناگهانی داشت. در حالی که قیمت اعالم شده در حدود 

) است. ثبت USDمیلیون دالر ( 700بود، در حال حاضر در حدود  1980امتیاز یک باشگاه در دهه 
، 2000واشنگتن در سال قیمت فروش براي حق امتیاز یک باشگاه لیگ ملی فوتبال مانند رداسکین 

 ) بود که نه تنها شامل تیم بلکه استادیوم نیز هست. USDمیلیون دالر ( 805
عالوه بر این هزینه کسب سود می تواند براي تخمین ارزش تجاري دیگر باشگاهها در لیگ مورد 

ک جدید میلیون دالر به یک مال 50به مبلغ  111استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال لیتل روك لیونز
میلیون دالر در هر سال  25نامیده شد) و درآمدي به طور متوسط  112فروخته شد (و لونگ ایسلند لیون

                                                 
109 - Market multiples 
110 - franchises 
111 - Little Rock Lions 
112 - Long Island Lions 
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در مدت سه سال گذشته کسب کرده است. با تقیسیم قیمت کسب سود بر میانگین درآمدهاي سالیانه 
شابه می تواند براي تخمین ارزش تجاري باشگاههاي م 2به دست می آید. این مضرب  2مضرب 

میلیون دالر  15 113دیگر مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال اگر درآمدهاي سالیانه راپید باي وینز
ارزش تجاري راپید باي  2باشد سپس با بکاربردن معادله قیمت کسب سود به درآمدها با مضربی از 

 میلیون دالر تخمین زده شد. 30وینز در حدود 
 

 114ق صاحبان سهامارزش دفتري دارایی ها و حقو
می باشد.  115روش دیگر براي محاسبه ارزش تجاري یک باشگاه تراز نامه یا صورت هزینه و درآمد

یک رویکرد براي اندازه گیري کل دارایی ها، تعیین ارزش دفتري آنها می باشد. اما به هر حال می 
به عنوان مثال اگر کل تواند غیرقابل اعتماد باشد زیرا سطوح بدهکاري باشگاه را حساب نمی کند. 

میلیون دالر باشد، ارزش تجاري باشگاه شدیداً به واسطه استقراض و  60دارایی هاي پایه باشگاه 
میلیون دالر کاهش می یابد. بنابراین اندازه گیري ارزش خالص باشگاه به  30بدهی ها طوالنی مدت 

اشد. در مورد سازمانهاي ورزشی سود طور واقعی تر وابسته به تفاوت بین  دارایی ها و بدهی ها می ب
محور و باشگاههاي ورزشی که ساختار آنها همچون شرکتهاي سهامی عام هستند ارزش خالص مربوط 
به حقوق صاحبان سهام است. در مورد باشگاههاي غیرانتفاعی، وجوه مالی جمع آوري شده و همچنین 

 سهام عادي اعضا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
حال صرف نظر از اینکه شرایط مورد استفاده چگونه باشد اما این روش هنوز هم می تواند یک  به هر

شاخص اندازه گیري غیر دقیق و نامناسب باشد زیرا ممکن است بعض از سرمایه هاي ناملموس مهم و 
تبال اروپا ارزشمند که در تراز نامه ثبت نشده اند را در بر نگیرد. به عنوان مثال در لیگهاي جهانی فو

بازیکنان خرید و فروش می شوند. آنها دارایی هاي اثرگذار هستند زیرا ارزش فروش مجدد را دارند. 
به هر حال در بسیاري از موارد ارزش واقعی بازیکنان به شدت کاهش می یابد. به این دلیل که اوالً، 

تخدام در می آیند معموالً به بازیکنانی که از طریق راههاي توسعه بازیکنان محلی یک باشگاه به اس
عنوان دارایی ها محسوب نمی شوند زیرا آنها مورد تأیید بازار ترانسفر بازیکن قرار نمی گیرند. ثانیاً، 
مطابق اصول استاندارد کاهش بها (استهالك)، قیمت پرداختی براي بازیکنان در مدت اعتبار قرارداد 

ن مثال یک بازیکن که در ازاي یک میلیون دالر با بازیکن به طور قسطی پرداخت می شود. به عنوا

                                                 
113 - Rapid Bay Rhinos 
114 - Book value of assets and shareholders equity 
115 - balance sheet 
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ساله خریده شود، تا زمان فرارسیدن مهلت تمدید قراداد اگر ارزش بازیکن از نظر فنی کاهش  5قراداد 
هزار دالر در سال کاهش می یابد. در حقیقت این نوع  200یابد، ارزش تجاري بازیکن در حدود 

سال در اوج رقابت باشند ارزش خرید و  5ر بازیکنان در پایان برآورد گمراه کننده است. در واقع اگ
فروش آنها می تواند بیشتر از یک میلیون دالر قیمت خرید افزایش یابد. در حالی که ترازنامه ارزش 

سال ارزش گذاري می کند، ارزش تجاري بازیکن می تواند چیزي بین  5بازیکن را در صفر در پایان 
دالر باشد. مسئله دیگر منتج از استفاده از ارزش دفتري دارایی ها براي ایجاد میلیون  2میلیون تا  1

ارزش یک باشگاه این است که بسیاري از دارایی ها به عنوان قیمت خرید ثبت شده اند. در حقیقت 
بسیاري دارایی هاي در تملک، داراي ارزش کمی هستند. ارزیابی مجدد فراهم کننده بسیاري از حسابها 

 اد و ارقام می باشد. و اعد
 

 تأثیر درآمدهاي مورد انتظار در آینده
مسئله پیچیده دیگر در مورد ارزش تجاري یک باشگاه حرفه اي ورزشی این است که نه تنها تابع 
درآمدها و موفقیت هاي گذشته می باشد بلکه مرتبط با درآمدها و موفقیتهاي آینده نیز می باشد. 

باشگاه اجرا در سطح باال است، این افزایش در عملکرد موجب تقویت نیمرخ  بنابراین اگر انتظار از یک
باشگاه خواهد شد و منابع بیشتري را جذب خواهد کرد و احتماالً ارزش تجاري افزایش می یابد. یک 
مدل ساده براي ارتباط درآمد به ارزش تجاري، محاسبه متوسط نرخ برگشت سرمایه گذاري می باشد. 

میلیون دالر و  5میلیون دالر بر اساس درآمدهاي سالیانه  20ل اگر ارزش تجاري جاري به عنوان مثا
میلیون دالر با نرخ برگشت  8درصد باشد در صورت افزایش درآمدها به  25متوسط نرخ برگشت 

 میلیون دالر مورد انتظار خواهد بود.  32درصد ارزش تجاري  25
 

 مقایسه هاي باشگاه و تیم
هاي ارزشمندي براي تعدادي از باشگاههاي حرفه اي ورزش فراهم می کند. ترکیب  داده 2-4جدول 

موفقیتهاي منچستریونایتد همراه با جایگاه جهانی و پایگاه حمایتی عظیم موجب افزایش سود و ایجاد 
پایگاه درآمدي براي باشگاه شده است. از این رو داشتن ثروت زیاد باشگاه جاي تعجب نیست. ثروت 

زیاد رداسکین واشنگتن منعکس کننده مجموعه اي از شرایط مشابه می باشد. این باشگاه نیز  بسیار
مانند منچستر یونایتد تیم ورزشی یک شهر می باشد و داراي یک استادیوم است که فراهم کننده 

هزار نفري براي هر بازي است. در حالی که ارزش کالینگوود مگپیز  60تأسیسات کیفی و جایگاههاي 
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نسبت به استانداردهاي بین المللی پایین است اما این باشگاه ثروتمندترین تیم حرفه اي ورزش استرالیا 
 می باشد که تا حد زیادي در نتیجه نام تجاري قوي و پایگاه حمایتی و وفاداري عظیم آن می باشد. 

 
 : ارزشگذاري باشگاههاي ورزشی2-4جدول 

 2003ارزشگذاري در سال  لیگ نام باشگاه

 منچستریونایتد
 واشنگتن رداسکین

 نیویورك یانکیز
 نتوسویو

 بایرن مونیخ
 آتالنتا فالکونز

 لوس آنجلس لیکرز
 شیکاگو بالز

 تورنتو میپل لیفز
 کالینگوود مگپیز

 لیگ برتر انگلیس
 لیگ ملی فوتبال آمریکا

 لیگ اصلی بیسبال آمریکا
 ایتالیا Aلیگ 

 بوندس لیگا
 لیگ ملی فوتبال آمریکا

 جمن ملی بسکتبال امریکاان
 انجمن ملی بسکتبال امریکا

 لیگ ملی هاکی آمریکا
 لیگ فوتبال استرالیا 

1200 
1100 
832 
828 
617 
603 
447 
346 
263 
44 

 
مادامیکه باشگاهها بتوانند سودهاي ثابت و سرمایه گذاري مجدد در بهبود کیفیت بازیکنان، کیفیت 

نمنتها و لیگها را تأمین کنند، ارزش تجاري باشگاهها، اماکن و به طور کلی جذابیت عمومی تور
رویدادها و لیگها به طور مداوم رشد خواهد کرد. در حالیکه ارزش تجاري می تواند تا حدودي از 
سطوح سودآوري متفاوت باشد، اما کسب سودهاي مداوم به واسطه رشد درآمد و کنترل و محدودیت 

گاه خواهد شد و به طور کلی امکان تداوم مالی را افزایش هزینه موجب تقویت پایگاه درآمدي باش
 خواهد داد.  

 
 سؤاالت

 توضیح دهید که چرا یک سازمان ورزشی سودآورد شبیه یک سازمان ورزشی ثروتمند نیست؟ .1
سودآوري در ورزش می تواند از طریق تعداي از عوامل حاصل شود. یک عامل رفتار و  .2

 توضیح دهید.ساختار صنعتی پیرامون ورزش است. 
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به زعم زیمانسکی و کوپیرس بعضی از سازمانهاي ورزشی سودآورتر از بعضی دیگر هستند  .3
زیرا آنها یک استراتژي رقابتی عالی دارند. چهار کانون تاکتیکی که می تواند باعث مزیت 

 رقابتی شود را شناسایی کنید.

ند بررسی تشریک مساعی روش دیگر که می تواند سود مداوم سازمانهاي ورزشی را تضمین ک .4
براي ایجاد عملکرد ورزش و عملکرد مالی است. توضیح دهید که چگونه گراد به ارتباط 
عملکرد ورزشی براي بهبود عملکرد مالی پرداخت، همچنین نشان دهید که چگونه عوامل 

 تعیین شده دیگر به وسیله گراد می تواند عملکرد مالی را بهبود ببخشند. 

محرك را فهرست بندي کردند که بر امکان تداوم باشگاههاي ورزشی  6نش فوستر و همکارا .5
 تأثیر می گذارد، آنها چه هستند و چگونه درآمدها و هزینه را تحت تأثیر قرار می دهند؟

 چگونه سودآوري با ارزش و ثروت ارتباط پیدا می کند؟ .6

آورد ارزش جاري و ضرایب تجاري براي بر تجاريبرآورد ارزش جاري سرمایه استفاده از  .7
 یک سازمان ورزشی را با هم مورد مقایسه قرار دهید. 

چگونه ارزشهاي دارایی و حقوق صاحبان سهام می توانند براي اندازه گیري ارزش تجاري  .8
 یک سازمان ورزشی مورد استفاده قرار گیرند؟

 یر می پذیرد؟      تا چه اندازه ارزش تجاري یک باشگاه ورزشی از درآمدهاي مورد انتظار آینده تأث .9
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 تأمین وجوه مالی در ورزش: مدیریت مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش 
 دوم
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 نگاه اجمالی

این فصل در مورد اصول زیربنایی مدیریت مالی اثربخش در سازمانهاي ورزشی بحث خواهد 
مدیریت امور  کرد. با تاریخچه مختصري از سیستمهاي حسابداري و دفترداري و روشهاي

مالی سازمانهاي ورزشی آغاز می شود. دانشجویان سپس با نهادهاي مالی متفاوت در 
سازمانهاي ورزشی و ویژگیهاي مالی خاص هر کدام از این نهادها آشنا خواهند شد. این 
نهادها شامل تاجران انحصاري، شرکت هاي سهامی، مؤسسات شرکتی غیرانتفاعی، شرکتهاي 

مانت نامه و شرکتهاي عمومی هستند. مابقی فصل بر روي اهمیت مدیریت محدود شده با ض
مالی مناسب و مراحل مورد نیاز براي تأسیس سیستمها و ساختارهاي مناسب متمرکز خواهد 

 شد.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصول مالی در ورزش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 116تاریخچه مختصري از حسابداري
 نیاز به اداره امور مالی گروهها و سازمانها همواره در طول اعصار گذشته و حال حاضر وجود داشته و
دارد. در یونان باستان و روم استفاده از پول در قالب و شکل سکه ها، قانون گذاران ایالتی و رهبران 

                                                 
116 - accounting 

5 
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جوامع و مالکین شرکتها را قادر می ساخت که ثروتشان را از طریق فهرست نویسی و سیاهه برداري 
یس بانکها شد که دفاتر محاسبه کنند و آن را با میزان بدهکاري خود مقایسه نماید. این امر منجر به تأس
سال قبل از میالد  600حسابها را تنظیم می کردند و به شهروندان خود وام می دادند. در حدود 

یونانیان باستان همچنین از سیستمهاي حسابداري پیچیده اي براي ارزیابی کارایی برنامه ها دولتی 
تخدمین دولتی در آن زمان مورد استفاده می کردند. نگهداشتن لیست و سیاهه درآمدها و مخارج مس

مورد بررسی و  117نیاز بود که می توانست به وسیله یک گروه منصوب شده به نام حسابداران عمومی
رسیدگی قرار گیرد. روم باستان نیز یک سیستم کنترلی مشابه براي محاسبه مخارج دولتی داشت. 

براي بررسی مخارج امور عام براي بررسی مخارج از طریق خزانه داري و به ویژه  118حسابرسان
 و عملیات ارتش روم مورد استفاده قرار می گرفتند.  119المنفعه

در طول قرن نوزدهم و بیستم در انگلستان مدیریت امور مالی بیشتر بر روي ارباب و رعیتی و تجار 
و انگلستان را به دست گرفت مالیات بر امالك  120محلی تمرکز می کرد. پس از اینکه ویلیام فاتح

شد و  121مستغالت را مورد بررسی و محاسبه قرار داد که این امر منجر به ایجاد دفتر روزشمار
 1130اطالعاتی را براي فهرست ساالنه اجاره ها و مالیاتهاي قابل پرداخت به پادشاه انگلستان از سال 

آوري اجاره ها  نامیده می شد. نمایندگان ایالتی براي جمع 122فراهم کرد. این لیست پیپ رول 1830تا 
و مالیاتها تعیین شده بودند و پولهاي پرداختی به پادشاه از طریق عالمتگذاري یک تکه چوب فندق 
ثبت می شدند. این چوبهاي حساب، براي نمایان ساختن میزان درآمد از هر ملک یا شرکت و زمان 

جمع  123رسمی دولت پرداخت آن نشاندار و شکافدار شده بودند. وقتی که پولها توسط نمایندگان
آوري شدند بایستی آن را به خزانه دار پادشاه تحویل می دادند در نتیجه در فهرست ثبت پیپ رول 

. این عمل در یک میز پوشیده شده با پارچه نشان دار می شدند  و قبض رسید صادر می شد
ري به وجود براي توضیح نقش خزانه دا 125روي می داد، پس از این واژه دیوان محاسبات 124شطرنجی

  آمد .

                                                 
117- public accountants 
118 - Auditors 
119 - public works 
120 - William the Conqueror 
121 - Doomsday book 
122 - Pipe Roll. 
123 - Sheriffs 
124 - checkered cloth 
125 - exchequer 
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به هر حال آنچه که ما امروزه به عنوان دفترداري دوطرفه می شناسیم تا قرن پانزدهم ابداع نشده بود. 
دوره رنسانس در ایتالیا دوره بزرگ هنرمندي و حیات دوباره تجاري بود و یکی از نوآوریهاي 

که یک ریاضیدان و کشیش  127یلوکا پاچیول 1494بود. در سال  126بسیارش، اشاعه حسابداري دوطرفه
(یا عنوان ایتالیایی خالصه شده  128"همه چیز درباره علم حساب، هندسه و تناسب"بود کتابی با عنوان 

نامیده  130) منتشر کرد. موضوع یکی از فصلهاي کتاب (که صورت حساب و طرز نگارش129آن سوما
رح می داد که امروزه هنوز از می شد) حسابداري بود و او در این فصل اصول سیستم حسابداري را ش

آن استفاده می شود. پاچیولی دفتر روزنامه را به عنوان مبناي سند شناسایی کرد که جزئیات هر معامله 
مالی را ثبت می کرد که شامل تاریخ، ماهیت معامله، دریافتها و پرداختها بود. او همچنین یک سیستم را 

فراهم کننده حرکتی بنیادي از سیستمهاي دفترداري پیشین  براي ثبت هاي دفتر کل ابداع کرد. دفتر کل
بود زیرا قادر به تدوین و گردآوري دفاتر حساب شامل متوازن کردن ثبت براي هر معامله بود. یعنی 
براي هر ثبت در نیمه چپ دفتر کل (ثبت در ستون بدهکاري) یک ثبت هم ارز در نیمه سمت راست 

بحث  131واهد بود. پاچیولی همچنین در مورد مفهوم ترازنامه آزمایشیدفتر (ثبت در ستون بستانکار) خ
کرد که تمام ثبت هاي بدهکاري دنباله و قابل مقایسه با تمام ثبت هاي بستانکاري می باشند. سیستم 

که متعاقباً به کار  132حسابداري دو طرفه او نیازمند توازن بدهکاري با بستانکاري بود. سیستم ونیزي
جار ایتالیایی به خاطر نتایج عالی دفترداري آن امکان کارایی تجاري می داد  دفترداري برده شد به ت

دوطرفه در نتیجه گسترش تجارت در سراسر اروپا انتشار یافت و به مدلی استاندارد براي نگهداري 
 دفاتر تبدیل شد. مدل حسابداري پاچیولی به طور مفصل در فصل بعدي بحث خواهد شد. 

دیگري در زمینه دفترداري در طول انقالب صنعتی در انگلستان در قرن هجدهم روي داد پیشرفت مهم 
که یکی از  133که این سیستم بر محور مدیریت هزینه در صنایع تولیدي استوار بود. جوسیا ودگوود

تولیدکنندگان بزرگ ظروف سفالی در انگلستان بود به این مسئله پی برد که از طریق محاسبه جامع 
گذاري مواد و نیروي کار بهتر می تواند هزینه هاي تولیدي خود را مدیریت کند. او همچنین بین قیمت 

                                                 
126 - Double entry book-keeping 
127 - Luca Pacioli 
128 - Everything About Arithmetic, Geometry and Proportion 
129 - Summa, 
130 - Reckonings and Writings 
131 - trial balance  
132 - Venetian System 
133 - Josia Wedgwood 
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هزینه هاي عمومی، هزینه هاي ثابت و هزینه هاي متغیر تمایز قائل شد و روشهایی که این هزینه ها 
گونه هزینه تغییر می کنند همانطور که سطوح تولیدات تغییر می کنند را شناسایی و توضیح داد که چ

هاي واحد کاهش می یابد هنگامیکه تولیدات کل افزایش می یابد. سپس او می توانست صرفه جویی 
 از جریان تولید انبوه و صرفه جوییهاي تولید انبوه یا مقیاسی را محاسبه کند. 

طور در قرن نوزدهم حسابداري از طریق ایجاد نهاد حسابداران خبره در انگلستان حرفه اي شد و همان
که انقالب صنعتی شتاب گرفت تقاضا براي حسابداران به صورت فزاینده اي افزایش یافت. در طول 
قرن بیستم جهانی شدن تجارت، موجب افزایش رقابت درون شرکتی، پیچیدگی مالیات بندي شرکتها و 

یریت مقررات سخت دولتی شد و در نتیجه تقاضا براي سیستم حسابداري افزایش یافت که امکان مد
مؤثرتر امور مالی و تضمین مزایاي رقابتی را براي شرکتها و اطالعات مناسب را براي مالکین و 

 قانونگذارن فراهم می ساخت. 
 

 حسابداري و مدیریت ورزشی
متأسفانه ورزش از دیدگاه مدیریت مالی در طول سالهاي زیادي در پس بخش تجاري پنهان شده بود 

باشد. اوالً ریشه در تاریخچه ورزش آماتوري دارد بدین معنی که  که در نتیجه دالیل زیادي می
مدیریت مالی به اندازه مشارکت و رضایت از رقابت مهم نبود. ثانیاً، بیشتر سازمانهاي ورزشی به طور 
سنتی در یک مقیاس کوچک فعالیت می کردند و در نتیجه بودجه ها از طریق درآمد حاصل از 

اً، به ورزش به عنوان چیزي متفاوت از تجارت نگریسته می شد و در نتیجه عضویت محدود بودند. ثالث
نیاز اساسی براي سیستمهاي پیشرفته مدیریت مالی نبود. همانطور که در فصل یک و دو توضیح داده 

سال گذشته این شرایط تغییر کرده است. حتی ورزشهایی در مقیاس کوچک در حال  50شد در طول 
مالی خود را در تقابل رقابتی از دیگر فعالیتهاي ورزشی تأمین می کنند. عالوه  حاضر قابلیت سوددهی

بر این دولت در حال حاضر نیاز دارد که سازمانهاي ورزشی امور جاري خود را به طور مؤثرتر براي 
تعدیل کمکهاي مالی و سوبسید اداره و مدیریت کنند و در نتیجه رشد عضیم ورزش حرفه اي در 

 ند مدیریت مالی دقیق براي تداوم پذیري فعالیتهایشان می باشد.جهان نیازم
بیشتر بخشهاي آموزشی مدیریت ورزشی بر برنامه ریزي، استراتژي و بازاریابی متمرکز شده است. در 
حالیکه این رویکرد موجب ظهور برنامه هاي بازاریابی و توسعه اي پیچیده سازمانهاي ورزشی می شود 

لی شایسته و دقیق ارزش کمی قائل می شوند. هنوز بسیاري از مدیران ورزشی اما براي مدیریت ما
هستند که به سختی مفهوم ترازنامه و سود و صورت حسابهاي خسارات و سود را استنباط می کنند و 



 75 

قادر نیستند بین بخش سرمایه گذاري صورت حسابهاي گردش وجوه و بخش مالی صورت حسابها 
 تمایز قائل شوند. 

ي از رویه ها براي بهتر شدن مدیریت مالی خوب عبارتند از: اوالً، روش اجراي سازمان تعدا
سیستماتیک باشد و منابع را براي نگهداري مناسب دفاتر فراهم نماید. ثانیاً، درك تفاوت بین کارکرد 
 گزارشدهی حسابها (که خالصه اي از گزارشهاي مالی را براي ذینفعان فراهم می کند) و کارکرد
مدیریتی حسابها (که تولیدکننده اطالعاتی است که می تواند براي نظارت و کنترل بر امور مالی سازمان 
مورد استفاده قرار گیرد). ثالثاً، دارا بودن از سواد مالی بدین معنی که نه تنها قادر به درك و سخن زبان 

ز جمله اسناد بودجه، شرح تأثیر حسابداري و دفترداري باشد بلکه قادر به تفسیر دقیق اسناد مالی ا
اقتصادي، گزارشهاي ارزیابی پروژه، صورت حسابهاي گردش وجوه نقدي، صورت حسابهاي سود و 

 زیان و در نهایت ترازنامه مالی باشد. 
نیاز به مهارتهاي مدیریت مالی در زمان مطابقت حوزه هایی از نیازمندیهاي گزارشدهی و قانونی از 

است. بیشتر کشورهاي دنیا به طور کلی اصول حسابداري را پذیرفته اند که تحت داراي اهمیت زیادي 
ایجاد صورت حسابهاي مالی به طور منسجم و  GAAPمخفف شده اند. هدف  GAAPنام اختصاري 

قابل قیاس و اجازه به سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان براي قضاوت درباره عملکرد نسبی شرکت است. 
مانهاي ورزشی به طور مساوي اعمال می شود و همچنین کوششهایی براي توسعه این اصل براي ساز

اصول حسابداري استاندارد بین المللی صورت گرفته است و اخیراً هیأت بین المللی استانداردهاي 
تأسیس شده است. هیأت مجموعه اي از استاندارادهاي گزارشدهی مالی بین  IASB(134حسابداري (

ي قالب بندي و محتواي ترازنامه ها، تعریف ارزش دارایی ها، رده بندي بدهی برا IFRS(135المللی (
 ها و چگونگی تعریف و محاسبه سودها را دارا می باشد. 

 

 اصول کلیدي حسابداري
تعداي از اصول حسابداري هستند که اساس گزارشدهی و مدیریت مالی را تشکیل  می دهند. این 

طریق اسناد حسابداري ایجاد و نشان داده شده را ممکن می  اصول یک چهارچوب استاندارد را از
سازند. اصولی دیگر براي اصول حسابداري که به گونه اي دیگر بیان شده اند در فصلهاي بعدي این 

 کتاب بحث خواهند شد.
                                                 
134 - International Accounting Standards Board 
135 - International Financial Reporting Standards 
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 136نهاد مستقل تجاري
می باشد. بدین اولین اصل این است که شرکت براي اهداف مالی و قانونی از مالکین یا صاحبان جدا 

معنی است که حتی جاییکه مالک شرکت و مدیریت ممکن است افراد مشابهی باشند، جدایی بین 
شرکت یا سازمان به عنوان نهاد مستقل و مالکیت واضح و آشکار است. این همچنین به این معنی است 

ه اند. که حتی در یک شرکت مالک محور، تمام معامالت در برگیرنده مالک مشخص و ثبت شد
بنابراین اگر مالک سرمایه خود را وارد شرکت کند به عنوان افزایش در حقوق صاحب سهم و افزایش 
در دارایی هاي نقدي شرکت ثبت می شود.  همچنین اگر مالک تصمیم به خارج کردن پولش از شرکت 

 کند به عنوان کاهش در حقوق صاحب سهم و کاهش داراییهاي نقدي شرکت ثبت می شود. 
 

     137تداوم یا استمرار فعالیت هاي مالی
اصل دوم این است که شرکت یا سازمان یک عمري دارد و این مستقل از آنچه که براي صاحب یا 
مالک روي می دهد می باشد. بنابراین فعالیت شرکت تا زمانی تداوم می یابد که به فعالیت آن خاتمه 

است که دارایی ها در قیمت خرید یا ارزش تجاري  داده شود یا منحل شود. این همچنین به این معنی
 ارزشگذاري خواهند شد و نه در قیمت مصنوعی یا غیرطبیعی فروش. 

 

 138دوره حسابداري
سومین اصل این است که عمر تجاري سازمان به دوره هاي حسابداري مجزا تقسیم و طبقه بندي می 

تهیه می شوند و در دسترس همه ذینفعان  شود. براي هر دوره معموالً حسابها در طول زمان یک سال
قرار می گیرند. هدف از این اصل منحصراً محاسبه اقالم آشکار درآمدي و هزینه اي نیست بلکه 

 محاسبه تمام معامالتی است که در این دوره روي می دهند. 
 

  139بهاي تمام شده

                                                 
136 - The business entity 
137 - The going concern 
138 - The accounting period 
139 - Historical cost 
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گر اینکه به گونه اي دیگر چهارمین اصل این است که تمام معامالت در بهاي تمام شده ثبت شوند م
تعیین شوند. این اصل نه تنها مربوط به تمام مخارج جاري مانند دستمزدها و هزینه هاي عمومی است 
بلکه شامل دارایی ها مانند کاالها، ساختمانها، ماشین آالت و دیگر تجهیزات است. دارایی ها در بهاي 

داً ارزیابی شوند به این صورت که استهالك یا تمام شده ارزشگذاري خواهند شد مگر اینکه آنها مجد
 افزایش در ارزش دارایی ها در صورت حسابهاي مالی تهیه خواهد باشد.

 

 140سیاست محافظه کاري
پنجمین اصل این است که گزارشهاي مالی به طور محتاطانه و محافظه کارانه گزارش داده خواهند شد. 

حد ارزیابی نخواهند شد و جاییکه آنها هیچگونه  بدین معنی است که مخارج و بدهی ها کمتر از
تردیدي ندارند مبالغ و اعداد و ارقام باالیی گزارش داده خواهند شد. از طرف دیگر براي دارایی ها و 
درآمد به کار برده می شوند. محافظه کار شدن به این معنی است که در جایی که هیچ شکی نست آنها 

 یین ترین عدد و رقم شایع خواهد بود.  باید کم برآورد شوند. یعنی پا
 

 141اهمیت  
اصل ششم این است که گزارشهاي مالی باید دربرگیرنده همه چیزهاي مهم و مرتبط باشد. به ویژه به   

هرگونه جابجایی یا تغییر در دارایی ها، بدهی ها درآمدها و مخارج باید اشاره شود. این اصل که اصل 
ن معنی است که در جایی که بین گزارشهاي سالیانه نوسان پذیري است، اهمیت نامیده می شود به ای

 این تفاوتها آشکار و واضح خواهند شد. 
 

 142قابلیت اعتماد
هفتمین اصل این است که شیوه ها و روشهاي یکسان باید در ساختاربندي حسابها مود استفاده قرار 

نی است که روشهاي تمایز بین انواع نامیده می شود. و بدین مع 143گیرند. این همچنین اصل ثبات
گوناگون دارایی ها و بدهی ها باید یکسان باشد، استهالك باید بر مبنایی یکسان محاسبه شود، صورت 

                                                 
140 - Conservatism 
141 - Materiality 
142 - Reliability 
143 - principle of consistency 
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حسابهاي گردش وجوه نقدي باید از طرح و قالب یکسانی پیروي کنند و فرایندهاي محاسبه عملیات و 
 سودهاي خالص باید همسان باشند.

 

 شرایط سازمانی
همانطور که در بحث باال نشان داده شد تالشی مشترك در سراسر جهان براي استانداردسازي 
کارکردهاي مدیریت مالی و حسابداري و اطمینان از اینکه صورت حسابها و گزارشات به مجموعه اي 
مرسوم از قوانین و مقررات مربوط هستند صورت گرفته است. ضمناً الزم است که یادآوري شود که 

دیریت مالی و حسابداري در موقعیتها و شرایط گوناگونی روي خواهند داد و به ویژه سازمانها می م
 توانند شکلها و نظامهاي قانونی متفاوتی را به خود بگیرند. 

 

  144تک مالکی
ساده ترین نهاد تجاري این است که به وسیله یک نفر اداره و تملک می شود و به عنوان تاجران 

هستند. مالک پول نقد و دارایی هاي دیگر را براي تأسیس شرکت تأمین می کند و  انحصاري معروف
قادر به خارج کردن پولش از شرکت می باشد که در واقع خارج کردن سرمایه می باشد. مالک همچنین 
می تواند از طریق استقراض باعث ایجاد دارایی براي شرکت شود. در عین حال امور شخصی مالک از 

مالی شرکت جدا نگه داشته می شود. در حالی که از دیدگاه حسابداري مالک از شرکت معامالت 
متمایز است اما از نقطه نظر قانونی مالک جدا نیست. این بدین معنی است که مالک یا صاحب براي 

 تمام بدهی هاي شرکت مسئول و پاسخگو است. 
 

 145شرکت تضامنی
ساختار سازمان تک مالکی دارد. تفاوت اصلی در این یک سازمان شرکت تضامنی، ساختاري شبیه به 

است که به وسیله دو یا بیشتر از دو نفر مالکیت می شود. احتیاجات قانونی خاصی براي پدید آوردن 
ساختار تضامنی نیاز نیست مگر اینکه توافق یا قراردادي مکتوب براي سازماندهی تضامنی پیشنهاد 

مسئول بدهی هاي تجاري هستند. تأسیس شرکت هاي تک مالکی شود. شرکاء مانند شرکت تک مالکی 
و تضامنی آسان است هر چند که آنها باید به عنوان یک شرکت ثبت شوند و یک نام تجاري ویژه را 

                                                 
144 - Single proprietor 
145 - Partnership 



 79 

انتخاب کنند. به هر حال آنها پشتیبانی قانونی کمی براي مالکین فراهم می کنند و در شرایطی که بدهی 
باشد، مطالبات طلبکاران ممکن است تا اندازه اي از دارایی هاي شخصی آنها  هاي زیاد انباشتگی داشته

 تأمین شود. 
 

  146شرکت
یک شرکت به منظور تدارك یک ساختار تجاري قویتر و حمایت قانونی زیادتر تأسیس می شود. هزینه 

یاي یک تأسیس یک شرکت بیشتر از هزینه تشکیل یک ساختار تک مالکی یا تضامنی می باشد اما مزا
جدایی قانونی بین مالک یا مالکان و شرکت وجود دارد. زیرا شرکت یک نهاد قانونی مجزا است و 
مالکان مسئول بدهکاریها نیستند. به هر حال مالکان سهامدارانی مشخص در این شکل از شرکت هستند 

استفاده قرار  و سهام یا ارزش ویژه آنها در شرکت ممکن است براي تأمین مطالبات طلبکاران مورد
گیرد. به هر حال خسارات آنها نمی تواند بیشتر از سهام آنها باشد. این ویژگی به عنوان مسئولیت 

 یا شرکت با مسئولیت محدود شناخته می شود. 147محدود
سهام دار  50است که بیشتر از  148انواع متفاوتی از شرکتها وجود دارد. اولین نوع، شرکت خصوصی

نوع شرکت نمی تواند سرمایه هایش را بیشتر از دولت افزایش دهد. اما به هر حال  ندارد. به عالوه این
سهام این شرکت می تواند به بعضی از افراد دیگر انتقال داده شود. پرداخت سود سهام به سهام داران 

است. شرکت عمومی محدودیتی براي  149امکان پذیر است. دومین نوع از شرکت ها شرکت عمومی
داران ندارد و می تواند از طریق ترغیب جامعه در پذیره نویسی براي توزیع سهام، اوراق تعداد سهام

قرضه و وام ها سرمایه خود را ترقی دهد. شرکتهاي عمومی در بازار سهام ثبت شده اند و سهام آنها 
تان به می تواند آزادانه خرید و فروش شود. در رقابت دنیاي فوتبال بیشتر باشگاهها لیگ برتر انگلس

عنوان شرکتهاي عمومی ثبت شده اند و هدف آنها دستیابی به سرمایه هاي بزرگ می باشد. مزایاي 
ساختار شرکت عمومی این است که امکان دسترسی به مقدار زیاد وجوه مالی و سرمایه وجود دارد. 

صل را هم هزینه تابع مقتضیات گزارش دهی دقیق ناشی از کمی عرضه پول است و باید گزارشهاي مف
 براي سهامداران و هم دفاتر نمایندگی هاي مناسب دولتی فراهم کرد. 

                                                 
146 - Company 
147 - limited liability 
148 - proprietary company 
149 - public company 
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است. در این مورد سرمایه گذاران شرکت  150سومین نوع شرکت، شرکت محدود شده با ضمانت نامه
تنها مسئول سرمایه هایی هستند که آنها عرضه کرده اند. این ساختار اغلب در شرایطی مورد استفاده 

د که یک نهاد مستقل براي پذیرش یک مأموریت ویژه براي تولید درآمد ایجاد شده باشد، قرار می گیر
اما براي توزیع سود و منافع مناسب نیست. در حالیکه هیچ محدودیتی بر توانایی شرکت محدودشده با 
ضمانت نامه براي بدست آوردن منافع نیست (که چرا باشگاههاي ورزشی تجارت محور این را به 

ن ساختار قانونی مناسب می دانند) اما این نوع شرکت قادر به توزیع مازاد سود و منافع به اعضا یا عنوا
یا به اختصار  151"محدود"سهامداران نیست. شرکت هاي محدود شده با ضمانت نامه باید از کلمه 

"ltd"  خاطر اینکه باید پس از نامشان استفاده کنند. به عالوه هزینه هاي تشکیالتی آنها باال است و به
تحت قانون شرکتها در استرالیا ثبت شوند نیازمند افشاي سازي اطالعات مالی قابل توجهی هستند. 

 باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا این ساختار قانونی را پذیرفته و انتخاب کرده اند. 
 

 شرکت هاي غیر انتفاعی
ار تولید پول بیشتر یا براي توزیع سود به ساختار هاي تجاري باال ممکن است براي افرادي که خواست

مالکان یا سهامداران از طریق ورزشها هستند، مناسب باشد. به هر حال اکثریت سازمانهاي ورزشی بر 
خالف تیمهاي حرفه اي ورزش در آمریکا که به صورت خصوصی مالکیت می شوند، یا بیشتر 

نگلستان، در به حداکثر رساندن و افزایش باشگاههاي فوتبال شرکتهاي عمومی محور در لیگ برتر ا
سود براي مالکانشان ذینفع و سهیم نیستند. این سازمانها تا بیشتر با خدمات رسانی به اعضایشان، 
توسعه ورزش و بهبود عملکردهاي داخل زمین در ارتباط هستند. در نتیجه گونه هاي این سازمانها در 

هستند که موقعیت غیر انتفاعی آنها را تعیین می کند در داشتن یک ساختار شرکتی یا سازمانی سهیم 
 حالیکه ضمناً اعضایش را در برابر مطالبات طلبکاران و دادخواهی ها محافظت می کند. 

دولتها در حال حاضر قوانین مناسبی دارند که به سازمانهاي ورزشی اجتماعی اجازه می دهد که به 
ند. این سازمانها به اعضایش اجازه می دهد که عنوان مؤسسات داراي شخصیت حقوقی ثبت شو

شخصیت آنها به صورت قانونی از سازمان مجزا باشد.این سازمانها به واسطه مزیت فعالیتهاي غیر 
تجاري از پرداخت مالیات معاف باشند و مازاد درآمد فعالیتهاي آنها مجدداً در توسعه تأسیسات، بهبود 

 مایه گذاي می شود. خدمات و به طور کلی توسعه ورزش سر

                                                 
150 - company limited by guarantee 
151 - limited” 
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 انتفاعی یا غیر انتفاعی؟

در نتیجه سازمانهاي ورزشی تعدادي از شکلها و ساختارهاي قانونی وابسته به اهداف و چگونگی 
ساختاربندي و وسعت تجاري شدن را به خود می گیرند. اساسی ترین ساختار براي تبدیل شدن به یک 

جدا از مالکان ندارد. باشگاههاي ورزشی اجتماعی  سازمان غیرانتفاعی این است که هویت قانونی
کوچک به طور سنتی چنین شکلی به خود می گیرند. در نمونه دیگر سازمان ممکن است سود محور 
مانند ساختار تک مالکی یا تضامنی در مقیاس کوچک باشد. در حالی که این مدل مناسب باشگاههاي 

زشی، آژانس هاي نقل و انتقال بازیکنان و خرده ورزشی نیست اما براي شرکتهاي مشاوره اي ور
فروشیهاي ورزشی مناسب می باشد. سومین احتمال داشتن یک ساختار به ثبت رسیده می باشد اما به 
عنوان یک نهاد مستقل غیر انتفاعی فعالیت می کند و بنابراین شرکت مجبور به مالیات نباشد. بیشتر 

را به کار گرفته اند و بعضی باشگاهها در لیگ حرفه اي  باشگاهها و مؤسسات ورزشی این ساختار
فوتبال گونه اي دیگر از این ساختار به واسطه ثبت شدن به عنوان شرکتهاي محدود شده با ضمانت 

 نامه را به خود گرفته اند. 
آخرین امکان بالقوه پذیرش یک ساختار شرکتی است که قادر به  افزایش تأمین وجوه مالی می باشد و 
بهینه سازي درآمد و برگشت سود سهام به سهامداران را امکان پذیر می سازد. همانطور که قبالً اشاره 
شد این مدل بیشتر براي باشگاههاي حرفه اي ورزشی در ایاالت متحده آمریکا و اروپا ترسیم شده 

آمریکا بیشتر  است. در اروپا تعداد زیادي از شرکت هاي عمومی هستند در حالی که در ایاالت متحده
 1-6شرکتهاي خصوصی در مقیاس کوچک با تنها تعداد کمی از سهامداران مستقل هستند. در شکل 

 این  بالقوه شرح داده شده اند. 
ضعفها و قوتهایی دارد اما هر چقدر ورزش پیچیده تر و تجاري تر  1-6هر کدام از ساختارهاي شکل 

ه دستیابی به پایگاههاي مالی عظیم تر براي تغییر به یک می شود فشار براي ثبت شدن شرکتها و نیاز ب
 ساختار شرکت عمومی یا خصوصی افزایش می یابد.   
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 :سؤاالت
 به طور کلی دفترداري یعنی چه و در کجا و چه زمانی آغاز شد؟ .1
 از دیدگاه تجاري چرا داشتن مجموعه اي خوب از دفاتر مهم است؟ .2
 چیزي موجب ایجاد یک سیستم مدیریت مالی اثربخش می شود؟ چه .3

چگونه کارکرد گزارش دهی با کارکرد مدیریتی تفاوت دارد، وقتی که منجر به کارکرد مدیریت  .4
 مالی می شود ؟ 

 نقش اصلی هیأت بین المللی استانداردهاي حسابداري چه می باشد؟   .5

ید و توضیح دهید که چگونه آنها می توانند چهار مورد از اصول مهم حسابداري را شناسایی کن .6
 براي تنظیم سیستمها و ساختارهاي حسابداري مورد استفاده قرار گیرند؟

 باال

 پایین

 انگیزه

 سود

 تک مالکی

 تضامنی

 مؤسسه ثبت شده (باشگاه) مؤسسه ثبت نشده (باشگاه)

 ده مؤسسه ثبت ش
 (مؤسسه ملی ورزشی)

 شرکت محدود شده با

 ضمانت نامه (لیگ فوتبال استرالیایی) 

 شرکت خصوصی 
 (ورزش حرفه اي آمریکا)

 
 شرکت عمومی

 (لیگ برتر انگلیس)

 ساختار شرکت
 پیچیده ساده

 : ساختارها قانونی سازمانهاي ورزشی1-6شکل 

 



 83 

کارکرد مدیریت مالی در بسیاري از شرایط گوناگون سازمانی می تواند روي دهد. شکلهاي  .7
لها بیشتر در قانونی متفاوت  یک سازمان را شناسایی کنید و نشان دهید که کدامیک از این شک

 صنعت ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

 چرا بیشتر سازمانهاي ورزشی به عنوان نهادهاي غیرانتفاعی دایر می شوند؟ .8

قوتها و ضعفهاي تنظیم یک سازمان ورزشی به صورت یک شرکت محدود شده با ضمانت  .9
 نامه چه هستند؟

ان یک شرکت عمومی مناسب تحت چه شرایطی داشتن یک ساختار سازمان ورزشی به عنو .10
 است؟   
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 نگاه اجمالی

ري دوطرفه را نشان خواهد داد و بین حسابداري نقدي و این فصل تئوري و روش دفتردا
تعهدي تمایز قائل خواهد شد. ارقام و اطالعات مالی از نمونه هاي غیرواقعی باشگاههاي 

 ورزشی براي ایجاد مجموعه اي ساده از حسابها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 تنظیم حسابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورزش و علم مالیه
همانطور که در فصول اولیه کتاب خاطر نشان شد، بخشهاي قابل توجهی از ورزش در حال حاضر 

ر سازمانهاي ورزشی نسبتاً واحدهاي تجاري بزرگی هستند. ضمناً به این نکته نیز اشاره شد که بیشت
کوچک هستند و وابسته به حمایت اعضاي باشگاه، مقامات رسمی داوطلب، شرکت هاي اجتماعی و 
دولت محلی براي حمایت و تقویت فعالیتها هستند. در حالی که لیگ هاي حرفه اي ورزشی بزرگ 

ی شوند، اکثریت موجب برگشت درآمد صدها و در بعضی موارد هزاران میلیون دالري در سال م
باشگاهها و اتحادیه هاي ورزشی براي تأمین سرمایه گذاریهاي میلیون دالري فعالیتهایشان خوش 

7 
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شانس هستند. اکثریت ورزشها در حقیقت شکلی از یک شرکت تجاري کوچک هستند. یک فروشگاه 
 . بزرگ حومه شهر برگشت سرمایه بیشتري نسبت به اغلب باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارد

 

 سؤاالتی براي پرسیدن
مقیاس یا اندازه سازمانهاي ورزشی مهم نیست بلکه همه آنها نیاز دارند که از راههاي دقیق و مسئولیت 
مدارانه مدیریت شوند. بسیاري از مدیران ورزشی به راحتی مفاهیم جابجایی پولی، برنامه ریزي و امور 

کنند که این در نتیجه دانش ضعیف و فقدان تجربه  مالی باشگاهها و اتحادیه ها را احساس و درك نمی
در مدیریت پیچیده مالی می باشد. عمالً پرسشهایی در این زمینه وجود دارند که نیاز است مدیران 

 ورزشی به آنها پاسخ گویند. این پرسشها عبارتند از: 
 مالک چه چیزي هستیم؟ -1
 بدهکاریهاي ما چه چیزهایی هستند؟ -2
 آوریم؟چه مقدار به دست می  -3

 چه مقدار هزینه می کنیم؟ -4

 آیا موجب ایجاد تولید منفعت و سود می شویم؟ -5

آیا پول نقد کافی براي پرداخت بدهی ها در زمان فرارسیدن موعد پرداخت دیون در اختیار  -6
 داریم؟

 ما چقدر زیاد است؟ 152صورت حساب بهره -7

 آیا بیش از حد مقروض هستیم؟ -8

 یم؟آیا در طول سال گذشته پیشرفت کرده ا -9

 چگونه با دیگر سازمانهاي ورزشی مشابه مقایسه می شویم؟ -10

در اینجا مشکل فهم لغات و اصطالحات حسابداري نیز وجود دارد. تمایز بین دارایی ها و بدهی ها از 
طریق میزان دارایی هاي در تملک و بدهکاریهاي به دیگران واضح و آشکار است. به هر حال تمایز 

ممکن است  154و بدهی هاي جاري و بدهی هاي غیرجاري 153ناملموس بین دارایی هاي ملموس و
می تواند  156و سرمایه هاي سهامداران 155کمتر واضح و آشکار باشند. مفاهیم حقوق صاحبان سهام

                                                 
152 - interest bill 
153 - tangible and intangible assets 
154 - current and non-current liabilities 
155 - owner’s equity 
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با  157موجب اشتباه شود در حالی که مشکالت بیشتر ممکن است زمانی روي دهند که سود خالص
مرکب ممکن است گیج  159گوش دادن به نسبتهاي مالیمقایسه شود.  158سود ناخالص (سود عملیاتی)

و بدهی به نسبت دارایی هاي  160کننده باشد. تمایز بین نسبت سرمایه در گردش (تنخواه گردان)
معموالً نیاز به توضیح و تبیین دقیق دارند. گشایش دیگري در کارها زمانی روي می دهد که  161خالص

 تشریح و به صورت عملیاتی درآیند.  163ط مساويو پرداخت بدهی به اقسا 162واژه هاي استهالك

 

 164اسناد مالی
اولین مرحله در بهبود مهارتهاي مدیریت عالی، آشنایی با اطالعات اساسی مورد استفاده در ایجاد اسناد 
مالی است. در حالی که بیشتر سازمانهاي ورزشی نمی توانند به اندازه متوسط سازمانهاي تجاري توسعه 

هر روزه درگیر صدها مبادله پول و معامالت هستند. این معامالت شامل پرداخت حقوق و  یابند اما آنها
دستمزد کارکنان، خرید تجهیزات، فروش کاالها و اجناس به اعضا و طرفداران، تجدید و نوسازي محل 
 کار، سفارشات لوازم التحریر و وصول وجوهات و پولها از اعضا، دولت و اسپانسرشیپ ها می باشند.

 همچنین این معامالت در اسناد ویژه اي جا سازي شده اند که شامل:
که صورت حساب درخواست تأمین یک کاال یا خدمت است که در حال  165سفارش خرید -1

 ) پرداخت می شود.166حاضر (نقدي) یا بعداً (اعتبار مالی
که صورت حساب درخواست پرداخت براي فروش یک کاال یا خدمت  167فاکتور فروش -2

 است. 
که صورت حسابی پرداخت براي یک کاال یا خدمت را تأیید می کند(می تواند  168بض رسیدق -3

 به صورت یک فاکتور پرداخت باشد). 

                                                                                                                                                 
156 - shareholder’s funds 
157 - net profit 
158 - operating profit 
159 - financial ratios 
160 - working capital ratio 
161 - debt to equity ratio 
162 - depreciation 
163 - amortization 
164 - Financial records 
165 - purchase order 
166 - credit 
167 - invoice 
168 - receipt 
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که صورت وضعیت معامالت تجاري حساب می باشد که به طور  169صورت حساب بانکی -4
خالصه، گردش پول نقد در داخل یا خارج شرکت و میزان پول نقد نگه داري شده در حساب 

 قدي در یک مقطع زمانی است. ن
در صورتی که معامالت تجاري باال در خارج سازمان روي می دهند (مثالً مبادله پول با یک نهاد 
مستقل خارجی)، در داخل سازمان نیز می توانند انجام شوند. یک مثال خوب از معامالت داخلی این 

و ساییدگی تجهیزات کامپیوتري و است که استهالك یا کاهش ارزش دارایی هایی مانند فرسودگی 
سرعت بال استفاده شدن آنها موجب کم ارزش شدن آنها به مرور زمان می شود. بنابراین الزم که 

 محاسبه شوند و معامالت داخلی یک روش آشکار از تعیین این مبادالت را فراهم می کنند.
گاه یا مؤسسه تأثیر خواهد یک روش براي شناسایی معامالت این است که بر موقعیت مالی یک باش

گذاشت، اما روش دیگر ارزش گذاري آنها است. مهمترین بخش این پی آمد قابل حل است زیرا 
معامالت در برگیرنده مبادله محصوالت (شامل کاالهاي ملموس و خدمات با ملموسی کمتر) براي پول 

اشد. پول واحد ارزشی مشترك می باشد. پول هم یک وسیله مبادله می باشد و هم یک منبع ارزش می ب
می باشد که به وسیله آن می توان همه نوع اقالم (خدمات فیزیوتراپیست ها، یا خرید تجهیزات 

 ورزشی) نرخ دار و ارزش دار کرد.
زمانی که معامالت شناسایی، قیمت گذاري و ارزشگذاري شدند، مرحله بعدي ثبت و طبقه بندي این 

بط و طبقه بندي، سازمان با انبوهی از اطالعات مواجه می شود که معامالت است. بدون یک سیستم ض
که تنها چیزي جز مشغولیت سازمان یا جریان کند فعالیتها را در پی ندارد. بنابراین نصب سیستمهاي 
طبقه بندي معامالت بر اساس بعضی موضوعات و مدلهاي مشترك بسیار سرنوشت ساز است. مرحله 

و استقراض و درآمدها و مخارج و سپس تقسیم بیشتر آنها به طبقات ریزتر یا  اول تمایز بین دارایی ها
حسابهاي خاص می باشد. مرحله پایانی به معنی تدوین حسابهاي مختلف و ایجاد خالصه صورت 
وضعیت هاي مالی است که نشان می دهند که سازمان چقدر پیشرفت داشته است. دو نوع گزارش 

می باشد که شامل تجزیه و  170ي دهد. اولین نوع گزارش، گزارش داخلیدهی در اینجا می تواند رو
تحلیل مسائل خاص نظیر روندهاي هزینه هاي دستمزدي، فروش اجناس و کاالها، درآمد عضویت، 

می باشد که  171مخارج نگهداري و هزینه هاي تجهیزات می باشد. دومین نوع گزارش، گزارش خارجی
قالب یک مجموعه از حسابها شامل صورت وضعیت سود و زیان، کلی تر می باشد و می تواند در 

                                                 
169 - bank statement 
170 - internal report 
171 - external report 
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ترازنامه و صورت وضعیت گردش وجوه نقدي باشد. این مفاهیم به طور مفصل تر در فصل بعدي 
 توضیح داده خواهند شد. 

 

 اصول اساسی دفتر داري دقیق
دفترداري دوطرفه موضوع دیگري که مدیران مالی سازمانهاي ورزشی نیازمند فهمیدن آن هستند اصول 

می باشد که به طور خالصه در فصل قبلی بحث شد و در این فصل به طور مفصل تر به آن پرداخته 
می شود. قبالً این گام برداشته شد که چگونه نتایج حسابها تدوین شده اند و چگونه آنها می توانند 

ن حال پیش از انجام دادن براي طرح ریزي یک صورت وضعیت مالی مورد استفاده قرار گیرند. با ای
این کار بررسی تفاوت بین روش حسابداري نقدي و نگهداري دفاتر و روش تعهدي نگهداري دفاتر 

 ارزشمند است.  
 

 172روش حسابداري نقدي
به طور سنتی بیستر باشگاهها و مؤسسات ورزشی کوچک روش حسابداري نقدي را براي گزارش در 

خارج به کار می گیرند. در نتیجه از طریق سیستم مبناي نقدي زمان وصول یا پرداخت درآمدها و م
الگوي درآمد و هزینه سازمان با الگوي گردش وجوه نقدي آنها مطابقت کامل دارد. بنابراین تحت این 

در بانک گذاشته می شود به عنوان درآمد ثبت می شود و وقتی که یک  173رویکرد زمانی که یک چک
ار نوشته می شود به عنوان یک هزینه ثبت می شود. شبیه این مورد چک براي پرداخت به یک طلبک

براي تمام معامالت بر مبناي نقدي عمل می شود. در نتیجه روش حسابداري مبناي نقدي تنها حدود 
ثبت همه دریافتی ها و پرداختی ها به باشگاه یا مؤسسه در طول یک دوره زمانی و محاسبه تفاوت بین 

جه است. در حالیکه روش نقدي ساده و جذاب براي احساس عمومی است بود 175و کسري 174مازاد
اما به طور دقیق عملکرد مالی یک سازمان در طول یک دوره زمانی خاص را اندازه گیري نمی کند. 
زیرا سیستم نقدي بر اساس پول نقد که هزینه یا دریافت می شود استوار است که منجر به عدم دقت 

 ک سازمان ورزشی می شود. الزم از عملکرد مالی ی

                                                 
172 - cash method of accounting 
173 - cheque 
174 - surplus 
175 - deficit 
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این روش تا حدودي گمراه کننده براي ثبت تمام پرداختها یا دریافتها در طول دوره اي که آنها واقعاً 
روي می دهند و نیز استفاده از آنها در آینده براي اندازه گیري عملکرد مالی جاري گمراه کننده می 

دوره تحت بررسی بوده اند باید در حسابهاي آن دوره باشد. تنها معامالتی که به طور مستقیم مربوط به 
منظور کرد. به طور خالصه، یک لیست از دریافتهاي نقدي و پرداختهاي نقدي شاخص خوبی از درآمد 
به دست آمده و مخارج به بار آمده در آن دوره نیست. به عنوان مثال براي استفاده از روش مبناي نقدي 

دالري را پیشاپیش پرداخت نماید (مثالً براي  5000بیمه خسارات دفترداري، اگر یک سازمان حق 
) با وجود این حقیقت 176سال بعد) به عنوان بخش معامالت سال جاري ثبت می شود (پرداخت نقدي

که مزایا سال بعد به دست می آیند. به همان ترتیب بر اساس روش مبناي نقدي دفترداري، خرید یک 
در سالی ثبت خواهد شد که خریداري شده بود (به عنوان یک  دالري 6000سیستم کامپیوتري 

پرداخت نقدي) حتی اگر مزایاي آن در سالهاي متوالی بسیاري به خوبی فراهم شود. بنابراین طبق 
دالر خواهد بود هر چند بیتشر مزایا از این معامالت تا  11000روش نقدي مخارج براي سال جاري 

دالر براي حق  10000شوند. در سمت درآمد نیز اگر اعضاي باشگاه سالهاي بعد به پول تبدیل نمی 
عضویت پیشاپیش پرداخت نمایند (به عنوان مثال براي سال بعد)، سپس طبق روش نقدي این پولها به 

 90000براي سال جاري محسوب می شوند. اگر یک اسپانسر یک چک  177عنوان دریافتهاي نقدي
ر شروع این سال بنویسد و وصول شود و در دوره جاري ثبت شود، دالري براي یک قرارداد سه ساله د

دالر درآمدها  100000نتیجه اي مشابه روي خواهد داد. بر اساس روش نقدي این دو معامله در جمع 
دالر به طور  30000در طی این دوره تولید می کنند. اما دوباره این مسئله گمراه کننده است زیرا تنها 

دوره جاري می باشد. بنابراین روش نقدي دفترداري می تواند موقعیت مالی واقعی مستقیم مربوط به 
یک سازمان ورزشی را از طریق برجسته نمودن و اغراق در موقعیت سود تحریف کند و بد جلوه دهد 
اگر دریافتها در سال جاري جمع شوند یا کوچک نشان داده شوند اگر پرداختها در سال جاري جمع 

 نجا یک روش تعدیلی براي این تحریفها و کژدیسی ها وجود دارد. شوند. در ای
 

 178روش تعهدي حسابداري
در مقابل سیستم مبناي تعهدي بر این نکته استوار است که پی آمد واقعی چگونگی سنجش درآمد به 
 دست آمده در دوره جاري را نشان می دهد و آن را با مخارج به وجود آمده در دوره جاري مقایسه می
                                                 
176 - cash payment 
177 - cash received 
178 - Accrual method of accounting 
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کند. این رویکرد دو اصل مهم را برجسته می سازد اوالً، درآمدها و مخارج الزم نیست دربرگبرنده 
پرداخت یا دریافت نقدي در زمان معامالت باشد. ثانیاً، تمام دریافتها و پرداختها مربوط به درآمدها و 

یل سودها یا تحمیل مخارج در سال جاري نیستند. در عوض درباره استفاده از تمام منابع براي تحو
کردن هزینه ها می باشد. بنابراین بر اساس مدل تعهدي دفترداري، درآمد زمانی به حساب می آید که 
به دست آید، بر عکس زمانی که جمع می شوند و مخارج زمانی به حساب می آیند که روي داده 

ناي تعهدي جزئیات باشند، بر عکس زمانی که مخارج چیزي را متحمل شوند. در نتیجه سیستم مب
بیشتري از وضعیت مالی یک سازمان ورزشی نسبت به سیستم مبناي نقدي فراهم می کند و بنابراین 

 براي تصمیم گیریهاي مدیریتی اثربخشی بیشتري دارد. 
به هر حال این سیستم پیچیدگی بیشتري نسبت به روش حسابداري نقدي دارد. همانطور که پیش از 

ه وسیله روش تعهدي، درآمدها و مخارج از زمانی که پول نقد دریافت یا این توضیح داده شد ب
دالري که  5000پرداخت می شود، به طور مستقل شناسایی می شوند. بنابراین در مورد حق بیمه 

پیشاپیش پرداخت شود این مبلغ به عنوان یک هزینه براي سال جاري ثبت نمی شود. به همین ترتیب 
ی اسپانسرشیپ که پیشاپیش دریافت می شوند به عنوان افزایش در درآمدهاي درآمد عضو و وجوه مال

سال جاري مطرح نیستند. راه حل این مسئله در فصل بعدي در دفترداري دوطرفه نشان داده شده است. 
ثبت  179نشان داده خواهد شد که حق بیمه به عنوان یک دارایی بر اساس عنوان پیش پرداخت هزینه

لیکه درآمد اسپانسر و عضو به عنوان یک بدهی تحت عنوان درآمد دریافتی از خواهد شد، در حا
 ثبت خواهد شد.  180پیش

به عالوه بر اساس سیستم تعهدي، درآمد به دست آمده در طول یک دوره خاص باید با مخارج مرتیط 
یجاد می کند. با آن مقایسه شود، بنابراین درآمد عایدي نیرویی مؤثر را براي مستند سازي هزینه ها ا

هدف اصلی از مطابقت این رویکرد تضمین این نکته است که تصویري دقیق از سود یا زیان در طول 
دوره تحت بررسی گزارش شود. براي اینکه فرایند مطابقت تا حد امکان درست و دقیق باشد باید ثبت 

بتدایی براي بهبود تعدیالت پیش از تهیه صورت وضعیت هاي مالی فراهم شوند. در نتیجه مرحله ا
مهارتهاي مدیریت مالی اوالً، فهمیدن چگونگی تدوین حسابها و ثانیاً، شناسایی راههاي ایجاد مجموعه 

 اي از صورت وضعیتهاي مالی در دفترداري دوطرفه می باشد. 
 

                                                 
179 - prepaid expense 
180 - income received in advance 
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 فرایند معامالت
دارد که دو دلیل اصلی براي اهمیت نگهداري اسناد در معامالت مالی یک سازمان ورزشی وجود 

عبارتند از: اوالً، براي نظارت بر عملکرد پیشرفت سازمان براي اطمینان از اینکه هزینه ها به طور دقیق 
و درست مدیریت می شوند و اینکه درآمدها در زمان فرارسیدن موعد پرداخت هزینه ها و صورت 

سهامداران فراهم می کند. براي حسابها به مقدار کافی وجود دارند. ثانیاً، خالصه اي از امور مالی براي 
باشگاهها و مؤسسات ورزشی در مقیاس کوچک که تعداد معدودي معامالت مالی دارند خالصه اي از 
کل دریافتیها و کل پرداختیها هستند که به عنوان تنها جزئیات براي محاسبه کل عملکرد مالی مورد 

د که با تعداد عظیمی از معامالت روزانه توجه هستند. به هر حال سازمانهاي ورزشی دیگر وجود دارن
مواجهند که هم در سودآوري و هم در ثروت آنها تأثیر می گذارند. این سازمانها نه تنها شامل 
مؤسسات تجاري مانند مراکز تندرستی و ژیمناستیک هستند بلکه همچنین شامل باشگاههاي حرفه اي 

ند. در این شرایط معامالت بر اساس روزانه در ورزشی غیرانتفاعی مانند لیگهاي ورزشی نیز می باش
جمع می شوند که در عوض در برگه  182ثبت می شوند که متعاقباً در دفاتر کل 181دفاتر روزنامه

تدوین می شوند که این برگه اساس صورت وضعیت هاي مالی است. نمودار  183ترازنامه آزمایشی
 این فرایند را شرح داده است.       1-7شکل 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
181 - journals 
182 - ledgers 
183 - form trial balances 
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 دفاتر روزنامه
براي به مرحله اجرا درآوردن فرایند حسابداري، معامالت به ترتیب زمانی در فایلهاي الکترونیکی یا 
دفاتر تدوین شده ثبت می شوند. هر چند رویدادهاي مالی می توانند در یک دفتر فراگیر تنها، ارائه و 

به طور عمومی چندین زیربخش هستند که می توانند براي ثبت معامالت مستند شوند اما در اینجا 
 خاص مورد استفاده قرار گیرند. آنها شامل:

 که تمام پولهاي نقدي به دست آمده را ثبت می کند.  184دفتر دریافتهاي نقدي -1
 که تمام پرداختهاي نقدي را ثبت می کند.  185دفتر پرداخت هاي نقدي -2
که تمام فروش کاالها و خدماتی که از طریق اعتبار  186وش نسیه)دفتر فروشهاي اعتباري (فر -3

 بانکی پرداخت می شوند را ثبت می کند. 

                                                 
184 - cash receipts journal 
185 - cash payments journal 
186 - credit sales journal 

ثبت در دفتر  رویداد مالی
 روزنامه

خالصه ها در 
 دفتر کل

ایجاد تراز 
 آزمایشی

صورت 
 حسابهاي مالی

 نمونه ها:
 حراجی -
پرداخت  -

 صورتحساب
 دریافت دستمزدها -
 خرید دارایی -
 پرداخت دستمزدها -
 استقراض -
 ش پرداخت پی -

 دریافتهاي نقدي
 پرداختهاي نقدي

 فروشهاي غیر نقدي
 خریدهاي نسیه

 کلی

 دارایی
 بدهی

 سرمایه
 درآمد
 هزینه

 دارایی/
 بدهی ها

 درآمد/
 مخارج

 تراز مالی پول نقد
 سود/زیان

 وجوه نقدي

 : فرایند دفترداري1-7شکل 
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که تمام خریدهاي  دارایی ها به غیر از موجودي اعتبار بانکی، و هر  187دفتر روزنامه عمومی -4
 معامله دیگري که در جاي دیگر ثبت نشده است را ثبت می کند.  

ت همیشه الزم و ضروري نیستند بلکه نیاز به دفترداري سیستماتیک به عنوان این زیربخشها و تقسیما
 2-7و  1-7یک اصل ثابت به قوت خود باقی می ماند. بعضی از مثالهاي ساده از اقالم ثبتی در جدول 

 درج شده اند.  
 

 جنوبی پرداخت هاي نقدي. اتحادیه چوگان داخل سالن ولز -: نمونه ثبت در دفتر روزنامه1-7جدول 
 مبلغ به دالر شرح جزئیات اقالم ردیف

 25 لوازم  التحریر اداره 1

 150 تبلیغات 2

 1500 هزینه پاکتهاي پستی 3

 225 تی شرتهاي کارمندان 4

 300 کاله هاي تبلیغاتی 5

 2200 مجموع

 

 فروشهاي نقدي. مرکز شناي ساحل شمالی -: نمونه ثبت در دفتر روزنامه2-7جدول 
 مبلغ به دالر یاتجزئ ردیف

 550 عضویت کامل -188هاکت 1

 50 لباس شنا -189لینتون 2

 300 عضویت سالن ژیمناستیک -190بالیر 3

 20000 عضویت مشارکتی -191شوراي شهر چشم انداز اقیانوس 4

 100 پودر پروتئینی -192هوارد 5

 21000 مجموع

 
 

                                                 
187 - general journal 
188 - G. Hackett 
189 - L. Lenton 
190 - T. Blair 
191 - Ocean View City Council 
192 - J. Howard 
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 دفاتر کل
شود که شامل پایگاه داده ها از معامالت دسته بندي جمع کل دفاتر روزانه به دفاتر کل انتقال داده می 

شده بر اساس شماره طبقات حساب می باشد. به عالوه براي هر گونه حساب دو ستون وجود دارد، 
ستون سمت چپ به عنوان ستون بدهکاري طراحی شده است در حالیکه ستون سمت راست به عنوان 

 193هکاري و بستانکاري به وسیله یک حساب تیستون بستانکار طراحی شده است. این حسابهاي بد
نمایش داده می شوند. حساب تی شامل بدهکاري در سمت چپ و بستانکاري در سمت راست می 

ببینید. این نکته مهم است که بدهکاریها و بستانکاریها ربطی به  2-7باشد که می توانید در شکل 
 ندارند.  194سودها و خسارات یا مانده هاي مثبت یا منفی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به منظور فهمیدن چگونگی ثبت معامالت در حساب تی الزم است که اصول اصلی دفتر داري دوطرفه 
درك و فهمیده شود. همانطور که قبالً اشاره شد دفترداري دوطرفه پیرامون مفهوم بستانکاري و 

در  در سمت چپ حساب دفتر کل 195بدهکاري ایجاد شده است که مکان ثبت در ستون بدهکار
در سمت راست حساب می باشد. به بیان دیگر بدهکاري هم  196حالیکه مکان ثبت در ستون بستانکار

براي تراز ثبت در سمت چپ و بستانکاري هم تراز ثبت در سمت راست می باشد. نکته مهم دیگر 
طبقه از حسابها وجود دارد که عبارتند از حسابهاي  5یادآوري در مورد دفترداري دوطرفه این است که 

دارایی ها، حسابهاي بدهی ها، حسابهاي سرمایه اي، حسابهاي درآمدي و حسابهاي هزینه. ویژگیهاي 
 هر کدام از این حسابها در زیر فهرست شده اند. 

                                                 
193 - T-account 
194 - positive or negative balances 
195 - debit entry 
196 - credit entry 

 نام حساب

 بستانکاریها بدهکاریها

 T: حساب 2-7شکل 
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 : دارایی ها1حساب گروه 
ایی ها اقالم ارزشمندي هستند که از طریق شرکت مالکیت می شوند. این اقالم براي شرکت موجب دار

 تولید سود و مزایا می شوند و در زیر طبقه بندي شده اند:
 پول نقد در حساب تجاري بانکی نگهداري می شود.  -1
ي مارك بدهکاران یا افرادي که به شرکت پول بدهکارند (مثالً خریداري تی شرتهاي دارا -2

تجاري که هنوز بهاي آنها پرداخت نشده است) که به عنوان حسابهاي قابل وصول شناخته 
 شده اند. 

 پیش پرداخت هزینه (مثل پیش پرداخت بیمه دارایی).  -3

 بازار سهام و فروش کاالها و اجناس (مثل فروش تی شرتهاي داراي مارك تجاري به اعضا). -4

 وسایل و تجهیزات -5

 سرمایه گذاریها -6

 ایل نقلیهوس -7

 زمین و ساختمانها -8

 باشند. 197دارایی ها همچنین می توانند جاري یا ثابت

 : بدهی ها2حساب گروه 
بدهی ها شامل میزان بدهکار بودن به دیگران از طریق شرکت می باشد. بدهی ها موجب ایجاد 

 دادخواست بر علیه شرکت می شوند و به انواع زیر طبقه بندي می شوند:
رادي که به آنها پول بدهکارند (مثل خرید و فروش کامپیوتر بر اساس اعتبار طلبکاران یا اف -1

 معروف هستند.  198بانکی) به عنوان حسابهاي پرداختنی
یا پولهاي تعیین شده براي پرداخت مطالبات آینده (مثل شرایط  199پرداختهاي متعلقه -2

 )200بازنشستگی یا مرخصی استعالجی کارمند
موجب آن شرکت قادر به اضافه برداشت بر اساس حساب که به  201اضافه برداشت بانکی -3

 تجاري می باشد.

                                                 
197 - current or non-current (fixed) 
198 - accounts payable 
199 - Accrued payments 
200 - superannuation or employee sick leave 
201 - Bank overdraft 
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 202وامهاي کوتاه مدت -4

 203وامهاي بلند مدت -5

 بدهی هاي نیز مانند دارایی ها می توانند جاري یا ثابت باشند. 

 : سرمایه3حساب گروه 
وق صاحبان سرمایه میزان وجوه مالی سرمایه گذاري شده در شرکت می باشد و به عنوان مالکیت یا حق

 سهام معروف است و شامل:
 کمک مالکان به شرکت -1
  206و تزریق پول نقد اضافی 205، سودهاي تقسیم نشده204جهش سرمایه -2

حقوق صاحبان سهام در نتیجه تزریق سرمایه به شرکت، منافع، خسارات یا زمانی که مالکلین پول خود 
 را از شرکت خارج می کنند تغییر می کند. 

 : درآمد4حساب گروه 

درآمد شامل میزان درآمد کسب شده از طریق فعالیتهاي تجاري شرکت و فروش و بدهکار کردن 

 دیگران و حق الزحمه ها می باشد. 
 می تواند پول نقد باشد یا اعتبار بانکی -1
 درآمد کسب شده از طریق کار -2
 شامل وجوهات پیش پرداختی نمی باشد.  -3

 : مخارج5حساب گروه 

 ط به کسب درآمد است.مخارخ شامل هزینه هاي مربو
 هزینه هاي پرداختی حتی زمانیکه پرداخت نشده اند.  -1
 شامل هزینه هاي پیش پرداختی نمی شود.   -2

مهمترین قانون انتقال اسناد به حسابهاي باال در دفتر کل این است که براي هر ثبت در ستون بدهکاري 
بت در ستون بستانکاري به همان میزان به همان میزان ثبت در ستون بستاکاري وجود دارد. و براي هر ث

ثبت در ستون بدهکاري وجود داشته باشد. به بیان دیگر براي هر ثبت در سمت چپ باید به همان 

                                                 
202 - Short-term loans 
203 - Long-term loans 
204 - start up capital 
205 - retained profits 
206 - additional cash injections 
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میزان ثبت در سمت راست وجود داشته باشد. این بدین معنی است که مجموع سمت چپ باید 
دوطرفه معروف است. تمام اسناد مساوي مجموع سمت راست باشد: از این رو اصطالحاً به دفترداري 

. یعنی دارایی ها یا اقالم P= [C + R - E - D]که  A=L + Pمالی در این معادله خالصه می شوند: 
بعالوه حق مالکیت  L(208همواره مساوي با بدهی هاي یا مقدار بدهی به دیگران A(207 )ارزشی (

)P(209 قوق صاحبان سهام نامیده می شود یا سرمایه گذاري مالکین می باشد. حق مالکیت که اغلب ج
، مخارج یا هزینه R(211، درآمد یا میزان درآمد کسب شده از تجارت C(210)شامل سرمایه گذاري (

و طرح هایی که مالک ممکن است از شرکت کسب کند  E(212هاي مربوط به درآمدهاي کسب شده (
)D(213 :می باشد. معادله باال پس از بازنویسی به صورت زیر است ، 

A = L + C + R – E – D  
 
زمانیکه استقراض، درآمد و سرمایه گذاري در شرکت افزایش می یابد وضعیت دارایی ها افزایش می 

 یابد اما زمانیکه مخارج افزایش می یابد و سرمایه از شرکت خارج می شود دارایی ها کاهش می یابد. 
معامالت متفاوت بر هر کدام از این این یک روش براي فهمیدن معادله باال است و درك اینکه چگونه 

پنج طبقه متفاوت از حسابها تأثیر می گذارد. به هر حال روش دیگر براي شناختن این است که حساب 
باید به حساب بدهی کسی گذاشته شود یا به حساب بستانکاري کسی گذاشته شود. به عنوان مثال 

ول نقد در حساب بانکی چه اتفاقی روي وقتی که چک یک اسپانسر به صندوق ریخته می شود براي پ
می دهد؟ پاسخ این سؤال شامل منطق درونی سیستم دفترداري دوطرفه است که مجموعه اي از قوانین 

 فهرست شده اند.  3-7از طریق فرایند هر معامله فراهم می کند. این قوانین در جدول 
 
 
 
 
 

                                                 
207 - Assets 
208 - Liabilities 
209 - Proprietorship 
210 - Capital 
211 - Revenue 
212 - Expenses 
213 - Drawings 
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 : قوانین اسناد مالی3-7جدول 

 کاهش افزایش حساب

 بستانکاري بدهکاري یدارای

 بدهکاري بستانکاري بدهی

 بدهکاري بستانکاري سرمایه

 بدهکاري بستانکاري درآمد

 بستانکاري بدهکاري هزینه

 

هنگام استفاده از این جدول دو سؤال باید درباره هر معامله که ثبت شده است، پرسیده شود. سؤال اول 
عامله است؟ براي نمونه این حساب بر حساب بدهی یا این است که کدام دسته از حسابها متعلق به م

بر حساب دارایی تأثیر خواهد گذاشت؟ دومین سؤال براي پرسیدن این است که این معامله ثبت در 
ستون بستانکاري یا ثبت در ستون بدهکاري خواهد بود؟ این قوانین تأیید خواهند کرد که هر وقت 

و مخارج شد در سمت بدهکاریها ثبت می شود (مثالً در معامله موجب افزایش در سطح دارایی ها 
سمت چپ دفتر کل گنجانده می شود). از سوي دیگر وقتی معامله منجر به افزایش در بدهی ها، 

 سرمایه و درآمد می شود در ستون بستانکاري ثبت خواهد شد (یا سمت راست دفتر کل). 
 

  214به عنوان نمونه باشگاه تنیس رولینگ پالینز
قوانین در ثبت معامالت در دفتر کل مشابهی براي باشگاه غیر واقعی تنیس رولینگ پالینز مورد  این

استفاده قرار گرفته است که از یک دفتر روزنامه عمومی منفرد ساخته شده است. این ثبت ها دفتر 
 لیست شده اند.  4-7روزنامه در جدول 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
214 - Rolling Plains Tennis Club 



 99 

 گاه تنیس رولینگ پالینز: ثبت هاي دفتر روزنامه براي باش4-7جدول 
 جوالي -معامالت 

دالري از حق عضویت در  20000. پیش پرداخت 1
 حساب چکی شرکت

دالري به خاطر مربیگري  6000. دریافت دستمزد 11
 هفته قبل در درمانگاه 

دالر با کارت  2000. خریدن کامپیوتر و پرینتر به مبلغ 3
 اعتباري بانکی

براي تبلیات در روزنامه دالري  400. پرداخت نقدر 20
  215محلی

. خریدن ملزومات اداري (منگنه ها، جوهر و غیره) به 4
 دالر با اعتبار بانکی 500مبلغ 

 دالري دستگاه فتوکپی 200. فروش نقدي 25

 دالري دستگاه فتوکپی جدید 2500. خرید اعتباري 29 دالري براي اعضا  10000. پرداخت نقدي بیمه 5

اعضا براي سیم کشی دوباره راکت تنیس . فاکتور فروش 7
 دالر 600به ارزش 

. پرداخت صورت حسابهاي آب و برق و غیره در مجموع 30
 دالري 2500دالر و اجاره  1500

 
این ده معامله ثبتی در دفتر روزنامه در حال حاضر باید به دفاتر کل مورد استفاده قوانین دفترداري 

تقال داده شوند. همانطور که قبالً اشاره شد دفاتر کل پیرامون هر کدام دوطرفه نشان داده شده در باال ان
گانه حساب هستند که داریی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمد و مخارج هستند. این نکته  5از گونه اساسی 

تعدیلی در حساب دفتر کل خواهد داشت. به  216نیز مهم است که هر معامله هم تراز و ثبت هاي
نها تنها در یک حساب بدهکاري نخواهند بود بلکه در یک حساب بستانکاري دیگري عبارت دقیق تر آ

 نیز ثبت خواهند شد. به این دلیل حسابها همیشه متوازن خواهند بود. 
راههایی را که هر معامله به دست آمده است را نشان می دهد. در اولین نمونه حق  5-7جدول 

تار می کند. با به بکاربردن قوانین ثبت در دفترداري دوطرفه عضویت به عنوان یک سرمایه با باشگاه رف
حساب سرمایه بستانکاري است (بخاطر نشان دادن افزایش) در حالیکه پول نقد (دارایی) در حساب 
بانکی بدهکاري می باشد (زیرا قوانین می گویند حتی در صورت افزایش حساب دارایی). معامالت 

و دربرگیرنده خرید دارایی ها بر اساس اعتبار بانکی هستند. در نتیجه تجهیزات و ملزومات اداري هر د
حساب تجهیزات اداره در هر مورد بدهکاري است اما در عوض پول نقد در حساب بانکی بستانکاري 
است، دفاتر حساب پرداختنی بستانکاري هستند. به خاطر این است که اقالم بر اساس اعتبار بانکی 

بر اساس پول نقد. وقتی که در نهایت پرداخت ها ایجاد شدند دفاتر حساب  خریداري می شوند تا
 پرداختنی بدهکاري خواهند بود در حالیکه حساب نقدي بستانکاري خواهد بود.   

                                                 
215 - local paper 
216 - offsetting entries 
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 خالصه اي از انتقاالت  به دفتر کل -: باشگاه تنیس رولینگ پالینز5-7جدول 
 بدهکاري مشخصات تاریخ

 (دالر)

 بستانکاري
 (دالر)

 پول نقد در بانک ( افزایش دارایی) جوالي 1
 سرمایه از حق عضویت (افزایش سرمایه)

 (حق الزحمه هاي  عضویت)

20000  
20000 

 تجهیزات اداري (افزایش دارایی) 3
 حسابهاي پرداختی (افزایش بدهی)

 (خرید کامپیوتر و پرینتر با اعتبار بانکی)

2000  
2000 

 ی)ملزومات اداري (افزایش دارای 4
 حسابهاي پرداختی (افزایش یدهی)

 (خرید ملزومات اداري با اعتبار بانکی)

500 
 

 
500 

 بیمه (افزایش مخارج) 5
 پول نقد در بانک ( کاهش دارایی)

 (پرداخت حق بیمه اعضا)

10000 
 

 
10000 

 حسابهاي دریافتی (افزایش دارایی) 7
 درآمد خدمات (افزایش درآمد)

 یم کشی دوباره راکت تنیس)(فاکتور فروش اعضا براي س

600 
 

 
600 

 پول نقد در بانک ( افزایش دارایی) 11
 درآمد خدمات (افزایش درآمد)

 (دریافت دستمزد براي مربیگري در درمانگاه)

6000 
 

 
6000 

 تبلیغات (افزایش درآمد) 20
 پول نقد در بانک ( کاهش دارایی)

 (آگهی تبلیغاتی در روزنامه)

400 
 

 
400 

 قد در بانک ( افزایش دارایی)پول ن 25
 تجهیزات اداري (کاهش دارایی)

 (فروش دستگاه فتوکپی)

200 
 

 
200 

 تجهیزات اداري (افزایش دارایی) 29
 حسابهاي پرداختی (افزایش بدهی)

 خرید دستگاه فتوکپی با اعتبار بانکی)

2500 
 

 
2500 

 صورت حسابهاي اجاره و آب و برق و ... (افزایش مخارج) 30
 ل نقد در بانک ( کاهش دارایی)پو

 (مخارج تسهیالت زندگی مانندآب و ...)

4000 
 

 
4000 

  



 101 

خدمات سیم کشی دوباره راکت تنیس موجب تولید درآمد می شود حتی اگر بعداً پرداخت شود. در 
این مورد حساب درآمد بستانکاري می باشد در حالیکه دفاتر حساب قابل دریافت (دارایی) بدهکاري 

د بود. فاکتور فروشی که بالفاصله پرداخت شده باشد، حساب پول نقد آن به جاي حسابهاي خواه
 دریافتنی، در سمت بدهکاري ثبت می شود 

زمانی که تمام ورودیهاي دفتر روزنامه تحت روش دفترداري دوطرفه به دفاتر کل انتقال داده شدند 
 ).     6-7تعادل حساب به وجود خواهد آمد (جدول 

ه بعدي ایجاد یک تراز آزمایشی است که هم ترازي بستانکاریها و بدهکاریهاي ثبت شده در مرحل
دفاتر را تأیید می کند. زمانی که تراز آزمایش انجام شد مبناي ساختاري صورت حسابهاي مالی را 

 تشکیل می دهند. یک مثال در ادامه آورده شده است.  
 

 دفتر کل -: باشگاه تنیس رولینگ پالینز6-7جدول 
 بدهکاري مشخصات تاریخ

 (دالر)

 بستانکاري
 (دالر)

 مانده
 (دالر)

 
 جوالي  1
5 

11 
20 
25 
30 
3 
4 

25 
29 
7 

 دارایی ها 
 پول نقد در بانک ( افزایش دارایی)
 پول نقد در بانک ( کاهش دارایی)
 پول نقد در بانک ( افزایش دارایی)
 پول نقد در بانک ( کاهش دارایی)

 ک ( افزایش دارایی)پول نقد در بان
 پول نقد در بانک ( کاهش دارایی)
 تجهیزات اداري (افزایش دارایی)
 ملزومات اداري (افزایش درآمد)
 تجهیزات اداري (کاهش دارایی)
 تجهیزات اداري (افزایش دارایی)

 حسابهاي قابل دریافت (افزایش درآمد)

 
20000 

 
6000 

 
200 

 
2000 
500 

 
2500 
600 

 
 

10000 
 

400 
 

4000 
 
 

200 
 

 
20000 
10000 
16000 
15600 
15800 
11800 
13800 
14300 
14100 
16600 
17200Dr 

 
3 
4 

29 

 بدهی ها
 حسابهاي پرداختی (افزایش بدهی)
 حسابهاي پرداختی (افزایش بدهی)
 حسابهاي پرداختی (افزایش بدهی)

 
 

 
2000 
500 

2500 

 
15200 
14700 
12200 

 
1 

 سرمایه
 ویت) حقوق صاحبان سهام (حق عض

 (افزایش سرمایه)

  
20000 

 

 
7800- Cr 
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7 

11 

 درآمد
 سیم کشی دوباره سیم راکت تنیس (افزایش درآمد)

 مربیگري کلینیک (افزایش درآمد)

 
 

 
600 

6000 

 
8400-  

14400- 
Cr 

 
5 

20 
30 

 مخارج
 بیمه (افزایش مخارج)

 تبلیغات (افزایش درآمد)
 زایش مخارج)صورت حسابهاي اجاره و آب و برق و ... (اف
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 تراز آزمایشی 

ترازنامه آزمایشی در پایان هر ماه تکمیل می شوند و مبناي صورت حسابهاي مالی را تشکیل می دهند. 
گاه و به در این مورد بعضی محاسبات ساده می توانند براي ایجاد سود یا زیان روي داده از طریق باش

عالوه تراز دارایی ها و بدهی ها ایجاد شوند. بنابراین زمانی که تراز آزمایشی تکمیل گردید، مجموعه 
اي از دفاتر که یک تصویر از عملکرد باشگاه تنیس رولینگ پالینز را فراهم می کنند را کنار می گذاریم 

دهد در حالی که مخارج  دالري را نشان می 6600). حساب درآمدي یک عدد مجموع 7-7(جدول 
دالري می کند. در طول دوره  7800دالر هستند، در نتیجه ایجاد یک کسري بودجه عملیاتی  14400

دالري  11800دالري در مقایسه با پول نقد در بانک  17200مشابه گروه دارایی دفاتر تعادل 
حسابهاي قابل دریافت  دالر) و 4800دالر) دارد، تجهیزات اداري ( 14400دالر کاهش به  26200(
دالر بود. بنابراین معادله  2000دالر حقوق صاحبان سهام  5000دالر). مجموع بدهی ها  600(

 حسابداري به شکل زیر خواهد بود. 
 

A (17200) = L (5000) + C (20000) + R (6600) – E (14400)   
 

ضرر کرده است و ارزش دارایی از به طور خالصه باشگاه تنیس رولیگ پالینز تا اندازه اي عملیاتش 
دالر کاهش یافته است این مبلغ مانده حساب است.  17000دالر (تزریق اولیه وجوه مالی) به  20000

 این روند خوبی نیست و ممکن است با تأمین بیشتر درآمد موقعیتش بهبود یابد.    
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 تراز آزمایشی -: باشگاه تنیس رولینگ پالینز7-7جدول 
 بدهکاري عنوان حساب

 (دالر) 

 بستانکاري
 (دالر) 

 دارایی ها
 پول نقد در بانک
 تجهیزات اداري

 حسابهاي قابل دریافت

 
26200 
5000 
600 

 
14400 

200 

 بدهی ها
 حسابهاي پرداختی

  
5000 

 سرمایه
 سهام اعضا (حق عضویت)

  
20000 

 درآمد
 سیم کشی مجدد راکت تنیس

 مربیگري کلینیک

  
600 

6000 

 مخارج
 یمهب

 تبلیغات
 صورت حسابهاي اجاره و آب و برق و ...

 
10000 

400 
4000 

46200 

 
 
 
 

46200 
 

 مرحله بعد
زمانی که دفاتر به طور منظم تدوین شدند تولید مجموعه اي از صورت حسابهاي مالی که یک تصـویر  

سه اصل کلیـدي   واضح از چشم انداز مالی باشگاه، مؤسسه یا لیگ را فراهم کند، امکان پذیر می باشد.
صورت حسابهاي مالی که نیاز به بررسی دارند صورت حساب سود و زیان، ترازنامه مـالی و صـورت   

 حساب گردش وجوه نقدي هستند. این اصول در فصل بعدي به طور مفصل بحث خواهند شد. 
 

 سؤاالت:
دي چرا مدیریت مالی دقیق براي سازمانهاي ورزشی چه کوچک چه بزرگ داراي اهمیـت زیـا   -1

 است؟
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سؤاالت کلیدي که تمام سازمانهاي ورزشی نیازمند پاسخگویی به آنها بـه منظـور درك بهبـود     -2
 کلی امور مالی هستند چه می باشند؟

 اسناد مالی براي ایجاد سیستمهاي حسابداري چه هستند؟ -3
 سه صورت حساب هاي اصلی مالی کدامند و هدف از اندازه گیري آنها چه می باشد؟ -4
داري نقدي و روش حسابداري تعهدي تمایز قائل شوید. چـرا روش تعهـدي   بین روش حساب -5

 یک سیستم عالی براي دفترداري و حسابداري می باشد؟
 جریان یک معامله مالی از ارقام خام تا نوشتن در یک صورت حساب مالی را شرح دهید. -6
 معادله حسابداري را توضیح دهید؟ -7
 له حسابداري شناسایی کنید. پنج گونه حساب و ارتباطاتشان را با معاد -8
معنی دفترداري دوطرفه چه می باشد و توضیح دهید که چگونه با معادلـه حسـابداري ارتبـاط     -9

 دارد؟
یک جدول را رسم کنید که چگونگی ثبت معـامالت را در سیسـتم دفتـرداري دوطرفـه شـرح       -10

 دهد.
ررسی قرار دهید. چـه  به طور مختصر موقعیت مالی جاري باشگاه تنیس رولین پالینز را مورد ب -11

عواملی باعث موفقیت و چه عواملی باعث عدم موفقیت آن شده اسـت؟ چگونـه ممکـن اسـت     
 عملکرد مالی خود را بهبود ببخشد؟  
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 نگاه کلی

این فصل به بحث سه صورتحساب مهم مالی می پردازد که عبارتند از صورتحساب 
. سپس به بررسی 1، و صورتحساب جریان وجوه نقدي1، صورتحساب سود و زیان1ترازنامه

سه مورد فرضی در مورد ایجاد و تفسیر صورتحساب ها می پردازیم. از این موارد براي 
ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، و صورتحساب هاي روشن ساختن ویژگی هاي اصلی 

 جریان وجوه نقدي استفاده می کنیم. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 حسابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه  

ند آگاهی کامل از همان طور که قبالً نشان داده شد، مدیریت موثر براي هر سازمان ورزشی نه تنها نیازم
اصول مدیریت مالی، بلکه بلکه نیازمند حمایت گزارش مالی و سیستم گزارشی است که اجازه بررسی 
آسان و سریع سالمت مالی موسسه یا باشگاه را می دهد. حال این امریست بدیهی که سازمان ورزشی 

می کند. اول، سند اجرا یا که به طور حرفه اي مدیریت می شود سه گزارش مالی ساالنه منسجم تولید 
صورتحساب سود و زیان می باشد که در مورد درآمدهاي کسب شده و هزینه هاي به بارآمده در یک 
دوره زمانی گزارش می دهد. دوم، صورتحساب وضعیت یا تراز نامه است که درباره میزان فعلی 

پول نقد است که جریان  ها (دیون) و سهام گزارش می دهد. سوم، صورتحساب جریاندارایی، بدهی

7 
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پول نقد را در داخل و خارج سازمان شناسایی می کند. صورتحساب جریان پول نقد به فعالیتهاي 
مربوط به کارهاي روزمره، فعالیتهایی که شامل خرید و فروش اموال هستند، و فعالیتهاي مربوط به وام 

انداز مهمی را در ب باال چشمگرفتن و بازپرداخت آنها تقسیم می شود. هر یک از سه صورتحسا
 فعالیتهاي مالی سازمان فراهم می سازد و در ادامه به شکل مفصلی به آنها پرداخته می شود. 

 

 ترازنامه 

گفته شد که تعادل  7توانیم بیشتر درباره ترازنامه و مفهوم آن صحبت کنیم. در فصل اکنون ما می
ر سمت چپ ترازنامه و دیون (بدهیها) در سمت راست ها دحسابها در ترازنامه اصل می باشد. دارایی

نیز در سمت راست قرار خواهد گرفت و همانگونه که در  صاحب امتیاز و سهامدارقرار می گیرند. 
فصل هفت نشان داده شد آن همواره تراز خواهد بود. به طور خالصه، ترازنامه تصویر واضحی از 

ها ها (چیزهایی که دارا می باشد) و بدهیداراییدارایی تشکیالت ورزشی را از طریق مقایسه 
ها بعنوان ارزش خالص ها و بدهیکند. تفاوت بین دارایی(چیزهایی که بدهکار می باشد) ارائه می

ها ها و بدهیهاي خالص براي تشخیص تفاوت بین داراییشناخته شده و در ترازنامه از عبارت دارایی
تواند به عنوان تصویري از ارزش یک موسسه یا باشگاه ورزشی در امه میشود. بنابراین ترازناستفاده می

هاي سازمان می باشد که یک مقطع زمانی عمل کند. ترازنامه همچنین نشاندهنده چگونگی تأمین دارایی
ها یا افراد دیگر فراهم می تواند از طریق سهام (یا سرمایه مالکان) یا وجوه قرض شده از برخی سازمان

ها یکسان نمی باشند. آنها می توانند به تعدادي گروه دسته بندي اشد. با این حال، همه داراییشده ب
هایی تقسیم شوند. در نتیجه، ترازنامه براي ایجاد ها نیز به همین ترتیب می توانند به گروهشوند. بدهی

یزان سهام مالکان یا شود. مهاي جاري و غیرجاري استفاده میتصویر روشنی از میزان دارایی و بدهی
سرمایه ذینفعان و تفاوت بین آنها نیز می توانند به خوبی در ترازنامه مشخص شوند. این بدان علت 

گذاري شده و هم از وجوه است که دارایی ها می توانند هم از سرمایه مالکان و سودهاي دوباره سرمایه
 قرض گرفته شده جمع آوري شوند. 

 

 هادارایی
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همه آن چیزهایی هستند که یک سازمان آنها را دارا می  217هاقبالً اشاره شد، داراییهمانگونه که 
هاي مختلف تقسیم بندي می شوند بلکه براساس میزان هاي ترازنامه نه تنها به دستهباشد. دارایی

شوند، بدین صورت که نقدینگی بیشتر در باال و نقدینگی کمتر در پایین نقدینگی شان نیز فهرست می
گردد و همه  صورتحساب قرار می گیرد. اندازه نقدینگی دارایی به سهولت تبدیل آن به پول نقد بازمی

هاي جاري در فهرست هایی که می توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند ذیل عنوان داراییدارایی
یازي به توضیح ندارد)، ترین دارایی هاي جاري عبارتند از پول نقد در بانک (که نقرار می گیرند. رایج

اشاره کردیم شامل صورتحسابها و  7ها و حسابهاي قابل دریافت (همانطور که در فصل طلب
گذاریها در بازار سهام (که از طریق فروش اند)، سرمایهفاکتورهاي کوتاه مدت که هنوز پرداخت نشده

رت اجبار می توانند به پول نقد سریع می توانند به پول نقد تبدیل شوند)، و مواد و کاال (که در صو
تبدیل شوند). مواردي همچون هزینه هاي از قبل پرداخته شده (یعنی صورتحسابهایی که از قبل 
پرداخته می شوند) نیز می توانند در اینجا قرار گیرند. میزان دارایی هاي جاري شاخص مهمی از 

آن صورتحسابها پرداخته می شوند و سالمت مالی سازمان ورزشی است، زیرا ابزاریست که به وسیله 
درخواست طلبکاران براي پرداخت برآورده می شود. دارایی ها همچنین بعنوان ثابت یا غیرجاري در 
فهرست قرار می گیرند. این دارایی ها شامل هر چیزي که نتواند به آسانی و سریع به پول نقد تبدیل 

ردش باالیی نداشته باشند در این فهرست قرار باشند. بعضی از کاالها و مواد وقتی که گشود می
خواهند گرفت. موارد اصلی، دارایی هاي مادي و ملموسی خواهند بود که براي تولید درآمد ضروري 

مدت دشوار است. این موارد عبارتند از وسایل اداري و هستند، اما فروش آنها با قیمت مناسب در کوتاه
ها. رزشی)، وسایل حمل و نقل موتوري، ساختمانها و زمینتجهیزات (شامل همه انواع تجهیزات و

اند. ترازنامه یک سازمان ورزشی با تعداد فهرست شده 8-1هاي اصلی دارایی ها در جدول دسته
تر می شود. براي مثال، دارایی ها هم می توانند در طول زمان ارزش افزوده دیگري از عوامل پیچیده

ول زمان کاهش افزوده داشته باشند (استهالك یا افت). اموال، اوراق داشته باشند (ترقی) و هم در ط
بهادار و سهام و انواع کاالهاي نایاب و یادگاریها معموال در معرض افزایش ارزش قرار دارند. در سوي 
دیگر، دارایی هاي دیگري وجود دارند که به سرعت ارزش خود را از دست می دهند و فرسوده و 

زون بر این، دارایی هایی نیز وجود دارند که با وجوه ملموس نبودن، آشکارا به ارزش کهنه می شوند. اف
سازمان می افزایند و باید درنظر گرفته شوند. حسابدارها سالهاست این واقعیتهاي مالی را شناخته اند و 

 کنند. در نتیجه راهبردهایی را براي مدیریت آنها پیشنهاد می

                                                 
217  - assets 
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 اع دارایی هاانو -. ترازنامه8-1جدول 

 مثال  میزان نقدینگی  نوع دارایی 

 موجودي حساب تجاري  باال (جاري) پول نقد در بانک 

 هاي اعضاي باشگاه وام متوسط (جاري)  حسابهاي قابل وصول 

 پرداخت بیمه سال بعد متوسط (جاري) هزینه پیش پرداخته شده 

  مالکیت سهام متوسط (جاري) سهام شرکت 

 موجودي تجهیزات ورزشی  متوسط (جاري) االها] سیاهه [ک

 سیستم کامپیوتر  پایین (غیرجاري) تجهیزات اداري 

 اثاثیه اداره پایین (غیر جاري) سایر تجهیزات 

 مالکیت وسایل نقلیه  پایین (غیرجاري) وسایل نقلیه

 مالکیت ساختمان اداري  پایین (غیرجاري) اموال

 نوسازي استادیوم  غیرجاري)پایین ( توسعه هاي ساختمان

 

 افت (استهالك) 

این اصل استوار است که دارایی هاي غیر جاري ارائه دهنده خدمات بالقوه اي هستند که  218افت
کند. بنابراین دارایی ها به علت سایش، خرابی و احتماالً سازمان در طول زمان از آنها استفاده می
رآیندي است که در آن کاهش ظرفیت خدمات بالقوه یک فرسودگی رایج، عمر کوتاهی دارند. افت ف

                                                 
218 - Depreciation 
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دارایی (مانند یک وسیله نقلیه) به طور افزاینده اي سبب ایجاد هزینه دوره اي می شود. بر این اساس، 
ارزش دارایی در مقابل قیمت فروش آن یا ارزش بازار کاهش می یابد و درآمد را تعدیل می نماید. به 

اي که از آن استفاده می شود، عمر مفید دارایی باید شده بر دارایی در دوره منظور محاسبه هزینه تحمیل
تخمین زده شود. این معموالً کمتر از عمر واقعی آن است. براي مثال، در مورد وسیله نقلیه، مسلم است 

در شود، هر چند هنوز قایابد و در نتیجه از ارزش آن کاسته میکه بعد از سه سال کارایی آن کاهش می
است راه برود. اگر دارایی داراي ارزش فروش مجدد باشد، آنگاه این مقدار از قیمت اولیه کسر می 
شود تا میزان افت حاصل شود. ساده ترین شیوه محاسبه افت یک دارایی، شیوه هزینه اولیه یا خط 

ختصاص می راست است. این شیوه ارزش کاسته شده مساوي به هر دوره مورد نظر عمر مفید دارایی ا
دهد. میزان افت هر دوره با تقسیم قیمت دارایی منهاي ارزش فعلی بر تعداد دوره هاي عمر مفید 

دالر خریداري شده را در نظر  11000اي که به قیمت دارایی تعیین می شود. براي مثال، سیستم رایانه
دالر باشد. با  1000سال  5بگیرید. پیش بینی می شود که ارزش فروش مجدد این سیستم بعد از 
دالر خواهد بود. این  2000استفاده از شیوه محاسبه افت از طریق خط راست، کاهش ارزش ساالنه 

سال عمر مفید پیش بینی شده  5دالر) بر  10000رقم با تقسیم تفاوت قیمت فروش و ارزش فعلی (
صورتحساب سود و  به دست می آید. سپس این افت ساالنه به عنوان هزینه براي پنج سال بعدي در

زیان اعالم خواهد شد. این فرآیند توزیع هزینه دارایی برروي یک دوره خاص زمانی استهالك نامیده 
اي که در پشت این فرآیند وجود دارد این است که باید تصویر واضحی از رابطه بین می شود. نکته

 دها وجود داشته باشد.توزیع منافع استفاده از یک دارایی و هزینه هاي بوجود آمدن این سو
 

 ارزش گذاري دارایی

ارزشهاي دارایی همچنین می توانند با توجه به شرایط جاري و قیمتها تغییر یابند. در غیر اینصورت 
دارایی ها با قیمت خرید شان که به عنوان هزینه اولیه معروف است ارزشگذاري می شوند. با این حال 

اختمان در طول زمان می توانند ارزش افزوده داشته باشند. با بسیاري از دارایی ها بویژه زمین و س
توان بخوبی هاي معتبر، ارزش واقعی دارایی ها را میهاي زمانی و توسط ارزیابانجام ارزیابی در دوره

 درك کرد. 
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 هاي غیرملموسدارایی

برخورد  219موسهاي غیرملهاي ورزشی این مسئله نیز وجود دارد که چطور با داراییبراي باشگاه
هاي غیرملموس بخاطر ماهیت شان بسختی شود و چطور می توان آنها را ارزش گذاري کرد. دارایی

کمیت پذیرند و تعریف آنها بعنوان سرمایه هاي غیر پولی بدون ماده فیزیکی تنها بر ابهام آنها می 
هاي غیرملموس ، داراییافزاید. براي شروع باید گفت که دو نوع دارایی غیرملموس وجود دارند. اول

مشخص که چیزهایی همچون عناوین تجاري، نشانهاي تجاري، نمایندگی هاي انحصاري، مجوزها 
ها) و پروانه هاي بهره برداري هستند. برخی از این موارد مانند نمایندگی هاي انحصاري، (لیسانس

ول عمر مورد انتظارشان مجوزها و پروانه هاي بهره برداري قیمت فروش دارند و می توانند در ط
هاي غیرملموس نامشخص نامیده می شوند که بهترین نمونه آن حسن مستهلک شوند. دوم، دارایی

شهرت است. حسن شهرت حاصل مجموعه عواملی چون مدیریت عالی، اعتماد مشتري و مکان 
ه نمی توان مطلوب می باشد. حسن شهرت داراي ارزش است، زیرا می تواند منافع اقتصادي آتی را ک

هاي ورزشی وجود به برخی از دارایی هاي مادي دیگر نسبت داد تولید کند. حسن شهرت در سازمان
دارد، زیرا توانایی جذب هواداران اغلب ناشی از وابستگی مبهم ولی محکم تاریخی بین تصویر باشگاه 

مالکیت آن تغییر  رسد وو شناخت هواداران می باشد. حسن شهرت در موقعی که تیمی به فروش می
کند کامال مشهود است. تفاوت بین قیمت فروش و ارزش دارایی یک تیم تا حد زیادي به عامل می

  حسن شهرت نسبت داده می شود.
 

 ها بازیکنان بعنوان دارایی

باشگاههاي ورزشی حرفه اي با این مسئله روبرو هستند که چگونه ممکن است بازیکنان بعنوان دارایی 
اي که وجود دارد اینست که چگونه می توان آنها را ارزش گذاري کرد. رفته شوند، ولی مسئلهدر نظر گ

این مورد در لیگ هاي ورزشی حرفه اي پیش می آید ،جایی که تیم ها قادر به معامله بازیکنان در بازار 
عادي است، این  ) که در آن انتقال مبالغ کالن امريEPLنقل و انتقاالت هستند. در لیگ برتر انگلیس (

مشکل با قرار دادن وجه انتقال بعنوان دارایی و تقسیط این وجه بروي مدت قرار داد بازیکن رفع می 
از پرتغال  2003شود. براي مثال، رونالدو بازیکن باشگاه منچستر یونایتد را در نظر بگیرید که در سال 

                                                 
219 - intangible assets 
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سال با باشگاه  5لیس بود و او بمدت میلیون پوند انگ 12منتقل شد. وجه انتقال او تنها کمتر از 
 4/2منچستر یونایتد قرار داد امضا کرد. با استفاده از شیوه محاسبه افت خط مستقیم، مبلغ او حدود 

میلیون پوند انگلیس در هر سال تقسیط می شود و براي هر یک از پنج سال قرارداد او این هزینه مطالبه 
منهاي  12شود (یعنی میلیون پوند ارزش گذاري می 2/7او می شود. بنابراین در پایان دومین سال 

) و در پایان پنجمین سال قرارداد، ارزش او صفر خواهد بود. ولی در عمل قیمت انتقال او هنوز 8/4
مثبت است، مگر اینکه با مصدومیت روبرو شود. در واقع اگر او در این مدت پیشرفت کند، مبلغ انتقال 

میلیون پوند باشد. نمونه اي از ارزش بازیکنان منچستریونایتد در جدول  12از  او می تواند حتی باالتر
فهرست شده است. با این شیوه منچستر یونایتد می تواند درصدي از مبلغ انتقال بازیکنان را  2-8

یابد. برخالف دیگر بعنوان یک هزینه ساالنه در نظر بگیرد و با این کار مالیات بر درآمدش کاهش می
ایی ها که در طول زمان کاهش ارزش پیدا کرده و فرسوده می شوند، بسیاري از بازیکنان در واقع دار

دهد. ارزش افزوده پیدا خواهند کرد. با این حال، ترازنامه ارزش آنها را در پایان قرارداد صفر نشان می
 د. در این شرایط دارایی هاي باشگاهها کمتر از ارزش واقع خود قیمت گذاري می شون

 

  2005. ارزش گذاري بازیکنان باشگاه فوتبال منچستر یونایتد در سال 8-2جدول 

 )13: 2005منبع: باشگاه ورزشی فوتبال منچستر یونایتد (

 بازیکن
مدت قرارداد 

 (سال)

هزینه انتقال(میلیون  

 پوند انگلیس)

بار هزینه ساالنه (میلیون 

 پوند انگلیس)

 5/4 31 7 فردیناند

 4/0 5/2 6 هوارد

 4/1 7 5 اسمیت

 2/4 25 6 رونی

 4/2 12 5 رونالدو
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 ها (دیون) بدهی

ها آن چیزهایی هستند که یک سازمان به دیگران بدهکاراست. بدهی 220ها (دیون)به زبان ساده، بدهی
نیز مانند دارایی ها می توانند به جاري و غیرجاري تقسیم بندي شوند. دیون جاري شامل پولهایی 

ه بخاطر تهیه کاالها و خدمات آتی به افراد مقروض هستیم. براي مثال، باشگاهی ممکن است هستند ک
روز می باشد. سایر  60تا  30مقداري تجهیزات ورزشی به نسیه خریداري کند که موعد پرداخت آن 

دیون جاري عبارتند از قرضهاي کوتاه مدت، درآمد اعضا (پیش پرداخته شده)، و مالیاتهایی که در 
کوتاه مدت قابل پرداخت اند. درآمدي که بصورت پیش پرداخت بدست آمده مورد جالبی است، زیرا 
ناخودآگاه بعنوان درآمد یا دارایی در نظر گرفته می شود و بدهی بنظر نمی رسند. با این حال تحت 

پولهایی هاي جاري درآمد و هزینه نمی شود، اما مدل حسابداري عایدات بطور واضح مربوط به جریان
که دریافت شده اند باید مورد حسابرسی قرار گیرند. دیون غیرجاري عبارتند از قرضهاي بلندمدت، 
وامهاي رهنی، دیون مالیاتی عقب افتاده و شروط بلندمدت براي مستخدمین (مانند بازنشستگی). 

آمد بکار افزایش دیون بخودي خود مشکل نیست، به شرطی که بدهی براي ایجاد دارایی و کسب در
رود. با این حال، اگر بدهی به جاي سود همراه با ضرر باشد ، آنگاه شکاف بین دارایی ها و دیون 

ها از میزان ) میزان بدهیAFLافزایش خواهد یافت. در برخی از باشگاههاي لیگ فوتبال استرالیا (
سترن بولداگز و ارزش خالص هر دو باشگاه و 2005دارایی ها  بیشتر است. براي مثال، در سال 

میلیون دالر استرالیا در هر مورد). این ارقام نشان دهنده دوره طوالنی  5کارلتون بلوز منفی بود (بیش از 
است که در آن هزینه ها بطور مداوم از درآمد پیشی گرفته و دارایی ها براي پرداخت بدهی مصرف می 

امه ها مطالب زیادي درباره سالمت مالی یک شوند. این روندها در بلندمدت دوام نمی یابند. در ترازن
سازمان ورزشی وجود دارد. در فصل بعد درباره این موضوع بطور مفصل تري بحث خواهد شد. با این 
حال ترازنامه ها چیز بیشتري درباره عایدات باشگاه ورزشی، سودها و ضررها در طول یک ماه، سه ماه 

ن اطالعات ما باید به صورتحساب سود و زیان یا همانگونه یا یکسال براي گفتن ندارند. براي کسب ای
 که اغلب در بخش غیرانتفاعی ورزشی نامیده شود، صورتحساب درآمد مراجعه کنیم.
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 سودها و زیانها 

براي بررسی و تشخیص سالمت مالی یک سازمان ورزشی در یک مقطع زمانی، تنها دارایی ها و 
وجه به عملیات مالی باشگاهها و موسسات ورزشی در طول هاي آن مطرح نمی باشد، بلکه تبدهی

زمان نیز حیاتی است. دو نوع صورتحساب مالی وجود دارد که به جریان پول نقد و عایدات به داخل 
پردازد. اولین آنها صورتحساب سود و زیان و دومی صورتحساب گردش پول نقد و خارج سازمان می

ره صورتحساب سود و زیان گفت این است که آن می تواند هستند. اولین چیزي که می توان دربا
عناوین متعددي از جمله صورتحساب درآمد (در حوزه غیرانتفاعی) و صورتحساب مالی عملکرد 

هاي ورزشی باید بخاطر داشت این است که آنها بر داشته باشد. نکته اي را که درباره بیشتر سازمان
کنند. در هر صورت، این صورتحسابها به ازاد و کسري تاکید میسود و زیان تمرکز ندارند، بلکه به م

ماه) و مقایسه آن با هزینه هاي ببار آمده در کسب این  12یا  3درآمدهاي حاصله در یک دوره زمانی (
پردازند. فهم صورتحسابهاي سود و زیان نسبتا ساده است، اما برخی موراد پیچیده وجود درآمد می

ث دارند. اولین نکته این است که اگرچه صورتحسابهاي سود و زیان دربرگیرنده دارند که نیاز به بح
بسیاري از جریانهاي پول نقد هستند، ولی آنها بطور دقیق جریانهاي کلی پول نقد را در داخل و خارج 
از سازمان ارائه نمی دهند، زیرا آنها ضرورتا درباره درآمد بدست آمده و هزینه هاي تحمیل شده می 

ها و فعالیتها که شامل جریان پول نقد نمی شود را دربرمی شند. در نتیجه آنها بسیاري از تراکنشبا
گفته شد، درآمد ممکن است کسب شود، درحالیکه پول نقد خیلی بعد از  7گیرد. همانگونه در فصل 

ثال، یک آن بدست بیاید. باوجود این، درآمد در صورتحساب سود و زیان باید شناسایی شود. براي م
موسسه مشاوره ورزشی می تواند یک برنامه راهبردي را براي انجمن بزرگ ورزش ملی کامل کند و 

دالر بفرستد. اگر در پایان دوره حسابداري مبلغ فاکتور پرداخت نشود، این  50000فاکتوري به مبلغ 
اصله پرداخته مبلغ در صورتحساب سود و زیان بعنوان درآمد محسوب خواهد شد. اگر فاکتور بالف

آید. عایدات یا به ها به حساب میدالري در گردش پول نقد حساب دارایی 50000شود، بدهی 
عبارت رایج درآمد، معموال به موارد عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می شود. موارد عملیاتی همه 

ی براي اداره درآمدهایی چون درآمد  حاصل از اعضا و فروش کاال را شامل می شود که وجوه حمایت
روزمره باشگاه یا موسسه را فراهم می سازند. موارد غیرعملیاتی وجوهی را شامل می شود که منظم 
نبوده و حتی معمول نیستند. فروش دارایی، کمک مالی دولت یا اهداي مبلغی چشمگیر، نمونه هایی از 

 درآمد غیرعملیاتی می باشند. 
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، درآمدهاي سازمان ورزشی در سالهاي اخیر بطور اشاره شد 3تا  1همانگونه که در فصلهاي 
چشمگیري افزایش یافته است، اما براي باشگاههاي غیرحرفه اي منابع اصلی عبارتند از حق عضویت، 

ها، واریزي دولت، فعالیتهاي جمع آوري اعانه و کمکهاي حامیان. هزینه ها نیز باید با احتیاط ورودي
بجاي اینکه فقط هزینه هاي پرداخت شده را شامل شود، باید  بررسی شوند. صورتحساب سود و زیان

همه هزینه هاي به بار آمده را دربرگیرد. خرید یک چیز چه بصورت نسیه و چه بصورت نقدي هزینه 
محسوب می شود. در سوي دیگر، پرداخت وجه براي چیزي که تا سال بعد استفاده نخواهد شد نباید 

ورد نظر در فهرست قرار گیرد، زیرا آن نوعی دارایی است (یعنی هزینه از بعنوان هزینه در دوره زمانی م
پیش پرداخت شده). براي مثال، پیش پرداخت اجاره بها یا بیمه به معناي خروج جریان پول نقد از 

آورد. از دیدگاه حسابداري پول اي به بار نمیباشگاه یا موسسه می باشد، اما براي دوره جاري هزینه
 شود، ولی بعنوان هزینه از پیش پرداخته شده، براي استفاده آتی سود ایجاد می کند.خارج می 

 

 افت

افت، یکی دیگر از مسائل مربوط به هزینه است که باید بررسی شود. همانگونه که در بخش ابتدایی 
این فصل اشاره شد، افت برآورد فرسودگی و تخریب دارایی هاي در حال کار می باشد. در محیط 

ها به دو دلیل به سرعت دچار افت قیمت می شوند. اول اینکه به شدت کار می کنند، دوم اري رایانهاد
اینکه خیلی سریع از مد افتاده و کهنه می شوند. بنابراین افت بعنوان یک هزینه شناخته شده و می 

د. ساده بایست در صورتحساب سود و زیان وارد شود. افت به شیوه هاي گوناگونی محاسبه می شو
دالر خریداري  30000ترین آن، شیوه خط راست می باشد. براي مثال، اگر یک وسیله نقلیه به قیمت 

 5سال برآورد شود، و پس از آن ارزشی نداشته باشد، آنگاه میزان کاهش قیمت براي  5شده و عمر آن 
زشی با قرار دادن هاي وردالر در هر سال خواهد بود. برخی مدیران مالی باشگاه 6000سال بعدي 

مبلغ کامل وسیله نقلیه در فهرست هزینه سال اول دچار اشتباه می شوند. روش درست این است که آن 
را در فهرست دارایی قرار داده و سپس افت (استهالك تدریجی) آن در مدت زمان عمر بهینه را برآورد 

و زیان دیده می شود. بهره کنند. بهره پرداخت شده و بهره بدست آمده نیز در صورتحساب سود 
 بندي می شوند.پرداخت شده بعنوان هزینه و بهره دریافت شده بعنوان درآمد طبقه
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 سودهاي عملیاتی در مقابل سودهاي خالص

همانگونه که قبال اشاره شد، در بررسی صورتحسابهاي سود و زیان، درك تفاوت  بـین سـود عملیـاتی    
اهمیت است. وچه تمایز ایـن دو از درآمـد و هزینـه نامتعـارف و     (مازاد) و سود خالص (مازاد) داراي 

چشمگیر تشکیل شده است. عملیاتی عنوان نامتعـارف بخـود مـی گیـرد کـه رخـدادي       درآمد و هزینه 
متداول بوده، اما در حالتی خاص بطور چشمگیري از حد معمول باالتر باشد. در مورد باشگاه ورزشی، 

هالك سریع تجهیزات اداري یا اعطـاي مبلغـی فـوق العـاده توسـط      عملیات نامتعارف ممکن است است
شود که عملیات مهمی باشد، ولـی بطـور مرتـب    بندي می دولت باشد. عملیاتی بعنوان چشمگیر تقسیم

اتفاق نیفتد. براي نمونه در باشگاه ورزشی، جریمه بدلیل عدم نظم بخشی به دستمزد (ایـن معمـوال در   
) اتفاق می افتد) یا فروش دارایی (کـه در لیـگ   NRR) و لیگ ملی راگبی (AFLلیگ فوتبال استرالیا (

شامل موارد نامتعارف  221) رخ می دهد) در این حیطه قرار می گیرد . سود عملیاتیEPLاول انگلیس (
و چشمگیر نمی شود و محدود به فعالیتهاي روزمره است که در چرخه طبیعی حسـابداري اتفـاق مـی    

نیز مورد  222عملیاتی تفاوت بین درآمد و هزینه هاي عملیاتی می باشد. سود خالص افتند. بنابراین سود
گیرد. اگر باشگاه ورزشی بر حسـب اتفـاق   دیگري است و هر دو مورد چشمگیر و نامتعارف را دربرمی

بخشی از موسسه سودآوري باشد، آنگاه پرداخت مالیات براي سودهاي آن الزامیست. این مورد از سود 
 کم خواهد شد تا رقم سود خالص بدست آید. عملیاتی

افت نیز معموال بعنوان یک مورد غیرعملیاتی در فهرست قرار می گیرد و همچنین می 
تواند تفاوت فاحشی را در میزان سود ایجاد کند. با در نظر گرفتن افت بعنوان هزینه 

گفته می شود که  غیرعملی، سود عملیاتی می تواند به زیان خالص تغییر کند. گاهی اوقات
افت می تواند سود واقعی سازمان ورزشی را دچار تحریف کند، اما در واقع خالف آن 
اتفاق می افتد. افت هزینه متعارفی است، زیرا در کنار میزان دارایی که براي تولید درآمد 

اي از صورتحساب سود و شود. با توجه به بحث باال، نمونهرود در نظر گرفته میبکار می
 نشان داده شده است. 8-3زیان در جدول 

 . نمونه صورتحساب سود و زیان8-3جدول 

                                                 
221 - Operating profit 
222 -net profit 
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ــان  پول نقد جری

توان به  حال می 
بررسی 

 جمع (دالر) مقدار (دالر) مورد

   درآمد عملیاتی

  50000 مبالغ عضویت

  10000 رویدادها

  30000 اعطاها

 90000  کل درآمد عملیاتی

   هزینه هاي عملیاتی

  50000 مدیریت

  20000 رویدادها

  10000 بیمه

 80000  کل هزینه هاي عملیاتی

 10000  سود عملیاتی

   درآمد غیرعملیاتی

  10000 اعطاي فوق العاده دولت

   هزینه هاي غیرعملیاتی

  20000 افت

 0  سود خالص
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ن تصویر روشنی از صورتحساب جریان پول نقد پرداخت. پرواضح است که صورتحساب سود و زیا
جریان پول به داخل و خارج باشگاه یا موسسه ورزشی ارائه نمی دهد. صورتحسابهاي جریان پول نقد 
با هدف پر کردن این خالء، همه جریان پول نقد را تحت سه عنوان اصلی تقسیم بندي کرده اند. این 

فعالیتهاي مالی. هدف در اینجا عناوین عبارتند از فعالیتهاي عملیاتی، فعالیتهاي سرمایه گذاري و 
دریافت تصویري از کل جریان ورودي و خروجی پول نقد و میزان توانایی موسسه یا باشگاه در 
برآورده کردن تعهدات پرداخت نقدي می باشد. این مسئله مهمی است، زیرا بدون پول نقد کافی براي 

که طلبکاران اقدامات قانونی را براي  پرداخت چکها در سررسید معین، همواره این احتمال وجود دارد
 تضمین پرداخت اتخاذ کنند. این ممکن است منجر به عدم توانایی پرداخت بدهی و ورشکستگی شود.

 

 . نمونه صورتحساب جریان پول نقد8-4جدول

 پرداخت دریافت 

   فعالیتهاي عملیاتی

  × وجوه اعضا

  × درآمد حامیگري

 ×  پرداخت حقوق

   سرمایه گذاريفعالیتهاي 

  × فروش سهام

 ×  خرید رایانه

   فعالیتهاي مالی

  × وام بانکی طوالنی مدت
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 ×  بازپرداخت وام

 

اند. عملیاتهاي بخش اجرایی، همگی شامل فعالیتهاي روزمره اي هستند که براي اداره تشکیالت الزم
براي تدارکات (پرداخت) و از آنها از یک طرف شامل حقوق و دستمزدها (پرداخت پول) و پرداخت 

طرف دیگر شامل درآمد عضویت (دریافت پول) و اعطاهاي دولت (دریافت پول) می باشند. هدف 
مدیریت مالی خوب، اطمینان بخشی به این موضوع است که پول نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتی از 

آن چیزهایست که در خرید و  پول نقد خروجی بیشتر است. فعالیتهاي عملی سرمایه گذاري شامل همه
فروش دارایی دخیلند. فروش دارایی با جریان پول نقد به داخل همراه است، درحالیکه خرید دارایی 

شود. خرید و فروش انواع مختلف تجهیزات و اموال اداري در ذیل منجر به جریان پول به خارج می
ش کاالها، سهام و اوراق قرضه نیز تحت عنوان سرمایه گذاري قرار می گیرد، از این رو  خرید و فرو

این عنوان قرار می گیرند. اگرچه فروش دارایی می تواند موجودي فوري پول نقد را باعث شود، ولی 
می تواند شرکت را از منابع کسب درآمد تهی نماید، بنابراین باید تعادلی ایجاد شود تا اطمینان یابیم 

دهد، در سوي دیگر، خرید دارایی بسرعت پول نقد را کاهش میدارایی هاي حیاتی روبه اتمام نیستند. 
بنابراین کنترل میزان پول خرج شده براي این منظور داراي اهمیت است. فعالیتهاي مالی از یک طرف با 
قرض کردن  و از سوي دیگر با باز پس گیري وجوه و بازپرداخت قرض ها سر و کار دارند. افزایش 

د ناشی از وامها، تعهدات، رهن ها، اوراق قرضه و سایر موارد باشد، موجودي پول نقد می توان
درحالیکه کاهش موجودي پول نقد از بازپرداخت وامها و بازخرید حوالجات دولتی ناشی می شود. 

آمده است. صورتحساب جریان پول نقد  8-4اي از فهرست موارد جریان پول نقد در جدولنمونه
گی مصرف داخلی و خارجی آن ارائه می دهد. همچنین میزان نقدینگی تصویر روشن و دقیقی از چگون

و سهولت حمایت از پرداختهاي پولی توسط ذخیره هاي پول نقد را نشان می دهد. جریان شدید پول 
ساز است، زیرا احتماال منجر به فروش دارایی یا قرضهایی می نقد خالص در فعالیتهاي عملیاتی مشکل

سري بودجه بکار می روند. همانگونه که قبال اشاره شد، این می تواند به کاهش شود که براي جبران ک
 ارزش کل باشگاه یا موسسه منجر شود و ماندگاري آن را در درازمدت تهدید کند.
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 گذاري ورزشیمورد سرمایه

ر با مجموعه اي از ترازنامه را ارائه می دهد. کاشود، ایجاد نمونه سادهمورد فرضی که در اینجا ارائه می
فعالیتهایی آغاز می شود که باید مرتب و دسته بندي شوند. آخرین اقدام الزم، تشکیل مجموعه ساده 
اي از حسابهایی است که نشان دهنده مقادیر کسب شده و میزان موفقیت کار می باشد. این مورد حول 

انداز کرده دیگري پسدالر از شغل  20000درك ددپن می گردد که مشاور مدیریت ورزشی است. او 
) SE» (گذاري ورزشیسرمایه«و همه آنرا در حساب تجاري تازه تاسیس اش با عنوان ساده تجاري 

اي و مبلمان اداري را بکار گرفت. درك اداره اي با ظاهر شیک تاسیس کرد که جدیدترین فناوري رایانه
دالر دیگر را  4000اال، و دالر صرف یک رایانه شخصی و چاپگر بادوام رنگ ب 5000داشت. او 

صرف میز باشکوهی از جنس ساج، میزکار طرح ایتالیا و صندلی اي راحتی کرد. درك هزینه این وسایل 
را بصورت نقدي پرداخت کرد. درك به سرعت کاري را با مجمع تازه تاسیس شناي مردان وومبات 

ي ورزشی ارتقا دهد. درك موفق آغاز کرد تا برنامه هاي آن موسسه را در مدارس محلی و باشگاهها
شد عالقه و حمایت باشگاههاي محلی را که در آنها بسیاري از افراد چیزي بیش از لذت و زیبایی می 
خواستند جذب کند. وومبات بخاطر خدمات وي به او پول پرداخت کرد. تنها مشکل این بود که او 

ر درآمد داشت. مسافرت مداوم با اتوبوس دال 10000پول را تا اوایل سال بعد دریافت نکرد. کار او 
درك را کالفه می کرد بنابراین او تصمیم گرفت براي کار وسیله نقلیه اي بخرد. او خودروي مدل 
باالیی انتخاب کرد. با این حال او فقط می توانست از عهده خرید یک وانت کوچک دست دوم برآید. 

دالر از وجوه حساب  5000وام داد. درك  سال 5هزار دالر بمدت  20000مدیریت بانک به او 
تجاري خود را براي خرید خودرو خرج کرد. درك همچنین تصمیم گرفت وارد حوزه خرید و فروش 

دالر تی شرت خرید. خرید تی شرت بصورت نسیه و موعد پرداخت آن تا سال بعد  2000شود و 
ت هیچ یک از تی شرت ها را بفروشد. بود. این خبر خوبی بود، لی خبر بد این بود که درك نمی توانس

دالر  5000او داراي پوشاکهاي باکیفیتی بود، اما هیچ فروشی نداشت. درك همچنین متوجه شد که 
براي تعمیر و نگهداري موتور وانت مورد نیاز است. او مجبور نبود براي این کار بصورت نقدي 

به او داد تا پول را پرداخت کند. این زمان  ايماهه 6پرداخت کند، زیرا برادرش که مکانیک بود مهلت 
مناسب براي درك نبود. اما بخت با وي یار بود و عهده کار سازماندهی مسابقات دارت محلی شد. این 
هیجان انگیزترین کار درك تا به آن روز و بسیار کار موفقیت آمیزي بود، زیرا او توانست با مرکز 

کند. او از قرارداد کارمزد (کمیسیون) خوبی بدست آورد و  کاهش وزن براي انجام حامیگري مذاکره
گانه براي غیرشناگران و یک ازین نقطه به بعد کارها روبه بهبودي نهادند. درك در ادامه یک مسابقه سه
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دالر درآمد ساالنه از  90000مسابقه والیبال ساحلی داخل سالن را سازماندهی کرد. درك در مجموع 
ها گانه و والیبال ساحلی کسب کرد. او همچنین براي اجراي این برنامهسابقه سهبرنامه هاي دارت، م

دالر هزینه متحمل شد. همه درآمد بصورت نقدي پرداخت شدند. با نگاهی به سال جاري  و  30000
ذخایر نقدي روبه کاهش او، درك تصمیم گرفت که بیشتر سود را در حساب تجاري سپرده گذاري 

هزار دالر از سود را براي مصارف  20000آن را در تجارت نگه دارد. در همان حال او کند و بنابراین 
خواهد به او در شناسایی شخصی جدا کرد (به شکل خارج کردن از حساب). حال درك از شما می

کمک کنید. او از شما می خواهد ترازنامه اي را بمنظور تعیین پایه دارایی او و اینکه  SEسالمت مالی 
مشاوره ورزشی او نسبت به پایان سال اول کار بهتر بوده یا خیر، تنظیم کند. پاسخها در جدولهاي  کار
فهرست شده اند. آنها حول هریک از پنج گروه حساب اصلی در آن هر فعالیتی (معامله  8-11تا  5-8

 اي) داراي ستونهاي بستانکاري و بدهکاري است تنظیم می شوند.

 SEارایی . نمونه حساب د8-5جدول

 نام حساب
بدهکاري 

 (دالر)
 تراز (دالر) فقره بستانکاري (دالر) فقره

 نقدي
  رایانه 5000 فاکتور 20000

  میز 4000 مشاوره 90000

  وسیله نقلیه 5000   

  مشاوره 30000   

 46000 پرداخت 20000   

    10000 

 0   وجوه 10000حسابهاي 
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 SE. نمونه حساب دیون 8-6جدول

 قابل وصول

هزینه هاي از 

پرداخته قبل 

 شده

 9000   کامپیوتر 0

تجهیزات 

 اداري
    میز 5000

 25000   وسیله 4000 کاال

 2000   تی شرت 25000 وسیله نقلیه

-سایر دارایی

 ها
2000     

 92000     کل دارایی

 نام حساب
بدهکاري 

 (دالر)
 فقره

بستانکاري 

 (دالر)
 تراز (دالر) فقره

ساب قابل ح

 پرداخت
  تی شرت 2000  
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 SE. نمونه حساب درآمد 8-7جدول

 تراز (دالر) بستانکاري (دالر) بدهکاري (دالر) نام حساب

 0 0  کاال

 0 0  مربیگري

 90000 90000  همشاور

 10000 10000  تبلیغ 

 100000   کل درآمد

 

 SE. نمونه حساب هزینه 8-8جدول

 تراز (دالر) بستانکاري (دالر) بدهکاري (دالر) نام حساب

 0  0 کاالهاي اداري

 0  0 حقوق و دستمزدها

 7000 نگهداري 5000   

 0  0   وام کوتاه مدت

 20000  20000   وام بلند مدت

 0  0   دیون دیگر

 27000     کل دیون
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 0  0 تبلیغات

 30000  30000 مشاوره

 5000  5000 نگهداري

 35000   کل هزینه ها

 

 SE . نمونه حساب سرمایه8-9جدول 

 تراز (دالر) بستانکاري (دالر) بدهکاري (دالر) نام حساب

  20000  سرمایه گذاري

   20000 برداشت از حساب

 0   کل سرمایه

 

 با بکارگیري معادله حساب در ترازهاي باال، روابط ذیل نتیجه می شوند:
دالر) منهاي هزینـه هـا    100000دالر) بعالوه درآمد ( 27000دالر) برابر دیون ( 92000دارایی ها ( 
دالر). ایـن را مـی    20000دالر) منهاي برداشت از حسـاب (  20000دالر) بعالوه سرمایه ( 35000(

 توان بصورت زیر بیان کرد.
)20000(D- )20000(C )35000(E- )100000(R )27000(L )92000(A 

دالر) و هزینـه  100000ري کسب کرد که بـا درآمـد (  دال 56000به عبارت دیگر درك سود عملیاتی 
 دالر) متفاوت است.  35000(

 100000(R- )56000(OP( -E)35000این می تواند بدین صورت نشان داده شود: (
دالر) و کـل  92000التفاوت کـل دارایـی هـا (   دالر حاصل شد. ارزش کل مابه 56000ارزش خالص 

 این را می توان بطریق زیر بیان کرد: دالر) می باشد. 27000ها (دیون) (بدهی
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 )27000(L- )92000(A )65000(NW  
 سئواالت

 دهد؟ترازنامه چه چیزي را نشان می-1
 شوند؟بندي میها چگونه در یک ترازنامه طبقهدارایی -2
 شوند؟گذاري دوباره میها در طول زمان بر چه اساسی ارزشدارایی -3
 چیست؟پایه و اساس استهالك و افت  -4
 هاي ملموس و غیرملموس وجود دارد؟چه تفاوتی بین دارایی -5
 هاي ورزشی اهمیت دارند را نام ببرید.هاي غیرملموس که بطور ویژه براي سازمانبرخی دارایی -6
 هاي جاري و غیرجاري را با هم مقایسه کنید.بدهی -7
 خواهد نشان دهد؟صورتحساب سود و زیان چه چیزي را می -8
 تفاوت سود خالص با سود عملیاتی را با چند مثال نشان دهید. -9

 توضیح دهید که چرا صورتحساب سود و زیان نمایانگر ضعیفی براي جریان وجوه نقدي است. -10
 گیرد؟خواهد نشان دهد و چگونه شکل میصورتحساب جریان وجوه نقدي چه چیزي را می -11
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جوه مالی در ورزش: برنامه ریزي و ارزیابی هاي تأمین و

 مالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش 
 ومس
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 بودجه بندي و برآورد هزینه
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 نگاه کلی

در این فصل، اهمیت تنظیم بودجه براي سازمان هاي ورزشی را مورد ارزیابی و بررسی قرار 

ت اولیه میان می دهیم، در ادامه، ابزارهایی براي کنترل هزینه ها توضیح داده می شود. تفاو

و همچنین نحوه ساخت هر یک تشریح می  1عملیاتی و بودجه هاي سرمایه اي 1بودجه هاي

و  line itemو  1، برنامه اي1گردد. تقسیم بندي بودجه هاي عملیاتی به بودجه اجرایی

کاربرد آنها در موقعیتهاي مختلف ورزشی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه تحلیل 

به عنوان ابزاري براي کنترل توازن میان درآمد و هزینه ها توضیح داده می شود . واریانس 

 BEA “ Break - even “همچنین استفاده از تحلیل سر به سر (با سود و زیان) 

analysis  براي تنظیم بودجه بررسی می شود. در انتهاي فصل نیز بررسی مختصري در مورد

ستفاده از آن در فرآیند در ارزیابی و برآورد هزینه بودجه بندي سرمایه ایی و چگونگی ا

 هاي برگزاري رویدادهاي ورزشی ارائه می گردد. استادیوم ها و محل
 

 

 

 اصول فرآیند تنظیم بودجه
تنظیم بودجه، یک بخش مهم در فرآیند مدیریت مالی است. یکی از کاربردهاي آن ایجاد برخی 

هاي ورزشی است. کاربرد ا و تیمهحسابهاي ساده و تشخیص سالمت مالی باشگاهها، انجمن
دیگر آن، حصول اطمینان از اختصاص منابع مالی به قسمت هاي مختلف اجرایی موسسات 
ورزشی است. مهم نیست یک موسسه یا سازمان ورزشی چقدر ثروتمند باشد، منابع مالی پایه 

گهداري آن محدود باشد، و تصمیمات براي مکان تخصیص منابع چگونه باشد (براي مثال، ن
اماکن، دستمزد بازیکنان و مربیان، ارتقاء تجهیزات)؛ بلکه این مهم است که هر فعالیت اجرایی 
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کند. بعالوه، منابع بودجه ایی محدود بوده و عامل محدود کننده، میزان چقدر بودجه دریافت می
فعالیتها و  هاي مالی هستند که به تخصیص منابع مالی بهها، برنامهسرمایه موجود است. بودجه

پردازند. بودجه براي حصول اطمینان از پرداخت هزینه ها و عملکردهاي استراتژیک موسسه می
مخارج، و پیشگیري از خروج آنها از میزان برنامه ریزي شده ضروریست. بودجه خوب مانند 

ي بینی شده درآمدیک مانع بر سر راه مخارج اضافی عمل کرده و تصویر  واضحی از منابع پیش
موسسه ارائه می کند. برنامه هاي بودجه بندي اشکال مختلفی دارند، اما هدف همه آنها کنترل 

اي و حمایتی الگوهاي هزینه ایی و حصول اطمینان از صرف هزینه در سطح مناسب سرمایه
 است.

 

 بندي مزایاي بودجه

وري است. بندي براي همه باشگاهها و موسسات ورزشی ضروجود یک سیستم مناسب بودجه
همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، دنیاي ورزش، هر روز پیچیده تر می شود و باید بیش از 
پیش در مدیریت مناسب منابع مالی موسسات دقت نمود. بعالوه، داشتن یک بودجه با برنامه 
مناسب و صحیح، پایه محکمی براي مدیریت کارآمد و حصول اطمینان از موفقیت موسسه در 

نی مدت است. تنظیم بودجه مناسب، مزایاي بیشماري دارد که براي مثال می توان به موارد طوال
 زیر اشاره نمود :

 کمک به پیش بینی اوضاع آتی و کمک به فرآیند برنامه ریزي استراتژیک   -1 
 ارائه تصویر واضحی از نیاز به منابع و اولویت هاي برنامه ایی -2
 ال کمبود درآمد وجود داردهشدار در مواقعی که احتم -3
 ارتقاء سطح کیفی مدیریتی و کنترل هزینه ها -4 

 هاي مالی موثر با سهامداران کلیديایجاد ارتباط بین برنامه -5
 فراهم آوري امکان ارزیابی دقیق عملکرد مالی آتی. -6
 

 انواع بودجه 
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ی را براي فعالیت هاي ها محدودیت هاي هزینه ایهمانطور که پیشتر به آن اشاره شد، بودجه
قرار دارد (که  عملیاتیمختلف در دوره هاي زمانی خاص نشان می دهنند. در یک سو بودجه 

گاهی بودجه جاري نامیده می شود) و از سوي دیگر، بودجه هزینه هاي سرمایه ایی است (که 
هاي عملکرد  گاهی از آن با عنوان بودجه سرمایه گذاري یاد می شود). بودجه عملیاتی به هزینه

هاي ورزشی اشاره دارد، در حالیکه بودجه سرمایه ایی به ها و تیمها ، انجمنروزمره باشگاه
هزینه هاي مربوط به بناها، اماکن، تجهیزات و سایر دارایی هاي مادي و ملموس باشگاه اشاره 

 دارد.
 

 بودجه هاي عملیاتی

ش بینی شده براي یک برهه زمانی بودجه عملیاتی، در واقع صورت وضعیت میزان درآمد پی
خاص و نحوي مصرف این میزان درآمد است. ارقام ارائه شده در این بودجه برآوردي هستند، 
چون همیشه امکان وقوع شرایط غیر مترقبه اي که عملکرد مالی باشگاه یا موسسه را تغییر دهد 

قتصادي، انجام پیش بینی هاي وجود دارد. در نتیجه، به خاطر تغییرات مداوم شرایط اجتماعی و ا
مالی که ارقام دقیق بودجه بندي را ارائه نماید محقق نمی باشد. براي مثال، ممکن است یک 
حامی مالی بخواهد قرارداد خود را تغییر دهد، دستمزد یک بازیکن به خاطر عملکرد ضعیفش 

اي متخصصان کارآزموده در میدان کاهش یابد و یا هزینه گروه مربیان به خاطر افزایش تقاضا بر
کاهش یابد. هدف اصلی بودجه عملیاتی، برآورد صحیح میزان درآمد احتمالی یک باشگاه یا 
انجمن ورزشی، و همچنین پیش بینی هزینه هاي آن است. براي هر باشگاه و موسسه ورزشی، 

سب اطمینان از تعادل بین هزینه و درآمد ضروریست و در بهترین حالت، باشگاه در جهت ک
دهد بودجه عملیاتی چگونه است. در بودجه درآمد سالم پیش خواهد رفت. مثال زیر نشان می

 نشان داده شده، برخی از نکات مهم ارائه گردیده است.  10.1اي که در جدول ساده
دهد. در اینجا، باشگاه دارت بازي پلیزنت والی در ابتدا این جدول، درآمد و هزینه را نشان می

)PVOC ) ، کامالً به حمایت هاي حامی محلی خود که بر حسب تصادف، هتل اصلی شهر
است متکی است. همچنین براساس این جدول، هزینه هاي اجرایی روزانه بسیار چشمگیر 
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هستند، هر چند بهتر است این مورد تفکیک موضوعی گردد، زیرا شامل هزینه هاي فعالیت هاي 
 است که بایستی کنترل شوند.  خاصی چون بازاریابی و اجاره دفتر کار

ثانیاً این جدول نشان می دهد که چه زمانی درآمدها کسب و هزینه ها به بار می آیـد. اگـر چـه    
این بودجه بندي، بودجه نقد نیست، اما می تواند زمان احتمالی بروز مشکالت مربوط به جریـان  

-چون انتظار می  حتمل می نماید،غیر م نقدي را نشان دهد. با این حال، در این مثال بروز مشکل،

 PVDCرود بخش اعظم درآمد در اوایل سال کسب شود. بنابراین، بودجه این امکـان را بـراي   
فراهم می آورد که توازن بین هزینه ها و مجموع درآمد اختصاص یافته براي بخشـهاي مختلـف   

 هاي مشخص را کنترل نماید.در زمان

      عملیاتیبودجه  10.1جدول 

  
کل  دسامبر(دالر)  سپتامبر(دالر)  ژوئن(دالر)   (دالر)مارس 

 سال(دالر) 

      درآمد 

 1500 1000   500 هدایا و جوایز 

 2000 200 200 200 6000 حامی مالی 

 2000 200 200 200 1400 دستمزد 

 4500 700 1100 1300 1400 بازي

 14000 1900 1300 1500 9300 کل 

      هزینه ها 

دمات خ
 اجرایی کلی 

2000 2000 20000 2000 8000 

 0 0 0 0 0 مربیگري 

برگزاري 
 رویدادها

 1000 1000  2000 

 1500 500 500 500  مسافرتها 
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تأمین تخته 
 هاي دارت 

2000    2000 

 13500 3500 3500 3500 4000 کل 

 
ـ   راي مثـال، ممکـن اسـت    بودجه عملیاتی را به شیوه هاي مختلفی می توان سازماندهی نمـود. ب

باشـد. در   گزینـه خطـی  بودجه  10.1ساختار بودجه عملیاتی همانند نمونه ارائه شده در جدول 
بازاریـابی و    ها و گروههاي خاصی مانند مدیریت، مسافرت،این شیوه درآمد و هزینه ها به دسته
نامـه هـا و   اي کلی هر گزینـه مشـخص گـردد. بر   هاي هزینهتبلیغات تفکیک شوند و محدودیت

از  PVDCفعالیت هاي موسسه نیز در همین محدوده ها صورت می گیـرد. در بودجـه باشـگاه    
تنظـیم گـردد     استفاده شده است. یک بودجه ممکن است به صورت برنامه اي گزینه خطیشیوه 

). در این شیوه مبلغ مشخصی به هر فعالیت یا برنامـه اختصـاص مـی یابـد. هـر       10.2(جدول 
تواند تا سقف مبلغ تعیین شده براي خود (و نه کمتر از آن)، هزینه نماید. بـراي مثـال،   برنامه می

، مبلـغ مشخصـی را بـه برنامـه هـاي تـیم هـاي جوانـان، بزرگسـاالن و          PVDCممکن اسـت  
پیشکسوتان اختصاص دهد. سپس مدیر هر برنامه، خود تصمیم می گیرد که مبلغ مشخص شـده  

 ه هاي خود تخصیص دهد.را چگونه به فعالیتها و برنام
 :            PVDC. برنامه بودجه 10.2جدول 

 
  تیم جوانان  تیم محلی تیم پیشکسوتان

 بودجه     4000 8000 2000

 
اي را به بودجه اجرایی تبدیل نمود. نقطه قوت بودجـه اجرایـی   به سادگی می توان بودجه برنامه

سازد. این شیوه، مـدیر  ک باشگاه یا انجمن مرتبط میژی این است که در بودجه را به برنامه استرات
اطمینان  برنامه را مجبور می سازد که نه تنها در پارامترهاي بودجه اي تعیین شده عمل کند، بلکه 

، بودجـه  PVDCشـوند. در مـورد   یابد که مبالغ در جهت دستیابی به نتایج دلخـواه صـرف مـی   
 اجرایی به شکل زیر خواهد بود. 
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  PVDC: بودجه اجرایی  10.3جدول  
 برنامه تیم جوانان         برنامه تیم بزرگساالن            برنامه تیم پیشکسوتان         

 
 اهداف                        

هاي فراهم آوردن امکان انجام فعالیت
 اجتماعی و ورزشی      

جذب بازیکنان واجد شرایط  و 
 ارتقاي آنها به سطح نخبه   

رایه فعالیت هایی که کودکان و ا
نوجوانان را به باشگاه جذب نماید    

  
 نتیجه پیش بینی شده        

راه یابی همه تیم ها به نیمه نهایی  رقابت سازنده       
 لیگ

 افزایش ثبت نام کودکان    

             4000بودجه (دالر)                  8000بودجه (دالر)           2000بودجه (دالر) 

 
   223تحلیل واریانس

بلکه می توان سازوکاري   هاي مالی مهم می توان بهره برد،نه تنها براي برآورد شاخص از بودجه 
براي کنترل و نظارت بر کل درآمد و هزینه ها براساس آن تنظیم نمود. هنگام آغاز چرخه تنظـیم  

تواند بصورت ضروري است. این مقایسه میبودجه، مقایسه ارقام پیش بینی شده با ارقام حقیقی 
فهرستی از ارقام بودجه اي سالیانه براي درآمد و هزینه ها  انجام شود که نخست،  گزارش ماهیانه

است) و ثالثـاً،   12ماهیانه را نشان می دهد (که تقسیم عدد سالیانه بر  برابريارائه می کند؛ ثانیاً، 
د. از این ارقام می توان براي محاسبه واریانس بین ارقام پـیش  ارقام ماهیانه واقعی را ارائه می کن

بینی شده بودجه و ارقام واقعی استفاده نمود. از واریانس بدست آمده می تـوان بـراي شناسـایی    
هایی که هزینه ها بیش از حد بوده یـا کـاهش درآمـد وجـود دارد اسـتفاده نمـود. تحلیـل        بخش

قدرتمند براي کنترل پیشـرفت مـالی یـک شـرکت یـا       واریانسی یک روش ساده و در عین حال
موسسه است. تنها در صورتی می توان از شیوه تحلیلی واریانس استفاده نمود که برنامـه بودجـه   
تنظیم شده باشد. انجام تمرین بعد از رویداد ضروري است کـه در آن، درآمـدها و هزینـه هـاي     

ند. میزان واریانس مـی توانـد مطلـوب یـا     حقیقی با گزینه هاي بودجه بندي شده مقایسه می شو
نامطلوب باشد. براي مثال، اگر مشخص گردد که درآمد ناشی از ورود تماشاگران به یک رویداد 

                                                 
223 - Variance analysis 
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دالر باشد، میزان واریانس مطلـوب   2500دالر بوده و ارقام بودجه تنها  3000ورزشی تفریحی 
از میزان پیش بینی شـده اسـت.    است. این بدان معناست که درآمد حاصل از فروش بلیت بیشتر

ارقام مثبت و واریانسهاي نامطلوب به صورت ارقام منفی وارد مـی   واریانسهاي مطلوب بصورت 
 دالر باشد، واریانس نامطلوب خواهد بود.  2000شوند. در همین مثال اگر میزان درآمد واقعی 

ت. همین روش در مورد هزینـه  بدین معنا که میزان درآمد، از میزان پیش بینی شده کمتر بوده اس
ها هم قابل بکارگیري است. براي مثال، اگر هزینه اي تأمین امنیت تماشاگران از میزان بودجه در 

بـه   نتیجه نامطلوب خواهد بود، اما اگر بودجه تأمین امنیـت   نظر گرفته شده براي آن بیشتر شود، 
مقایسه میان درآمـد واقعـی     ،PVDC نتیجه مطلوب خواهد بود. در مثال طور کامل هزینه نشود، 

نشان داده شـده اسـت.    10.4اي در جدول اي و همچنین، هزینه واقعی و بودجههزینه و بودجه
تحلیل واریانس، حوزه هاي درآمدي کمتر از میزان پیش بینی شده یا هزینه هاي بیشتر از بودجه 

وش مـی تـوان سـریعاً فرآینـدي     اختصاص یافته را کامالً مشخص می سازد. با استفاده از ایـن ر 
میـزان کلـی    پیشگیرانه و جبرانی را براي جلوگیري از کمبود بودجه صورت داد. در ایـن مثـال،   

دالر کمتر از میزان پیش بینی شده در بودجه است، در حالیکه میزان هزینـه هـا تـا     700درآمد، 
اسـت. ایـن بـدین معنـی     دالر بیشتر از بودجه اختصاص یافته بـه آن   1400زمان مقایسه حدود 
هزینه را  مدت توسعه یابد، در حالیکه بایستی طی دو فصل آتی تواند در کوتاهاست که درآمد می
 به دقت کنترل کرد.

 PVDC . تحلیل واریانس براي10-4جدول
 

واریانس 
سال 

 تاکنون

بودجه 
واقعی 
 تاکنون

بودجه 
سال 

 تاکنون

واریانس 
 ژوئن

واقعی 
 ژوئن

بودجه 
 ژوئن

س واریان
 مارس

واقعی 
 مارس

بودجه 
 مارس

بودجه 
 کل سال

 

 درآمدها          
 جوایز 1500 500 400 -100 0 100 100 500 500 0

 
حامیان  6000 6000 3000 -3000 0 2000 2000 6000 5000 -1000

 مالی
دستمزد  2000 1400 1200 -200 200 800 600 1600 2000 400
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 اعضا

 بازي 4500 1400 1500 100 1300 1100 -200 2700 2600 -100
 

 کل 14000 9300 6100 -3200 1500 4000 2500 10800 10100 -700
 هزینه ها          

خدمات  8000 2000 2100 -100 2000 2100 -100 4000 4200 -200
اجرایی 

 کلی

 مربیان 0 0 0 0 0 1000 -1000 0 1000 -1000
 

اداره  2000 0 0 0 1000 1200 -200 1000 1200 -200
رویدادهاي 

 ورزشی

مسافرت  1500 0 0 0 500 1000 -500 500 1000 -500
 ها

تامین  2000 2000 1000 1000 0 500 -500 2000 1500 500
تخته هاي 

 دارت

 کل 13500 4000 3100 900 3500 5800 -2300 7500 8900 -1400

 
تی متفاوت است. این بـدین خـاطر   فرآیند تنظیم بودجه سرمایه اي از فرآیند تنظیم بودجه عملیا

است که تصمیم گیري ها در مورد سرمایه شامل سرمایه گذاري هاي خاصی است که بـا هـدف   
ایجاد سود مالی بیشتر یا منافع عمومی صورت می گیرد. این سود می تواند اعضا یـا سـهامداران   

هـاي  ی کنـد. راه را راضی کند و در عین حال به صورت اندوخته اي براي جبران دیون عمـل مـ  
زیادي براي تصمیم گیري در مورد حوزه و میـزان سـرمایه گـذاري وجـود دارد. برخـی از ایـن       

ها خیلی منعطف و برخی بسیار دقیق می باشند. یکی از این شیوه هـاي منعطـف و مفیـد،    روش
 بودجه را بایستی تنها در پـروژه هـایی سـرمایه گـذاري     قانون بازپرداخت است که براساس آن، 

نمود که پرداخت اولین سـود در کوتـاه تـرین زمـان ممکـن روي دهـد. بـراي مثـال اگـر دوره          
ساله است، سرمایه گـذاري در پـروژه اول    15ساله و پروژه دیگر  6بازپرداخت سود یک پروژه 

انتخاب می شود. هر چند اصـل   1، پروژه  10.5ارجحیت دارد. در نمونه مطرح شده در جدول 
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اند ما را مطمئن سازد که این پروژه در طوالنی مدت نیز سودده است یـا نـه.   بازپرداخت نمی تو
گوید که پروژه یک مخاطره کمتري دارد. افزون بر این، به هـیچ  چیـز دربـاره    این روش تنها می

کند. شیوه کمی دقیق تر بـراي ایـن کـار،    اي نمیها پس از دوره بازپرداخت اشارهمیزان بازگشت
است که برآورد نسبت میانگین سود سـالیانه مـورد انتظـار از     (ROR) 224تنرخ بازگشمحاسبه 

میلیـون دالري در   10سرمایه گذاري به هزینه هاي سرمایه اي آن است. بنابراین سرمایه گذاري 
درصـد   2میـانگین حـدود    RORدالر،  200000یک مرکز تفریحی با میـانگین سـود سـالیانه    

سـایر پـروژه هـا مقایسـه نمـود و پـروژه        RORوان بـا  خواهد داشت. سپس این میزان را می ت
جریـان  پرسودتر را انتخاب نمود. نظامندترین روش براي ارزیابی اهداف سرمایه گـذاري، شـیوه   

ارزش  DCEدر  اشـاره شـد،   4است. همانگونـه کـه در فصـل     (DCE) 225نقدینگی تنزل یافته
هاي مالی مورد انتظار بـراي  ازگشتشود. بدین معنی که تمامی بلحاظ می زمانی کاسته شده پول 

 ارزیابی سرمایه گذاري مطرح شده تا حجم فعلی کاهش می یابند. 
 . رویکرد بازپرداختی  براي تنظیم بودجه سرمایه اي 10.5جدول 

  :فروشگاه عرضه محصول1پروزه  :موزه رویدادهاي ورزشی2پروزه

 یه(بر حسب میلیون دالر)هزینه سرما                       3                2
سود سالیانه برآوردي(بر حسب هزار                        500               200  

 دالر)
 دوره باز پرداخت(بر حسب سال)                        10                10

 

 تنظیم بودجه براي رویدادهاي ورزشی بزرگ

-هاي مشتركدهاي ورزشی عظیم مانند المپیک یا بازياصول تنظیم بودجه عملیاتی براي رویدا

المنافع، تفاوتی با بودجه بندي یک مسابقه محلی ندارد. موضوع تنها خود رویداد ورزشی بزرگ 
است که پیچیده تر بوده و مستلزم اتخاذ رویکردهاي استراتژیکی بیشتر است. براي مثال 

  (SOCOGدهی بازیهاي المپیک سیدنی (مسابقات المپیک را در نظر بگیرید. کمیته سازمان
ارائه نمود. برنامه بودجه این  1997سیدنی را در اوایل سال  2000بودجه بازیهاي المپیک 

بازیها شامل هزینه ها و درآمدهاي پیش بینی شده براي سازماندهی و اجراي این مسابقات بود. 
                                                 
224 - rate of return 
225 - Discounted Cash Flow 
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میلیون  2332آمدهاي پیش بینی شده میلیون دالر استرالیا بود (میزان در 41میزان مازاد بودجه 
 ).10.6میلیون دالر استرالیا بود) (جدول  2291دالر استرالیا و هزینه هاي برآورد شده 

 
 

 سیدنی 2000برنامه بودجه عملیاتی پیش بینی شده براي بازیهاي المپیک  10.6جدول 
برحسب میلیون دالر 

 استرالیا          

 بودجه بازي ها    

 درآمدها 
 حامیگري   829
 عرضه محصوالت به مشتریان 61

 فروش بلیت 487
 فروش حق پخش هاي تلویزیونی 955

 جمع کل 2332
 هزینه ها 

 امکانات و تجهیزات پزشکی واسکان ورزشکاران 83
 هامراسم و جشن 37
 خدمات و تولید محصول 26
 دفاتر اجرایی و قانونی 61
 مدیریت پروزه ، خطر و مالی  51
 منابع انسانی،ارتباطات وروابط عمومی 54
 پشتیبانی 44

 رسانه ها،روزنامه ها،رادیو و تلویزیون 184
 جذب حامیان مالی و بازار یابی 135
 ورزش 78

 فناوریها و مدیریت 364
 بلیت فروشی 43
 هاي هنري،رویدادها و حمل مشعل المپیکجشن 38
 حمل و نقل و جوازهاي الزم 53

 نیتام 364
 محل برگزاري و محیط پیرامون 284
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 دهکده بازیها 198
 داوطلبین و تهیه لباس متحدالشکل 31

 مسایل احتیاطی 163
 جمع کل 2291

SOCOG  میلیون دالر استرالیا را براي پرداخت اجاره بهاي استادیومها،  370همچنین حدود
ر نظر گرفت. بودجه تنظیم شده، تعمیرات و خدماتی از جمله تأمین امنیت به نیوساوت ولز د

نتیجه برنامه ریزي ها و بررسی هاي عملیاتی مبسوطی بود که نهایتاً توسط کمیته بین المللی 
تایید شد. هر چند درآمدها و هزینه هاي واقعی از ارقام در نظر گرفته شده در  (IOC)المپیک 

ز منابع و سطوح درآمدي ارائه بودجه فراتر رفت، اما بودجه بازي ها برآورد تقریبی مناسبی ا
نمود. این برنامه، به طور خاص تصویر روشنی از درآمد مورد نیاز براي پوشش هزینه هاي 

هاي این ارقام این بود که آنها تنها درآمدها و هزینه اجرایی مسابقات فراهم نمود. یکی از ضعف
سرمایه اي را شامل نمی هاي عملیاتی را پوشش می دادند و ارقام مربوط به سرمایه گذاري 

میلیون دالري مربوط  1100شدند. بنابراین، این تنها یک بودجه عملیاتی صرف بود. در بودجه 
، بین هزینه هاي سرمایه ایی و عملیاتی تفاوت الزم 2006به بازي هاي مشترك المنافع ملبورن 

اي هزینه اي صورت لحاظ شده بود، اما در این طرح نیز تفکیک مبسوط درآمد اصلی و مقوله ه
هاي نگرفت. این موضوع باعث شد که مردم تصور کنند که برخی از هزینه ها از جمله هزینه

درنظر گرفته شده براي امنیت به خوبی محاسبه و برآورد نشده است. کمیته سازمان دهی 
 را ارائه 2012پیشتر برنامه بودجه درآمد عملیاتی بازیهاي   LOCOGبازیهاي المپیک لندن
میلیون پوند انگلیس  2000، سباستین کو به بودجه اي حدود LOCOGنموده است. رئیس 

اشاره نموده که از منابعی چون حق پخش، درآمد حامیگري، فروش بلیط و خرید و فروش کاال 
تأمین می گردد. وي همچنین اشاره نموده که این مبلغ کمی از بودجه در نظر گرفته شده براي 

 بخشی است.گرایانه و رضایتآلمی رود که پیش بینی ایدههزینه ها فراتر 
 

  226برآورد هزینه

                                                 
226 -costing 



 138 

در هنگام بررسی هزینه هاي اداره یک موسسه ورزشی، توجه به شیوه مختلف طبقه بندي 
مدیریت و کنترل هزینه، حائز اهمیت زیادي است. بایستی بین هزینه هاي ثابت و متغیر تفاوت 

ترل نیز در کنار هزینه هاي غیرقابل کنترل سنجیده شوند. از این قائل شد و هزینه هاي قابل کن
هاي مربوط به ارائه خدمات ورزشی داراي اهمیت زیادي است. یک روش رو مدیریت هزینه

هاي متغیر و ثابت با یکدیگر است. سنجی هزینهها، همخوب براي آغاز مدیریت و کنترل هزینه
ه از سطح فعالیت، تعداد تماشاچی ها و مشتریان یا هزینه هایی هستند ک 227هزینه هاي ثابت

ها عبارتند از اجاره سالن، هایی از این هزینهکاربران مستقل بوده و ثابت باقی می مانند. مثال
هزینه هایی هستند به طور  228استهالك وسایل، هزینه برق و دستمزد کارکنان. هزینه متغیر

ریان و یا کاربران دچار تغییر می شوند. براي مثال، هر مستقیم در رابطه با تعداد تماشاچیان، مشت
چه تعداد کاربران بیشتر باشد به تجهیزات بیشتري نیاز است و تأمین غذا، نگهداري اماکن و 

هاي دیگري نیز وجود دارند حضور کارکنان بیشتر، هزینه هاي بیشتري را در پی دارد. البته هزینه
هزینه ها صرفاً پس از رسیدن میزان مصرف به سقف خود،  که نیمه ثابت خواند می شوند. این

دچار تغییر می شوند. یک مثال خوب در این زمینه، هزینه دستمزد پرسنل یک کالس بدنسازي 
). در صورت ثبت و طبقه بندي هزینه هاي مصرفی، تحلیل سر  10.1یا ایروبیک است (شکل 

هاي تماشاچیان، مشتریان و کاربران هرا که شیوه اي موثر براي پوشش هزین (BEA) 229به سر
توان مورد استفاده قرار داد. حال این موضوع مطرح می شود در یک عملیات موفق می باشد می

 چیست؟     BEAکه 
 

 چیست؟ (BEA)تحلیل سر به سر 
BEA  سود نیز معروف است و به بررسی نحوه تغییر هزینه ها،  –ظرفیت  –که به تحلیل هزینه

یزان سود در رابطه با تغییرات رخ داده در میزان فروش، تعداد اعضا  و خدمات ارائه درآمدها و م
یکی از ابزارهاي ارزشمند تنظیم بودجـه اسـت کـه در برنامـه ریـزي و       BEAشده می پردازد. 

تصمیم گیري هاي مالی بسیار مفید می باشد. نقطه سـر بـه سـر فـروش، حضـور تماشـاگران و       

                                                 
227 - Fixed costs 
228 -variable costs 
229 - Break-Even Analysis 
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دهد که مجموع درآمدها با مجموع هزینـه هـا برابـر باشـند. در     میخدمت رسانی هنگامی رخ م
صورتی میزان درآمد کمتر از هزینه ها باشد، ضرر؛ و در صورت بیشتر بودن درآمد، سود حاصل 

می توان بویژه براي مدیریت رویدادها و خدمات ورزشی بهره برد. این شیوه  BEAمی شود. از 
کننـده مـی توانـد بـراي یـک      چه میزان خدمات یا اسـتفاده  می تواند به این سوال پاسخ دهد که

رویداد مناسب کافی باشد؟ این روش تغییرات میزان سود و زیان ناشی از تغییر در تعداد استفاده 
کنندگان و خدمات و تغییر در قیمت ها را نشان می دهد. در نتیجه، این شیوه احتمـال موفقیـت   

دهد. براي شناسایی نقطه سر به سر، برداشـتن چنـد   ن میاقتصادي یک عملیات یا رویداد را نشا
گام ضروري است. گام نخست، تقسیم هزینه ها به دو هزینه ثابت و متغیـر اسـت. بـراي مثـال،     
براي اجراي یک رویداد ورزشی هزینه هاي ثابت، شامل هزینه هایی ماننـد فـروش و عضـویت،    

باشـد.  برق، بیمه و دستمزد کارکنان ثابت میاجاره بهاي محل برگزاري، سخنرانان مهمان، هزینه 
در سوي دیگر، هزینه هاي متغیر با تغییر میزان فروش، عضویت و میزان عرضـه خـدمات تغییـر    
می کنند که از جمله این موارد می توان به دستمزد پرسنل موقتی، تجهیزات، موادمصرفی، جوایز 

پیش بینی شده بـراي هـر سـطح از فـروش،     و تهیه غذا اشاره نمود. گام دوم، برآورد درآمدهاي 
عضویت و ارائه خدمات است. مرحله سوم نیز  مقایسه درآمـد و هزینـه کلـی بـراي هـر سـطح       

ارائـه   BEAورزش، عضویت وارائه خدمات است. شکل زیر تصویر روشنی از نحوه عملکـرد  
 می نماید. 
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 تنظیم بودجه براي یک کنفرانس با موضوع مدیریت ورزشی

بندي اجراي یک کنفرانس با موضـوع مـدیریت ورزشـی را    جانت جاکاس خواسته شد بودجهاز 
در سال آتی صورت دهد. از وي همچنین خواسته شد که  با کمترین تعداد کارکنـان الزم بـراي   
اجراي موفق چنین رویدادي کار کند. نخستین کاري که جانت انجام داد، تفکیک هزینه ها به دو 

 غیر بود. وي دریافت که هزینه هاي ثابت شامل موارد زیر است: هزینه ثابت و مت
 برق و روشنایی -1
 کارکنان اصلی  -2

 اجاره محل برگزاري   -3

 سخنرانان میهمان.  -4

دالر برآورد کرد. این میزان هزینه ثابت است و با هر  1000وي میزان هزینه هاي ثابت را حدود 
ینه هاي متغیر نیز همین روند را دنبال کـرد،  کننده ثابت می ماند. جانت در مورد هزتعداد شرکت
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-هزینه متغیر هزینـه  3با این تفاوت که با حضور هر نفر اضافی، هزینه ها افزایش می یافت. وي 

 غذا و نوشیدنی.            -3چاپ و توزیع و تأمین  -2کارکنان اضافی  -1اي اصلی را شناسایی نمود. 

دالر بـرآورد کـرد کـه هزینـه متغیـر متوسـط         60حـدود   وي میزان هزینه متغیر براي هر فرد را
رویداد محسوب می شود. سپس جانت میزان درآمد حاصل از حضور هر فرد در ایـن کنفـرانس   

حـق ثبـت    -2تعداد افراد حاضر در کنفـرانس     -1را برآورد نمود. میزان کلی درآمد بر اساس: 
 نام پرداخت شده توسط هر فرد برآورد شد. 

دالر  80دالر در نظـر گرفـت. ایـن     80ه ثبت نام هر فرد براي ورود به کنفـرانس را  جانت هزین
شامل درآمد اضافی ناشی از حضور افراد ثبت نام نکرده نیز می شد. سپس جانـت تفـاوت بـین    

 میانگین درآمد (هزینه ثبت نام) و میانگین هزینه ها را محاسبه کرد.
 بنابراین سود تأمینی بدین قرار بود: 

   80 -60دالر=  20
دالر سود در پی داشت. نقطه ارائه خدمات سر بسر،  20بنابراین حضور هر فرد در جلسه حدود 

هزینه هاي ثابت، سود تأمینی(که سود تأمینی) میانگین درآمد منهاي میانگین هزینـه هـاي متغیـر    
دالر  20است (هزینه هـاي ثابـت) کـه بـا تقسـیم بـر        $ 1000است. در نتیجه نقطه سر به سر 

با فرض این که هر میهمان بـراي ورود    میهمان است. به عبارت دیگر، 50(سود) برابر با حضور 
دالر سود نصیب کنفرانس می شود. بنابراین براي پوشش  20هزینه پرداخت کند، از هر فرد  80

نفر میهمان ضروري است. چنانچـه تعـداد    50دالري کنفرانس، حضور  1000هزینه هاي ثابت 
نفر باشد، مدیریت با زیان مواجه شـده اسـت، درحالیکـه بـا افـزایش تعـداد        50ار کمتر از حض

نفر، میزان سود افزایش می یابد. الزم به ذکر است کـه بـا تغییـر در میـزان      50حضار به بیش از 
هاي متغیر یا هزینه هاي ثبت نام ورودي، نقطه سر به سـر تغییـر خواهـد    هزینه  هزینه هاي ثابت،

دالر  10دالر شود، سود تـا میـزان    70براي مثال، اگر تصمیم بر آن شود که هزینه ورودي  کرد.
نفـر الزامیسـت. چنانچـه     100کاهش می یابد. در نتیجه براي رسیدن به نقطه سر به سر حضور 

نفر بـراي رسـیدن بـه     34دالر می شود و حضور تنها  30دالر برسد، سود  90هزینه ورودي به 
دالر  10دالر کاهش یابد، حضـور هـر نفـر     50الزم است. اگر هزینه ورودي به  نقطه سر به سر

هزینه خواهد داشت. در چنین حالتی افزایش تعداد حضـار، میـزان ضـرر را افـزایش مـی دهـد.       
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میزان ضرر به کمترین میزان می رسد. در چنـین مـوقعیتی بایـد     بنابراین با داشتن حداقل میهمان،
کمک هزینه دولتی (یارانه) در نظر گرفته شود تا بتوان مبلغ ورودي را به براي برگزاري کنفرانس 

 حداقل رساند. 
 

 تنظیم بودجه براي انجام یک رویداد ورزشی 
تصویر روشنی از حداقل میزان حضور افراد در رویدادها و  BEAهمانطور که پیشتر اشاره شد، 

هد خواسته شـده کـه یـک    آید از باري بالكمیبرنامه ها را ارائه می نماید. در مثالی که در ادامه 
تورنمنت والیبالی ساحلی سرپوشیده را براي یک شوراي محلی با استفاده از مرکز تفریحی چنـد  
منظوره منطقه اجرا نماید. باري آشنایی چندانی با برنامه هـاي ورزشـی در فضـاهاي سرپوشـیده     

دار است که یکی از ایـن مهارتهـا اسـتفاده از    اما در تنظیم بودجه از مهارتهاي الزم برخور  ندارد،
BEA   براي جشنواره و رویدادها است. وي مطمئن است اصولی که فراگرفته، می تواند بـه وي

در برگزاري برنامه هاي ورزشی محلی کمک کند. براي اجراي این کار اطالعات مالی ارائه شـده  
 به وي ارائه شده است.  10.7در جدول 

 مربوط به تورنمنت والیبال  BEA خالصه نتایج 10.7
 موارد                              

 هزینه ورود به تورنمنت                               90
 اجاره بهاي سالن(ثابت)                               500

 تامین امنیت(ثابت)                                     1500
 ستمزد کارکنان اجرایی(ثابت)                 د          1000

 هزینه دستمزد داور(براي هر نفر)                 5
 هزینه تهیه غذا(براي هر بازیکن)                        15

 بیمه (عمومی) (ثابت )                             1400
         بیمه (بیمه حرفه اي داور) (ثابت)              600
 هزینه ماساژ و خدمات پزشکی (براي هر بازیکن)                        50

داد. بـه وي  باري باید توصیه هاي مسوالن شوراي محلی براي اجراي این تورنمنت را انجام مـی 
بازیکن در این مسابقات حضور خواهند داشت. بـاري  بعـد از کمـی     200گفته شد که حداکثر 

 رسید.  10.8ه ارقام ارائه شده در جدول جمع و تفریق ب
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 :تورنمنت والیبال BEAخالصه نتایج مربوط به 
 کل هزینه هاي ثابت              دالر           5000

 میانگین هزینه هاي متغیر       دالر              70

 میانگین درآمد (ورودي)                   دالر               90

 سود                                    دالر  20

 بازیکنان ثبت شده براي رسیدن به نقطه سر به سر دالر              250

 
Barvy        این نکته را به خاطر داشت که نقطه حضور بازیکنان بـراي سـر بـه سـر شـدن، تعـداد

شد که هزینه  شرکت کنندکان الزم براي پوشش تمام هزینه هاي ثابت است. وي همچنین متوجه
دالر است. این بدین معنی بود  20هاي ثابت کمی باال هستند، ولی همچنین سود حاصل حدود 

دالر سود تضمینی در پی دارد. در نتیجه براي رسیدن بـه   20که حضور هر فرد در این مسابقات 
ضـور  بازیکن نیاز است.  نگرانی باري از ایـن بـود کـه او انتظـار ح     250نقطه سر به سر حدود 

تـن   200شرکت کننده را داشت، ولی مسئوالن شوراي محلـی سـقف تعـداد بازیکنـان را      250
اعالم کرده بودند. تنها راه باقیمانده، افزایش مبلغ ورودي بود. باري در محاسـبات خـود متوجـه    

دالر خواهـد بـود. در نتیجـه     40دالر افزایش دهد، سـود حـدود    110شد که اگر ورودي را به 
رکت کننده براي رسیدن به نقطه سر به سر نیاز است و این تعداد واقع گرایانـه تـري   نفر ش 138

براي حضور در یک تورنمنت خواهد بود. بر این اساس، باري پیشنهاد خود را به مسئوالن ارائـه  
 نمود. 

 سئواالت
 هدف از تنظیم بودجه چیست؟  -1
 مزایاي فرآیند تنظیم بودجه چیست؟ -2
 ی و بودجه سرمایه اي را با هم مقایسه کنید.بودجه عملیات -3 
 چیست و تفاوت آن با بودجه برنامه ایی کدام است؟ با گزینه خطیبرنامه بودجه  -4 
 چگونه می توان بودجه برنامه ایی را بودجه اجرایی تبدیل نمود؟ -5 
 تحلیل واریانس چیست و چگونه به فرآیند تنظیم بودجه کمک می کند؟  -6 
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رین فرم بودجه بندي سرمایه اي را توضیح دهید و بیان کنید که چگونه این شـیوه بـه   ساده ت -7
 تصمیم گیري درباره سرمایه گذاري وهزینه سرمایه اي کمک می کند؟

 انواع هزینه ها کدامند؟ -8 
براي درك بهتر نحوه تغییر هزینه ها متناسب با تغییر در میزان عرضه محصوالت یا خدمات  -9 

 ها را تقسیم کرد؟گونه می توان هزینهورزشی، چ
10- BEA  و هدف از اجراي آن چیست؟ 
مثالی از نحوه اثرگذاري تغییر میزان قیمت ورودي یک رویداد ورزشی بر نقطه سر بـه سـر    -11

 تعداد حضار ارائه نمایید. 
ي مشـابه  هد، آیا شما هم توصیه ابعد از خواندن مثال تورنمنت والیبال ساحلی باري بالك -12 

 براي مسئوالن شورا دارید یا پیشنهاد شما متفاوت خواهد بود؟
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 مرور کلی
در سازمان ها و رویدادهاي ورزشی خواهد  1فایده-این فصل به کاربرد تحلیل هزینه

ه ها و سودهاي شهر و فایده به ابزاري ضروري براي سنجش هزین-پرداخت. تحلیل هزینه
کشورهایی که میزبانی یک رویداد ورزشی به عهده می گیرند، تبدیل شده است. این فصل با 

آغاز خواهد شوند، نرخ اثر اقتصادي و روش هایی که در آنها ساخته میمرور و بررسی کلی 
یج عالی و شد. توجه ویژه اي به اعتبار آنها و اینکه چگونه می توان براي دست یافتن به نتا
اثر  وضعیتبرجسته آنان را دستکاري کرد خواهد شد. در ادامه به بحث درباره روابط بین 

توان هزینه ها و منافع فایده خواهیم پرداخت و اینکه چگونه می-اقتصادي و تحلیل هزینه
 غیراقتصادي را ارزیابی کرد. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فایده-تحلیل هزینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثرات اقتصادي در ورزش
هاي مرکزي، شهرها و انجمن هاي محلی در سراسر جهان منابع زیادي را به یک رویداد  ورزشی دولت

گذاري خوبی است،  ها بر این باورند که اجراي یک رویداد ورزشی سرمایهبزرگ اختصاص می دهند. آن
چرا که پیشرفت اقتصادي عمده اي را در اقتصاد محلی فراهم می آورد. مشاوران و افراد زیادي هستند 
که در ایجاد وضعیت اثر اقتصادي براي رویدادهاي ورزشی بزرگ کارشناس و خبره هستند. این 

ا را متقاعد خواهد کرد که یک رویداد، تاثیر اقتصادي مهمی به بار می آورد و هم اظهارات هم دولت ه
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اینکه یک اثر کلی بر جا خواهد گذاشت. در هر دو مورد نقش هاي برجسته و مهمی وجود دارد که در 
بخش بعدي همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ضروري است که مدیران ورزشی 

مربوط به وضعیت اثر اقتصادي و فرضیه اي که از کار آنها حمایت می کند را بفهمند و  تمام حالتهاي
 درك کنند.  از کجا آغاز کنیم؟ 

کند که افرادي که به یک رویداد می روند مستقیماً وضعیت اثر اقتصادي بر اصول و قواعدي کار می
خرج کنند. این پول ها سپس در چرخه  پولهایشان را در رابطه با آن رویداد و یا مربوط به آن رویداد

اقتصاد محلی وارد می شوند و سطوح غیرمستقیم و اضافی مخارج، درآمد و اشتغال ایجاد می کنند. در 
نتیجه این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که رویداد ورزشی که بتواند افراد بیشتري را جذب کند، 

، این استدالل تا حدي درست است، زیرا تأثیر واقعی تأثیر مثبتی بر اقتصاد محلی دارد. با این حال
حاصل حضور افرادي است که از خارج از شهر براي حضور در این رویداد می آیند. به عبارت دیگر، 
افراد بومی که به رویداد می آیند صرفاً مخارج و هزینه هاي خود را از حومه شهر به داخل شهر اصلی 

جا به جا می کنند. بعالوه، این نکته مهم است که تعداد افرادي که شهر و یا از یک محله به محله دیگر 
کنندگان. افزون بر این، مسئله را براي دور بودن از رویداد ورزشی ترك می کنند مشخص شود (اجتناب

شناسایی افرادي که برنامه سفر خود را براي حضور در رویداد تغییر می دهند، و همچنین، تشخیص 
کنندگان نیز داراي ر اتفاقی در رویداد شرکت می کنند نیز وجود دارد. ترکیب شرکتکسانی که بطو

اهمیت زیادي است. حضور صدهزار نفر براي برگزار کنندگان خوب به نظر می رسد، اما براي 
مسئولین شهر جذاب نخواهد بود اگر ده درصد از حاضرین در رویداد از خارج از شهر میزبان آمده 

ي دیگر، در یک جمعیت پنجاه هزار نفري که هشتاد درصد افراد از خارج از شهر میزبان باشند. از سو
توان متصور بود. بنابراین تعداد حاضرین در رویداد تنها اند، اثر اقتصادي بیشتر و بزرگتري را میآمده

فهرستی از رویدادهاي  12-1شاخص ضعیفی براي برآورد اثر اقتصادي رویداد می باشد. جدول 
در بریتانیا برگزار شده، و تفکیکی از بازدیدکنندگان بومی و افراد  2003تا  1997ورزشی که از سال 

 خارج از شهر را نشان می دهد. 
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تماشاچیان  شهر میزبان                         رویداد 
(برحسب 

 هزار)            

افراد 
خارج 

از شهر  
 (درصد)            

 62 22 گالسکو 1997 بدمیتون جهانی

مسابقات جهانی 
کریکت 

 1997کرولناهیل

 92 73 بیرمنگام

مسابقات آزاد گلف  
 1997زنان  

 99 50 سانینگ دال

مسابقات پرش 
 1999نمایشی اروپا 

 55 40 هیک استید

مسابقات جهانی جودو  
1999 

 87 16 بیرمنگام

» لندن«ماراتن فلورا 
2000    

 57 300 گیت شید

نیمه ماراتن  مسابقات
 2001فلورا جهانی

 45 15 بریستول

-مسابقات جهانی سه

 2003گانه 

 85 31 منچستر

 
 . نیمرخ تماشاچیان و بازدیدکنندگان رویدادهاي ورزشی منتخب در بریتانیا  1/12جدول 

 
نکته قابل توجه دیگري که باید به آن توجه داشت این که در عین حال که یک رویداد ورزشی ممکن 

هاي اجرایی را دربر داشته باشد، ولی درصورتیکه بتواند تعداد افراد خارج از شهر را ضرر و هزینه است
تواند باعث تولید فایده خالص براي شهر میزبان شود. این شرایط براي جبران این زیان جذب کند می

خ می دهد. این گراندپري که هر مارس در ملبورن برگزار می شود ر 1در ارتباط با مسابقات فرمول 
یک رویداد پر هزینه براي اجرا کردن است، زیرا عالوه بر تامین مسیرهاي کافی و مناسب، نیازمند 
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پرداخت میلیونها دالر اجرت به صاحبان رویداد می شود. درحالیکه درآمد به دست آمده از رویداد به 
لبورن به حمایت خود از ندرت جبران هزینه ها رامی کند، دولت مرکزي قله ي ویکتوریا وشهر م

کند، بلکه دهند، زیرا نه تنها هزاران نفر از افراد داخل و خارج از کشور را جذب میرویداد ادامه می
گزینند و پول زیادي در طول افرادي که دراین رویداد شرکت می کنند بیش از یک هفته اقامت می

 اقامتشان خرج می کنند.
 

   230اثرات غیر اقتصادي
طلب اهمیت دارد که رویدادهاي ورزشی بزرگ، چیزي بیش از منافع اقتصادي تولید می درك این م

کنند. آنها منافع اجتماعی، محیطی و فرهنگی زیادي براي شهر میزبان به وجود می آورند که شامل 
-تقویت غرور ملی شهروندان، زیباسازي محیط، تصویر بین المللی قوي تر و نوسازي فضاي شهر می

سوي دیگر، این موضوع می تواند با هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطی زیادي همراه  باشد. از
شود؛ از جمله کاهش دسترسی به امکانات، ازدحام درون شهر، و افزایش هزینه هاي مربوط به تأمین 

ده امنیت بازیکنان و مقامات رسمی و همچنین تماشاچیان. این نگرش وسیع، تحلیل هزینه و فایده نامی
می شود. در برخی مواد منافع اقتصادي ممکن است تحت تاثیر هزینه هاي اجتماعی و محیطی قرار 

 گیرد. در موارد دیگر منافع اقتصادي ممکن است با منافع محیطی و اجتماعی کامل شود. 
 

 توجیه حمایت عمومی از رویدادهاي ورزشی
ورزشی جزء مکمل والینفکی از استخوان یک چیز براي ادعا وجود دارد و آن اینست که یک رویداد 

بندي فرهنگی جامعه است و می بایست مورد حمایت قرار گیرد، چرا که می تواند باعث جذب حضار 
شود، افراد بیشتر با هم آشنا می شوند و این باعث می شود که آنها احساس بهتري از خود داشته باشند. 

متقاعد شوند یارانه، کمک هاي دولتی و یا دیگر انواع  مسئله دیگري که هست اینکه باید مقامات دولتی
هاي مالیاتی را درنظر بگیرند. این موارد به وفور در ورزش آمریکا اتفاق افتاده و شهرها میلیونها حمایت

دالر براي ساخت استادیوم و جذب و حق امتیاز فوتبال، بیس بال، بسکتبال و هاکی روي یخ هزینه 
-). آنها چگونه هزینه هاي منابع جامعه را براي ساخت استادیوم ها یا ورزشگاه1993اند (یوچنر،کرده

 هایی که اغلب تحت مالکیت تیم هاي ورزشی داراي صاحبان خصوصی هستند توجیه می کنند؟ 

                                                 
230 -non-economic impacts 
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سؤال دیگر درخصوص میزبانی رویدادهاي ورزشی در مقیاس بزرگ از قبیل المپیک و جام کشورهاي 
میلیون دالر استرالیا  3000سرمایه ها و هزینه هاي عملیاتی می تواند بالغ بر مشترك المنافع است که 

باشد. پاسخ در اینجاست که سرمایه گذاري مالیات دهندگان باعث بهبود و پیشرفت جامعه می شود. 
مقیاس بازگشت سرمایه به تعداد بازدیدکنندگان رویداد و مقدار پولی که آنها در طول اقامتشان در شهر 

دهندگان، اثر رویداد و بازگشت سرمایه زبان خرج می کنند بستگی دارد. روابط بین یارانه مالیاتمی
 "نشان داده شده است. این خروج سرمایه براي تولید منافع می تواند به عنوان  1/12اجتماع در شکل 

تنها زمانی ). با این حال، این گردش 2005مشاهده شود، هوارد و کرامپتون ( "سیکل توسعه جامعه
تکمیل می شود که جریان منافع و سود هاي همراه آن از جریان سرمایه صرف شده در رویداد یا 

 استادیوم بیشتر شود. 

پرداخت مالیات 
 توسط ساکنین

-استفاده جهت یارانه
اماکن و دار کردن 

 رویدادهاي ورزشی

جذب 
بازدیدکنندگان 

 خارجی

خرج کردن پول 
در کشور و جوامع 

 محلی
 
 

ایجاد در آمد و 
اشتغال در جوامع 

 محلی

رسانی به منفعت
کنندگان پرداخت

 مالیات
 

 شروع 

 به 
  شهر میزبان
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 . دالیل توجیهی براي حمایت مالیات دهندگان از ورزشگاهها و رویدادهاي ورزشی.  12.1شکل 
 

 سازوکار تحلیل اثر اقتصادي
ازوکار وضعیت اثر اقتصادي منوط به این است که زبان فنی آن ایجاد شده و مراحل آن شناسایی س

شوند. اساساً کلید یک تحلیل مؤثر در این زمینه این است که اوالً چه تعداد از بازدیدکنندگان خارج از 
هزینه می کنند و شهر تنها براي دیدن رویداد می آیند؛ دوم چه مدت اقامت دارند؛ سوم روزانه چقدر 

در آخر، چه مقدار از مخارج آنها در شهر میزبان می ماند و چقدر به دیگر مناطق خواهد رفت. در مثال 
 آید. هاي مورد نیاز براي انجام یک تحلیل اثر اقتصادي جهت یک رویداد ورزشی میپیش رو، گام

 تعریف و تشریح رویداد : 
سال به باال را بررسی خواهیم کرد.  35ت بازیکنان تنیس مسابقه تنیس کالسیک شهر برویک، تورنمن

 آوریل برگزار شد. 15تا  10محل، باشگاه تنیس شهر برویک است. رویداد از 
 محاسبه تعداد بازدیدکنندگان رویداد از شهر برویک : 

فراد هاي صبحانه صرف شده و همچنین تعداد اتعداد هتل ها یا اتاقهاي هتل اشغال شده و تعداد وعده
کنندگان محلی و بومی را مستثنی خواهیم کرد، ثبت نام کرده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. شرکت

آنها بازدیدکننده نیستند. همچنین بازدیدکنندگانی که براي تماشاي تنیس نیامده اند را مستثنی خواهیم 
نفر  1200کنندگان شرکت نفر بود، اگرچه 1000نمود. نتایج نشان داد تعداد بازدیدکنندگان تنیس 

 نفر برآورد شد.  1000بودند. در نتیجه تعداد بازدیدکنندگان خارج از محل برگزاري رویداد 
 تحقیق از یک نمونه معرف بازدیدکنندگان : 

براي اینکار به بررسی شرکت کنندگان خارج از محل برگزاري (بازدیدکنندگان) براي بدست آوردن 
امت، و میانگین مقدار مخارج براي هر بازدیدکننده خواهیم پرداخت. میانگین میانگین تعداد روزهاي اق

روز تخمین زده می شود. میانگین مخارج هر فرد در  5تعداد روزهاي اقامت براي هر فرد بازدید کننده 
دالر براي هر بازدیدکننده از مسابقه تنیس می  750دالر تخمین زده می شود که مساوي با  150روز 
این موضوع که مخارج بیشتر برخی از افراد، میانگین را باال خواهد برد را بررسی می کنیم. بدین  باشد.

دالر) باالتر باشد. میانه مخارج،  600دالر) ممکن است از میانه مخارج (  750منظور، میانگین (
این مورد، سازد در -درصد را از هم جدا می 50تر از درصد و پایین 50بازدیدکنندگان باالتر از 

دالر خرج می کنند. همچنین مطمئن خواهم شد که افراد مختلف  750اکثریت بازدیدکنندگان کمتر از 
شود. هاي مجاور درنظر گرفته میاز جمله افراد ساکن خارج از کشور، بین ایالتی، و شهرها و شهرك
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هاي مجاور و نزدیک بازدیدکنندگان خارجی و ساکنین مناطق دورتر معموالً بیشتر از ساکنین بخش
 خرج می کنند.  

 محاسبه هزینه نهائی بازدیدکنندگان :
هزینه نهائی بازدیدکنندگان را با استفاده از ضرب تعداد بازدیدکنندگان خارج از شهر در میانگین هزینه 

7500007501000رالدآوریم که برابر است با: در طول دوره اقامت بدست می =× 
 از: محاسبه عامل زمان آغ

دانیم که عامل زمان آغاز مربوط به تعداد افرادي است که قصد دارند زودتر از موعد براي تماشا به می
شهر برویک بیایند، اما برنامه هاي خود را براي دیدن به موقع مسابقات تنیس تغییر می دهند. بررسی 

وند که هزینه آنها مساوي با :  بازدیدکننده) به این مورد مربوط می ش 100درصد (مثال  10نشان داد که 
750007501000رالد  خواهد شد. ×=

 ):NVEمحاسبه هزینه خالص  بازدیدکنند (
 مورد فوق با استفاده از تفریق عامل زمان آغاز از هزینه نهایی بازدیدکننده بدست می آید 

 دالر. 675000دالر) که برابر است با    75000 - 75000( 
-سبه اثر مخارج اسکان، غذا،سرگرمی،حمل و نقل وخدمات فردي استفاده میاز یک ضریب براي محا

 کنیم.
همچنین به این نکته توجه داریم که ضریب براي تخمین اثر کلی هزینه ها بر درآمد هاي جامعه و 

خروجی که اقتصاددانان در  -سطوح اشتغال زایی کاربرد خواهد داشت. مضارب از جدول هاي ورودي
شوند. مضارب میتوانند بین بخش هاي صنعتی صاد منطقه اي ایجاد می کنند محاسبه میمدل سازي  اقت

کنندگان براي آن پایین است. هر چقدر کسري مخارج تامین 1زیاد و مقدار  2مختلف باشند که مقدار 
این اي براي تر خواهد بود. ضریب رفاه منطقهو متصدیان خارج از شهرمیزبان باالتر باشد، مضرب پایین

 می باشد. 5/1رویداد  
 محاسبه اثر اقتصادي مسابقات تنیس پاییزي شهر برویک:  

مبلغی معادل یک میلیون را  5/1دالر) در   675000با ضرب مقدار هزینه خالص بازدید کننده(  
بعالوه درآمد هاي جامعه تولید خواهد کرد. این عدد، اثر اقتصادي است. این مراحل هشت گانه تنها 

رد اثراقتصادي را فراهم می آورند. با این حال، می توان آن را با استفاده از چهار مرحله ي زیر به برآو
 فایده بزرگتري تبدیل کرد.-حساب هزینه

 سازي رویداد :محاسبه هزینه آماده
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اي اي و عملیاتی تقسیم کرد، هزینه هاي سرمایههاي سرمایهمی توان هزینه هاي رویداد را به هزینه
دالر، چشم انداز و مناظر  200000ها دالر، تعویض کفپوش 500000مل نوسازي محل باشگاه شا

دالر را ایجاد می کند.  800000دالر می باشد که هزینه سرمایه اي نهایی معادل  100000طبیعی 
ها و اموال می باشند. هزینه ها و مخارج عملیاتی شامل اجرت و دستمزد اماکن نیز از جمله دارائی

دالر می  50000دالر و هزینه هاي مدیریت عمومی  50000دالر، تبلیغات  100000کارکنان معادل 
 دالر است.  200000باشد، بنابراین هزینه هاي عملیاتی نهائی معادل 

 محاسبه منافع رویداد  :
 50000به این نتیجه می رسیم که منافع رویداد شامل مبلغ ورودي براي شرکت در مسابقه معادل 

دالر می باشد. بنابراین منافع کلی  100000دالر، و کمک دولتی معادل  50000دالر، حامیگري معادل 
 دالر می شود. 200000معادل 

 ):NEBمحاسبه سود اقتصادي خالص (
تر منافع و هزینه ها، منافع کلی را به یک میلیون دالر اثر اقتصادي اضافه می کنیم. براي گردآوري وسیع

کنیم. بنابراین هاي عملیاتی و هزینه هاي سرمایه اي را از منافع اقتصادي کلی کم می همچنین هزینه
 200000دالر می شود که شامل یک میلیون دالر اثر اقتصادي منهاي  800000سود اقتصادي خالص 

سال اختصاص داده شده است) منهاي  4درصد به استهالك یک سال از  25دالر هزینه سرمایه اي (
دالر منافع رویداد می باشد. اگر بخواهیم هزینه  200000الر هزینه عملیاتی، بعالوه د 200000

دالر  200000سرمایه اي کلی را به این رویداد سال اختصاص دهیم، سود اقتصادي خالص تنها معادل 
 می شود. 

 نسبت فایده به هزینه : 
ه هاي کلی محاسبه کرد. در اینجا یک نسبت فایده به هزینه را می توان از تقسیم منافع کلی به هزین 

دالر هزینه ها تقسیم می  200000دالر بعالوه  200000دالر منافع به  200000میلیون دالر بعالوه 
 می شود. 3:1   1.2/0.4شود که مقدار نسبت آن 

 
 اقدام محتاطانه

ثال فوق این امر با بطور خالصه براي انجام یک تحلیل اثر باید تعدادي محاسبه را انجام داد که در م
توصیف خالصه اي از رویداد آغاز و با محاسبه اثر اقتصادي و بدنبال آن، برآورد منافع و هزینه هاي 
اضافی پایان می پذیرد. بخاطر داشته باشید که در این شیوه امکان اشتباه وجود دارد و  منافع و هزینه 
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دار کلی منافع و هزینه ها باید مدنظر قرار هاي غیراقتصادي هم وجود دارند که براي بدست آوردن مق
 گیرند.

 
 مشخص کردن خطا

در نگاه اول به شکل و شیوه استخراج تحلیل اثر اقتصادي، این کار جالب به نظر می رسد. در بیشتر 
بخش ها این تحلیل ها توسط مشاوران کاري و مجرب که در این زمینه صاحب تخصص شده اند 

رچوب ادراکی و مفهومی حمایت می شوند. همچنین یک منطق درونی انجام گرفته و توسط یک چا
بخشد. با این حال، این ارقام در معرض سطح باالئی از قوي براي نتایج وجود دارد که به آن اعتبار می

گویند که خطا هستند و در اکثر نمونه ها می بایست با احتیاط حرکت کرد. در واقع، برخی منتقدین می
کند ( هوارد و ایجاد می 10تا  5آمیز نتایج را در یک عامل از تاثیر، حالت مبالغه یک نسبت باالي

رقمی معادل  2012). در کمیته المپیک در داالس آمریکا ادعا شد بازیهاي 109، 2004کرامپتون 
میلیون دالر منفعت خواهد داشت. این مبلغ بسیار اغراق آمیز است، زیرا در هر مرحله از  4000
اثر، عدم اطمینان در  روش شناسی وجود داشته است. اوالً جهت برآورد تعداد بازدیدکنندگان  محاسبه

خارج از افرادي که به رویداد می آیند و توریست هاي ورودي هستند استفاده شده است. این داده ها 
بازدیدکننده در باشند.دوم اینکه میانگین هزینه هر داراي اهمیت هستند، ولی از دقت الزم برخوردار نمی

تواند با خطا مواجه باشد. این اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه هایی به نمونه هاي مربوط هر روز می
گردآوري می شود. بهرحال هزینه و مخارج بین انواع بازدیدکنندگان می تواند به طور قابل توجهی 

نه  خود را به خاطر آورند و بگویند متغیر باشد. بعالوه، هنگامی که از افراد خواسته می شود که هزی
چگونه آن را صرف کرده اند، پاسخ ها می تواند کامالً نامعتبر باشد. در سوي دیگر، برخی هزینه ها 
ممکن است فراموش شده باشند و یا به دالیلی پوشیده بماند، در حالیکه برخی هزینه هاي دیگر ممکن 

جام، مقدار ضریب ممکن است نامناسب باشد. اگرچه است بدلیل غرور افراد باالتر ذکر شود. سران
خروجی آزمایش و اعتبارسنجی می شوند و  –ها ها از طریق انواع مختلف تحلیل هاي ورودي ضریب

محک زنی آماري صورت می گیرد، اغلب به شکل نادرستی بکار گرفته می شوند. هرگز بطور واضحی 
درونی در شهر میزبان گردش دوباره پیدا کرده و چه شود که چه مقدار از مبالغ خرج شده مشخص نمی

ها می توانند تا ها و کارفرمایان خارجی رسیده است.. در برخی نمونه ها ضریبمقدار از آن به تجارت
دالر افزایش فعالیت اقتصادي  80/1( براي هر دالر که بازدیدکننده خرج می کند  8/1مقدار بیش از 

دالر افزایش  10/1( براي هر دالر که بازدید کننده خرج می کند  1/1از  کلی وجود دارد). یا کمتر از
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فعالیت اقتصادي کلی وجود دارد) باشنند. کاربرد مبهم ضریب براي وضعیت اثر یک رویداد ورزشی با 
) مورد بحث قرار گرفته 2001) و لی،  هوفاکر و ماهونی ( 2004جزئیات در هوارد و کرامپتون (

 است.
 

 اجراي وضعیت اثر مشکالت در
همانگونه که قبالً نشان داده شد، مراحل تعیین کننده اي در  بکارگیري وضعیت اثر اقتصادي وجود 
دارد. در این بخش به سه فعالیت مهم پرداخت می شود. فعالیت اول ایجاد یک چارچوب جهت دسته 

فهرست بندي نتایج بدست  هاي مفید در موقعها و مغایرتبندي رویدادها است، به شکلی که مقایسه
هاي مربوط به تعداد بازدیدکنندگان خارج بیایند. فعالیت دوم برقراري فرآیندي است که با آن بتوان داده

هایی براي از شهر که براي تماشاي رویداد می آیند را جمع آوري کرد. فعالیت سوم طراحی روش
ایجاد توافق بر سر شیوه اي معقول براي  برآورد مخارج بازدیدکنندگان می باشد. فعالیت آخر براي

 محاسبه اثر نهائی، و دقت در محاسبه مخارج، بازده و اشتغال می باشد. 
 
 

 نوع شناسی رویدادهاي ورزشی

راه هاي بسیاري براي تشخیص بین انواع مختلف رویدادهاي ورزشی وجود دارد و هنگامیکه به اثرات  
قع می شود. اول اینکه رویداد ها می توانند براساس ترتیب تکرار آنها نگاه می کنیم نوع شناسی مفید وا

سال یک بار (جام  4طبقه بندي شوند. بر این اساس برخی هفتگی (لیگ هاي ورزشی) و برخی 
شوند. دوم، ممکن است اساس رویدادي برپایه حضور تماشاگران بنا شود و رویداد جهانی) برگزار می

-نشان داده شده است. همچنین می 12.2ین دو گونه مختلف در جدول کننده. مثالی از ادیگر شرکت

توان یک بعد دیگر را با استفاده از جدول حبابی و براي نشان دادن بزرگی رویداد و اثر اقتصادي آن 
دهنده تاثیر ناچیز یا عدم تاثیر دهنده تاثیر چشمگیر و حباب کوچک نشاناضافه کرد. حباب بزرگ نشان

 ). 12-2است (شکل 
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 . نوع شناسی رویدادهاي ورزشی12-2جدول 
 

 براساس شرکت کنندگان براساس تماشاچیان 

 »کشوري«تنیس عمومی  بازیهاي لیگ راگبی (استرالیا) تکرارشونده
 سواري سیدنیمسابقات موج گراندپري 1مسابقات فرمول  غیرتکرارشونده

 
) که اثر 2اساس شرکت کننده وجود دارد (حباب بنابراین، این احتمال براي یک رویداد نامنظم بر

 ). 3اقتصادي بزرگتریی نسبت به یک رویداد منظم براساس تماشاگر منظم داشته باشد (حباب 

 
 اهیانه بسکتبالتورنمنت م -1تواند وجود داشته باشد : . روابط احتمالی که می12-2شکل 

 المللی کریکت. مسابقات بین -4لیگ برتر انگلیس  -3ماراتون لندن  – 2 
 

 برآورد تعداد بازدیدکنندگان خارج از شهر
همانگونه که قبالً اشاره شد، میزان هر اثر اقتصادي یک رویداد ورزشی مستقیماً به تعداد 

-ابند بستگی دارد. حال این موضوع پیش مییبازدیدکنندگانی که براي دیدن رویداد در شهر حضور می

ترین شکل محاسبه کرد. معموالً این برآورد از توان این تعداد را به بهترین و دقیقآید که چگونه می
طریق تعداد اتاق رزرو شده در هتل ها و بلیط هاي خریداري شده توسط دسته هاي ویژه 
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گیرد. این برآورد می تواند با شمارش دسته هاي ویژه بازدیدکنندگان بین ایالتی و بین المللی انجام می
بازدیدکنندگان از قبیل ورزشکاران، مقامات رسمی، مربیان و نمایندگان رسانه ها تکمیل شود. بهر حال 

آیند دشوار کار ارزیابی اینکه چه تعداد از مردم تنها براي دیدن رویداد و چه تعداد با اهداف دیگر می
زدیدکنندگان مختلف از ساکنین بومی و محلی در طول برگزاري رویداد به شکل اي از بااست. دسته

رسانند که می بایست مشخص شوند. مهم است که تمام بازدیدکنندگانی که گروهی حضور به هم می
اند، اما به هر دلیل زمانبندي و برنامه آنها تغییر کرده و گروههایی که تنها در قصد دیدن رویداد را داشته

 یابند را کنار بگذاریم. انی که رویداد درحال برگزاري است حضور میزم
همچنین باید توجه کرد که سطح حاضرین در رویداد، معیار خوبی براي تعداد بازدید کنندگان خارج از 
شهر نمی باشند، زیرا بخش مهمی از بازدیدکنندگان معموالً ساکنان محلی خواهند بود. همچنین برخی 

و محلی تصمیم می گیرند در طول برگزاري رویداد شهر را ترك کنند. در اینجا هشت  ساکنان بومی
موضوع وجود دارد که باید بررسی شوند. اول اینکه تنها به افرادي که فقط بخاطر رویداد به شهر می 
آیند نپردازیم. آشکار است که این افراد داراي اهمیت هستند، زیرا بطور مستقیم مقدار مخارج را 

یابند را شامل می دهند. با این حال، آنها تنها یک بخش از افرادي که در رویداد حضور میفزایش میا
شوند. دوم، آنچنانکه قبالً اشاره شد بازدیدکنندگان اتفاقی است. از آنجا که بازدیدکنندگان اتفاقی بعنوان 

زیها برگزار نشوند نیز آنها آیند، حتی اگر باگردشگرانی شناخته می شوند که براي دیدن رویداد می
حضور دارند، بنابراین نباید آنها را در ارزیابی مخارج و هزینه هاي اضافی دخیل ساخت. مسئله 
مشابهی در مورد آندسته از افرادي است که براي بازدید از شهر در زمان دیگري برنامه ریزي کرده اند، 

د تغییر می دهند. آنها را هم نباید در ارزیابی و اما برنامه سفر خود را براي همزمانی با دیدن رویدا
محاسبه هزینه ها و مخارج اضافی محسوب کرد. دسته چهارم کسانی هستند که قبال در شهر حضور 

اند. این افراد را باید بطور کامل اند، ولی مدت اقامت خود را بدلیل برگزاري رویداد تمدید کردهداشته
طور مشابه، ساکنان بومی و محلی بخش پنجم هستند که می بایست در محاسبه مخارج محسوب کرد. ب

توانند تعطیالت را در جاي دیگر بگذرانند، اما در در محاسبه هزینه ها درنظر گرفته شوند، زیرا آنها می
شهر می مانند و براي دیدن رویداد می آیند. دسته ششم افرادي هستند که هنگامی به شهر میزبان می 

اد در حال برگزاري نیست. دسته هفتم، ساکنانی هستند که شهر را در طول برگزاري آیند که روید
رویداد ترك می کنند، درحالیکه دسته هشتم افرادي هستند که تصمیم می گیرند تعطیالت بیرون از 
شهر خود را به زمان برگزاري رویداد تغییر دهند. در نتیجه، سه دسته آخر مخارج را از شهر میزبان 
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ن می برند، بجاي اینکه بر آن بیافزایند . اثرات مبالغ هر یک از دسته هاي هشتگانه فوق در جدول بیرو
 نشان داده شده است.  3-12

 تأثیر در مخارج شهر میزبان آمار جمعیتی نوع گروه

تماشاگران رویداد 
 (بازدیدکنندگان)

 مثبت ×××

افرادي که اقامت خود را 
 کنند(بازدیدکنندگان)یطوالنی م

 مثبت ××

 مثبت ×× ساکنان بومی و محلی (ساکنان)

بازدیدکنندگان اتفاقی رویداد 
 (بازدیدکنندگان)

 خنثی ××

افرادي که برنامه خود را تغییر 
 دهند(بازدیدکنندگان)می

 خنثی ××

افرادي که شهر میزبان را ترك 
 می کنند (ساکنان)

 منفی ××

افرادي که برنامه خود را براي 
ندیدن رویداد تغییر می دهند 

 (ساکنان)

 منفی ×

افرادي که شهر میزبان را ترك 
 می کنند (بازدیدکنندگان)

 خنثی ×

 . دسته هاي بازدیدکنندگان و ساکنان براي ارزیابی یک رویداد ورزشی12-3جدول

 
 مخارج بازدید کننده

چیزي که باید محاسبه شود اینست که تعداد افرادي که براي دیدن رویداد می آیند و آنهایی که به هر 
ثقی را براي میزان شکل از رویداد بازدید نمی کنند مشخص شوند. مورد دیگر اینکه باید داده هاي مو

مخارج آنها در نظر گرفت. بنابراین باید پرسشنامه جامع و فراگیري براي این کار طراحی کرد تا میزان 
مخارج بازدید کنندگان را به شکل مناسبی ارزیابی کند. دو مرحله بااهمیت را هنگام طراحی پرسشنامه 

دسته هایی تفکیک کنیم و خوبی میان مخارج باید در نظر گرفت. اول اینکه مخارج بازدیدکننده را به 
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نشان  12-4مربوط به رویداد و مخارج دیگر تمایز قائل شویم. مثال خوبی در این زمینه در جدول 
بندي کنیم. این کار به ما امکان می داده شده است. دوم اینکه بازدیدکنندگان را به انواع ممختلف دسته

دگان، بلکه مقدار خرج کرد هر بازدید کننده را دریابیم. تحقیقات دهد که نه تنها نوع عمده بازدید کنن
نشان داده است که ممیزان ممبالغ خرج شده روزانه توسط مسابقه دهندگان کمتر از مقامات رسمی 

 است. بیشترین مقدار هزینه مربوط به نمایندگان رسانه ها می باشد. 
پوند هزینه می کنند،  65تا  55وزانه مبلغی بین دهندگان ریک تحقیق انگلیسی نشان می دهد مسابقه

 ). 2004پوند است ( ورزش بریتانیا، 125تا  100درحالیکه این ممبلغ براي یک فرد رسانه اي 
 

 نوع مخارج                                                                    مقدار خرج شده در طول بازدید
 کت در مسابقه ورودي مبلغ پرداختی براي شر

 غذا و آشامیدنی در طول برگزاري رویداد 
 غذا. آشامیدنی در خارج از زمان برگزاري رویداد
 کلوپ هاي شبانه  ( هزینه شارژ و نوشیدنی و...) 

 خریدهاي جزئی ( لباس، سوغات، هدایا...) 
 هزینه هاي اقامت ( هتل، متل...)

 عمیرات، اجرت پارکینگ...) هزینه هاي وسایل نقلیه ( سوخت، روغن، ت
 هزینه هاي اجاره ماشین 

 کاالهاي مربوط به رویداد ورزشی  
 سایر هزینه ها

 
 هزینه ها و منافع غیر اقتصادي

در حقیقت اغلب اتصالی بین منافع غیر اقتصادي و هزینه ها و منافع وجود دارد که ممکن است نادیده 
ت اهمیتی مشابه بازده اقتصادي نداشته باشد، اما باید بشکل گرفته شود. این منافع و هزینه ها ممکن اس

 اند.آمده 12-5وار در جدول مناسبی به آنها توجه شود. این عوامل اضافی فهرست
  

 عامل                                                 هزینه                                       فایده     
 و افزایش زمان مسافرت  ازدحام ترافیکی
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 کاهش رفاه بدلیل برگزاري رویداد، اشغال فضاها و اماکن 
 افزایش غرور و افتخار کشوري در اثر انجام یک رویداد موفق

 بی خانمان شدن و در آمد پایین ساکنان و مهاجرت به خارج از شهر بدلیل اسکان بازدیدکنندگان
 حت تأثیر قرار داردن بازدیدکنندگانتمیز کردن محیط شهر و محل برگزراي براي ت

 افزایش میزان امنیت همراه با کاهش میزان جنایت
 توجهی به  گروهی هاي مخالف و معترض  کم

 شلوغی شهر که موجب تحریک و ترغیب به اختالل و خرابکاري می شود
 هاي غیر اقتصادي برگزراي رویدادهاي ورزشی. منافع و هزینه12-5جدول 

 
 د از رویدادپیامدهاي بع

روش دیگر بررسی تأثیرات یک رویداد ورزشی بر شهر میزبان اینست که فهرستی از پیامدهاي مورد 
انتظار بعد از رویداد را که مربوط به منافع محسوس و غیرمحسوس طوالنی مدت برخاسته از برگزاري 

ا مهم و تاثیرگذار اهمیت بنظر برسد، امرویداد است را جمع آوري کرد. ممکن است این فهرست بی
است. مثالی در این زمینه، حس گسترش یافته از غرور و افتخار اجتماعی و احساس اطمینان از توسعه 

تواند به شکل بهبود یک مهارت در بین افراد جوانتر، بدلیل اجتماعی است. این موضوع همچنین می
هایی کیفی هاخت اماکن و سازتجربه مدیریت قبلی یک رویداد ورزشی باشد. مثال دیگر می تواند س

براي ورزشکاران ممتاز، تماشاچیان و گروه هاي اجتماعی باشد. همچنین می توان توسعه و نوسازي 
شهري در مقیاس بزرگ را ممثال زد که در دو شهر کواالالمپور و منچستر در اثر برگزاري جام 

ق افتاد. در نهایت، وسعت و اتفا 2002و  1998کشورهاي مشترك المنافع به ترتیب در سالهاي 
مقیاس پیامدهاي برگزاري رویداد می تواند بشکل چشمگیري متفاوت باشد. براي مثال، ممکن است 
شهر میزبان براي برگزاري یک رویداد ورزشی، اماکن را در فضایی نامناسب که نیازمند نگهداري 

در چنین شرایطی هزینه هاي بیشتري است بنا کند و تعداد کاربران کم و معدودي داشته باشد. 
نگهداري اماکن و تأسیسات ممکن است چندین برابر منافع حاصل از استفاده از آنها باشد. در چنین 

هاي ناشی از آن در آینده نیز ادامه اي باالیی صرف شده، بلکه زیانهاي سرمایهشرایطی نه تنها هزینه
 خواهد یافت. 

 
 بزرگ رزشیمقایسه اثرات اقتصادي چند رویداد و
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هاي کلی آنها رایج است. همانگونه ها و فایدهامروزه ارزیابی تاثیر اقتصادي رویدادهاي ورزشی و هزینه
بینیم، اثرات بعضی رویدادهاي ورزشی اخیر در بریتانیا فهرست شده است. می 12-1که در جدول 

باشد. فاقد آن می جالب است که برخی رویدادها اثرات اقتصادي چشمگیري دارند و بعضی دیگر
تواند بوسیله مقیاس ارزیابی رویدادها توضیح داده شود. برخی تعداد بازیکنان، مقامات تفاوت آنها می

رسمی و کادر اداري، و تماشاگران؛ و برخی مدت زمان رویداد و طول زمان اقامت بازدیدکنندگان را 
 اند. مدنظر قرار داده

 یداد منتخب در استرالیا. برآورد تاثیر اقتصادي چند رو6-12
 
 

بازدیدکنندگان  حضار رویداد
 خارج از شهر

میانگین مخارج 
 بینندگان

کل هزینه هاي 
تماشاگران(میلیون 

 دالر استرالیا)

گراندپري فرمول 
1 

150 50 1200 60 

تنیس اوپن 
 استرالیا

450 30 720 26 

 12 1200 10 25 مسابقات مسترز

مسابقات 
 سوارکاري

    

 
میان اثرات رویدادها بسیار مختلف است. یک سو رویدادهاي ورزشی بزرگ مانند بازیهاي  تفاوت

المپیک، جام جهانی فوتبال، بازیهاي کشورهاي مشترك المنافع، بازیهاي آسیایی و تورنمنت تنیس 
هاي ورزشی که افراد در آن گرانداسلم؛ و در سوي دیگر جشنواره هاي ورزشی اجتماعی و رقابت

کنند قرار دارد. به هر حال، در هر مورد ابزار سنجش اثرات یکسان است و تنها شاخص یشرکت م
 باشد.اجرا متفاوت می

برخی اثرات برآورد شده رویدادهاي ورزشی در کشور استرالیا آمده است. در اینجا  12-6در جدول 
این تعداد حضار نیست  کند کهنیز تفاوتهاي چشمگیري بین رویدادها وجود دارد. این جدول تایید می
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گذارد، بلکه تعداد بازدیدکنندگانی که از بیرون شهر که بر میزان تاثیر اقتصادي اثر قابل توجهی می
اند، زمانی که در شهر میزبان سپري میکنند و مقدار پولی که در آن شهر خرج میکنند اثر آمده

اقتصادي احتمال اشتباه وجود دارد و  چشمگیري دارد. همواره باید به خاطر داشت که در بررسی تاثیر
 فایده اشتباه گرفت. -نباید آن را با نسبت هزینه

 
   2003جام جهانی راگبی 

هاي تیمی در سراسر جهان میباشدکه در سال ترین ورزشراگبی آنیون یکی از قدیمی
ی درانگلستان شکل گرفت و در سطح جهانی گسترش یافت و در بین مهاجرانی که انگلیس1860

صحبت میکردند (مانند استرالیایی ها، نیوزیلند وآفریقاي جنوبی) طرفدارانی پیدا کرد. سپس در ایسلند 
و بخشهایی از آمریکاي جنوبی، فرانسه و ایتالیا گسترش یافت. درنهایت، فدراسیون جهانی راگبی با 

راي نخستین ) بRWCکشور عضو به فعالیت مشغول است. رقابتهاي جام جهانی راگبی ( 90حضور 
المللی ورزشی برگزار شد و پس از آن به یک رویداد بین 1987بار در استرالیا و نیوزیلند در سال 

کشور جهان برگزار شد و  17و با حضور  1987بزرگ تبدیل شد. در اولین دوره این مسابقات که در 
                        میلیون نفر مسابقات را تماشا کردند.                               300

سود خالص به بار  GBP ، یک میلیونGBBپس از محاسبه درآمدهاي تجاري کلی معادل سه میلیون 
نشان داده شده است، افزایش مداوم در تعداد 12-7هاي بعد، همانگونه که در جدول آورد. در سال

 داشته است.حضار، بینندگان تلویزیونی، درآمد تجاري و سود خالص تورنمنت وجود 
المللی موفق بوده و توانسته در بین پنج جشنواره ورزشی بزرگ بین RWCدهند که این ارقام نشان می

قرار گیرد. بنابراین کشور میزبان این فرصت را دارد از برگزاري تورنمنت به عنوان جهشی جهت 
 توسعه فرهنگی و اقتصادي بهره گیرد.

درآمد اقتصادي  سال مکان
کلی(میلیون

GBP( 

بینندگان 
 تلویزیونی(میلیون)

کل حضار 
 مسابقه(میلیون)

سود 
خالص(میلیون

GBP( 
 -استرالیا

 نیوزیلند

1987 3/3 3/0 6/0 0/1 

 0/5 0/1 1750 6/23 1991 انگلستان

آفریقاي 
 جنوبی

1995 3/30 2670 0/1 6/17 
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 0/47 7/1 3000 0/70 1999 انگلستان

 
 سازماندهی تورنمنت

 RWC  بازي انجام گرفت که بطور  48به میزبانی استرالیا برگزار شد و در مجموع  2003در سال
محل انجام شد (آدالید ، بریسبان،  11بازي در مراحل نهایی بود. بازیها در  8بازي و  40کلی شامل 

کانبرا، گوسفورد، النکستون، ملبورن، پرت سیدنی، تونسویل، و وولونگونگ). بازیهاي نیمه نهایی و 
کشور در این سال باهم به رقابت پرداختند که به 20در سیدنی و در استادیوم تلسترا برگزار شد.  نهایی

 1999ها در سال هاي حاضر در مرحله یک چهارم نهایی بازيتیمی تقسیم شدند. تیم 5گروه  4
تقیم در این (آرژانتین، استرالیا، انگلیس، فرانسه، نیوزیلند، اسکاتلند، آفریقاي جنوبی و ولز بطور مس

تیم باقیمانده (فیجی، ساموا، ژاپن، کانادا، اروگوئه، ایرلند، ایتالیا، 12مرحله حضور پیدا کردند) و
گرجستان، رومانی، نامیبیا، توگو و آمریکا) بودند. تورنمنت با حضور تعداد زیادي از افراد و هزاران 

 گیري در کشور میزبان برجاي نهاد.                            بیننده خارجی از سراسر جهان برگزار شد و اثرات اقتصادي چشم
 

 تعداد تماشاگران 
نشان داده  12-8نفر تخمین زده شد که در جدول  65000ها تعداد بازدیدکنندگان از طریق بررسی

 شده است. 
 کل بینندگان رسانه اي تماشاگران گروهی حامیان و تماشاگران

60000 2500 2500 65000 
 
مده تماشاگران از بریتانیا؛ و مابقی از نیوزیلند، ایسلند، افریقاي جنوبی و امریکا آمده بودند. ع

 2500اي نفر برآورد شدند، درحالیکه تماشاگران گروهی (شرکتی) و رسانه 60000تماشاگران راگبی 
 نفر تخمین زده شد.                                                     

 
 تماشاگران  هزینه

کنندگان در بازیها داشتند کرد را در بین شرکتتماشاگرانی که از بریتانیا آمده بودند باالترین خرج
دالر استرالیا)، افریقا  6740دالر استرالیا) که پس از آنها به ترتیب تماشاگران امریکایی ( 8300(روزانه 

ا) بیشتر از بقیه هزینه کردند. بودند هزینه نهایی دالر استرالی 3150دالر استرالیا) و نیوزیلند (  6260(
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نشان داده شده  12-9میلیون دالر استرالیا بود که جزئیات آن در جدول  401سفر براي کل تماشاگران 
 است.

 
تعداد کل  منطقه

 بینندگان

میانگین 
کرد خرج

توسط هر 
تماشاگر 

 (دالر استرالیا)

میانگین تعداد 
 شبهاي اقامت

میانگین خرج 
ده کل در ش

روز(دالر 
 استرالیا)

هزینه نهایی 
سفر (میلیون 

 دالر استرالیا)

 256 230 36 8300 31794 بریتانیا

 59 210 15 3150 19413 نیوزیلند

      آسیا

 65 260 24 6260 10638 آفریقا

 21 306 22 6740 3155 آمریکا

 401    6500 جمع

 
 موارد اصلی هزینه ها 

المللی را تفکیک نموده است. موارد هزینه اي اصلی شامل بازدیدکنندگان بین هزینه هاي12-10جدول
 اسکان، غذا، نوشیدنی در کنار مسافرتهاي هوایی، تورهاي گردشگري و خرید از بازار می باشند. 

 مورد هزینه نهایی (میلیون دالر استرالیا)
 تورهاي گردشگري 79
 تورهاي سازماندهی شده 12

 بین المللیپروازهاي  104
 پروازهاي داخلی 3
 مسافرت شخصی 6
 بنزین 3
 هاي وسایل نقلیهسایر هزینه 6
هاي مربوط به حمل و سایر هزینه 8
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 نقل
 خرید از بازار 45
 غذا، نوشیدنی و اسکان 87

 شرط بندي 5
 تفریحات 6
 ارتباطات 6

 دیگر 31
 کل 401

 
 شود:تواند خالصه در سه بعد می WRC 2003اثرات

 اول: حاضرین در رویداد 
 کرد تماشاگران دوم: هزینه ها و خرج 

  سوم: تاثیر اقتصادي.         
 

 کنندگانسطح حاضرین و شرکت
ها براي حوزه در سراسر استرالیا حضور پیدا کرد و بازي 11بازي در  48تماشاگران و حاضرین در 

 میلیون دالر استرالیا بود. 200ط فروخته شده میلیون نفر در سطح جهان پخش شد. مبلغ کل بلی 3400
 

 کرد تماشاگرانها و خرجهزینه
نفر تماشاگر از بریتانیا، آسیا، آفریقایی و آمریکا به استرالیا سفر کردند و درمجموع  65000حدود 

درصد مسافران از بریتانیا، نزدیک به  49میلیون دالر استرالیا خرج کردند. براساس برآوردها  401
درصد از آمریکا حضور یافته بودند. هریک از این 5درصد از آفریقا و16درصد از نیوزیلند و آسیا، 13

 137ها نیز  دالر استرالیا براي سه هفته اقامت خرج کردند. استرالیایی 6308بازدیدکنندگان بین المللی 
م گرفت. آنها در سفر بین ایالتی انجا 180000میلیون دالر صرف خرید بلیت کردند و نزدیک به 

 میلیون دالر استرالیا هزینه کردند. 142مجموع 
 

  تاثیر اقتصادي
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RWC  میلیون  494تاثیر اقتصادي چشمگیري داشته است. این مسابقات سبب فروش اضافی حدود
وقت شد. برآورد شده که این مسابقات شغل تمام وقت و نیمه 4476دالر در اقتصاد استرالیا وهمچنین 

میلیون دالر استرالیا در گردشگري این کشور در سالهاي  27ت چیزي بیش از در درازمد
عایدي داشته است. به هر حال، همانند هر مطالعه دیگري این اطالعات را باید با  2005و2004

کرد و هزینه هاي تماشاگران هاي باال تنها بر روي خرجاحتیاط بررسی کرد. باید به خاطر داشت که داده
ها و منافع غیراقتصادي به حساب نیامده است. هاي برگزاري مسابقات، و هزینهه و هزینهمتمرکز شد

، RWCسیدنی تاثیر اقتصادي کمتري داشته است، زیرا 2000این مسابقات در مقایسه با المپیک 
 نفر بود. 100000المللی را جذب کرد، درحالیکه این رقم براي سیدنی تماشاگر بین 650000

 
 سئواالت

 را گردشگران و بازدیدکنندگان از بخشهاي اصلی رویدادهاي ورزشی هستند؟چ -1
 تاثیر اقتصادي رویداد ورزشی بر شهر میزبان به چه معناست؟ -2

 چند مورد از اثرات غیراقتصادي رویدادهاي ورزشی را نام ببرید. -3

 د؟بحث تاثیر اقتصادي یک رویداد ورزشی بزرگ از لحاظ مالی به دولتها در ورزش کمک کن -4

-شود؟ چه دشواريهزینه نهایی بازدیدکنندگان براي یک رویداد ورزشی چگونه محاسبه می -5

 هایی در محاسبه آن وجود دارد؟

ضریب اقتصادي براي محاسبه تاثیر اقتصادي یک رویداد ورزشی چگونه مورد استفاده قرار  -6
 گیرد؟هایی به آن تعلق میگیرد؟ چه ارزشمی

 ست و دقیق اثرات اقتصادي در ورزش کدامند؟مشکالت اصلی در ارزیابی در -7

فایده یک رویداد ورزشی چیست؟ کدامیک -تفاوت بین وضعیت اثر اقتصادي و تحلیل هزینه -8
ها باید به کجا اختصاص داده شوند تا بهترین خروجی براي تصمیم گیري درباره اینکه بودجه

 را در یک شهر یا استان به بار آورد مفیدترند؟
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 مرور کلی

هاي بزرگ ورزشی پروژهبراي ارزیابی  1سنجیهایی که مطالعات امکاناین فصل به روش
پردازد. در ادامه مراحل اصلی دخیل در یک مطالعه توانند مورد استفاده قرار گیرند میمی

شوند. توجه شود) شناسایی و توضیح داده میسنجی (که گاه ارزیابی پروژه خوانده میامکان
اي و هاي سرمایه، تاثیر مکان و محیط، هزینه1، برنامه مفهومی1اي برروي تحلیل بازارویژه

 هاي اجرایی صورت خواهد گرفت.و برآورد درآمدها و هزینه 1منابع مالی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنجیمطالعات امکان
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 مشکل منابع اندك

ها ي زیاد و تصوراتی درخصوص چیزهایی که می تواند ورزش را بهتر درجهان ورزش افراد با ایده
یابند. یک جامعه پیشرفته داراي استخر شنا، مراکز ورزشی کند و یا جامعه را بهتر سازد حضور می

ز، زمین هاي گلف، زمینهاي چند منظوره، مسیر دوچرخه سواري، پیست هاي مجهسرپوشیده، سالن
دوومیدانی و دیواره صخره نوردي می باشد. این تسهیالت می تواند به افراد فرصت انتخاب دهد و آنها 
را به شرکت در فعالیتهاي ورزشی تشویق کند. این نه تنها براي کسانی که از این تسهیالت استفاده می 

است، بلکه می تواند موجب افزایش سرمایه اي و همچنین رفاه عمومی شود. هر چند هر کنند مفید 
اي است. اختصاص منابع بیشتر به ایده اي براي اماکن و تسهیالت جدید ورزشی متضمن صرف هزینه

ها یا ها، برنامهیک ورزش ، برنامه یا فعالیت خاص به معناي اختصاص منابع کمتر به سایر ورزش
گذاري گزاف در جایی که احتمال برگشت آن کم است و یا تعداد هاست. در مثال باال، سرمایهفعالیت

گذاران خصوصی کنندگان مالیات یا سرمایهکنند سئواالتی را براي پرداختمعدودي از آن استفاده می
هاي اجرایی و هاي اولیه، هزینهکند. از این رو الزم است که روشهایی را براي برآورد هزینهایجاد می

ها بکار بندیم. یک سوال مشابه در موقع ساخت استادیوم هاي منافع حاصل از عملیاتی شدن این ایده
هاي طراحی و ساخت بسیار گزاف شود. در چنین مواردي هزینهورزشی و میادین مسابقه ایجاد می

آماده شد) بیش از  2007است. براي مثال، احیاي و ساخت دوباره ورزشگاه ویمبلی لندن (که در سال 
 2006هزینه داشت، درحالیکه براي نوسازي زمین کریکت ملبورن (که در سال  GBP میلیون 2000

ها تصمیم به ساخت استادیوم میلیون دالر استرالیا هزینه صرف شد. اگر دولت 450کامل شد) حدود 
استفاده می شود و توانایی بگیرند باید این تضمین و اطمینان حاصل شود که از آن به شکل وسیعی 

 المللی ورزشی استاندارد با جمعیت زیاد را دارد. جذب رویدادهاي بین
خواهد اطمینان یابد که استادیوم قادر است درآمد کافی را براي بازگرداندن گذار خصوصی میسرمایه

اماکن ورزشی هاي نگهداري و سود مناسب ایجاد کند. براي هایی که براي ساخت گرفته، هزینهوام
هاي مربوط به هاي بزرگ ورزشی بزرگ، مشکل رویکرد غیرانتفاعی و هزینهاجتماعی و استادیوم

 گذاري وجود دارد.سرمایه
تواند سبب جذب افراد از محیط خارج بیان شد، محیط جذاب جامعه می 12همانگونه که در فصل  

تواند به گرفتگی و ترافیک اماکن می شود. در سوي دیگر، معماري نامناسب و ازدحام کاربران در
شود اي در منطقه سبب میاي منجر شود. در برخی استادیوم ها داشتن یک تیم ورزشی حرفهعمده
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هاي عمومی زیاد و داراي ساکنین احساس غرور کنند، ولی این احساس به قیمت صرف امالك و زمین
گیرد، باید زشی با صرف هزینه باال صورت میارزش باال بدست آمده است. از آنجا که ایجاد اماکن ور

شود که چه شرایطی براي ادامه اي بدنبال داشته باشد. حال این سئوال به ذهن متبادر میارزش افزوده
گیرد وجود داشته باشد. کار یک مجموعه ورزشی، در شرایطی که استقبال اجتماعی از آن صورت نمی

پردازد. بنابراین قبل از پرداختن ها و منافع را میلتفاوت هزینهاسئوال بعدي این است که چه کسی مابه
به هر ایده اي درخصوص آغاز رویدادها یا ساخت اماکن باید به برخی سئواالت پاسخ داده شود. 

آیا برگزاري این رویداد یا ساخت این مکان با استفاده از منابع ناچیز "سئوال کلیدي این است که 
گذاري، نیازهاي آیا درصورت انجام سرمایه "کارایی الزم برخوردار است؟ موجود، از اثربخشی و

شود؟ و آیا درصورت هاي اجرایی فراهم میاجتماع برآورده شده و درآمد کافی براي پوشش هزینه
اي یا سایر انواع هاي یارانهها، حمایتهزینهتوان از کمکده بودن؛ آیا میعدم سوددهی و یا زیان

 هره گرفت؟ ها بحمایت
 

 گذاريموارد مربوط به سرمایه
باید به خاطر داشت که تامین هزینه اماکن ورزشی یکی از تصمیمات مهم سرمایه گذاري است و براي 

گیري صورت گیرد. در اینجا بیان این حصول بهترین نتیجه باید از طریق یک روش سیستماتیک تصمیم
گذاري تجاري، ارتباط آن با اهداف راي سرمایهگیري بنکته مهم است که ویژگی کلیدي تصمیم

گذاري بدست خواهد آمد مدت سازمان و منافعی است که احتماال از این سرمایهاستراتژیک طوالنی
ها باشد. اختصاص منابع به پروژه هاي بزرگ یک تصمیم مهم است و ساخت اماکن و خرید داراییمی

-ها و خطرات پروژه است. در مورد تصمیمظم منافع، هزینهریزي طوالنی و ارزیابی مننیازمند برنامه

هاي ورزشی که خطر و عدم اطمینان از ها و مجموعهگذاري در ساخت استادیومگیري جهت سرمایه
دهد وجود دارد این موضوع از اهمیت باالتري برخوردار است. این تصمیمات آنچه در آینده رخ می

ها، بازیکنان، تماشاگران و شرکت از قبیل حامیان مالی، رسانههمچنین نقش چشمگیري بر ذینفعانی 
ریزي خوب نیازمند تحلیل عمیق تمام عواملی که در موفقیت یا شکست یک پروژه کنندگان دارد. برنامه

-ریزي و سرمایهباشد. بنابراین چه چیزي باید انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود برنامهنقش دارند می

ناسبی در زمینه اماکن ورزشی صورت گرفته است؟ موثرترین روش براي اطمینان از گذاري به شکل م
هاي ورزشی و رویدادها؛ اتخاذ روش ارزیابی پروژه یا مطالعه ها، مجموعهگذاري در استادیومسرمایه
 سنجی چیست؟ سنجی است. اما مطالعه امکانامکان
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 سنجی چیست؟مطالعه امکان
هاي مربوط ها و یافتهتواند به صورت طراحی، گردآوري، تحلیل و گزارش دادهسنجی میمطالعه امکان

به یک پروژه مشخص که مدنظر یک سازمان قرار دارد تعریف شود. این شامل درنظر گرفتن دقیق 
هاي فیزیکی، مالی و عملیاتی آن؛ و فراهم محصول و فرآورده پیشنهادي، بازار عرضه آن، نیازمندي

گذار دولتی باشد. همچنین ارزیابی میزان بازگشت سرمایه (خواه سرمایهمنابع مالی می آوردن مجوزها و
شود. افزون بر این، یک مطالعه سنجی محسوب میباشد یا خصوصی) نیز از اجزاي مطالعه امکان

گیري منطقی و مستدل فراهم کند. مطالعه هایی را براي تصمیمسنجی باید اطالعات و تحلیلامکان
سنجی تمام عوامل و مواردي که بر شدنی بودن یک مکان ورزشی جدید اثرگذارند را تحت نامکا

اي که دهد. این مطالعه نه تنها شامل بازار و تحلیل هاي مالی می باشد، بلکه زمینهپوشش قرار می
ي پروژه بینی شده، شرح دقیق و روشن پروژه و پیشنهاداتی براگیرد، اهداف پیشمطالعه در آن انجام می

 گیرد. در آینده را دربر می
 

 سنجینگاه نقادانه به مفهوم مطالعه امکان
ها و نشان دادن کارآمدي و اعتبار پیشنهاد سنجی براي فراهم آوردن موافقت سایر گروهمطالعات امکان

-سنجی میکه براي جذب منابع مالی اهمیت دارد ضروري هستند. با این حال، اگرچه مطالعات امکان

توانند در موقع انجام دقیق باشند، ولی شرایط بازار اغلب پویا است و شرایط می تواند به سرعت تغییر 
توانند به شکل نیاز با بازسازي اماکن، کاهش استقبال مردم و عدم عالقه کند. در ورزش این موارد می

سنجی مطالعات شدنی مکانها به استفاده از مکان ورزشی خود را نشان دهند. از آنجا که مطالعه اتیم
گیرد، سرمایه گذار باید خطر احتمالی تغییر شرایط را بپذیرد. در تصویري از این شرایط را درنظر می

گیرد. آل گرایانه و عوامل سیاسی قرار میاینجا شرایط عمومی پروژه در چارچوب انتظارات ایده
گذار و حفظ حمایت عمومی را به سرمایه سنجی معموال جلوگیري از وارد آمدن انتقادمطالعات امکان
 دهند.مدنظر قرار می

 
 سنجی را انجام دهد؟چه کسی باید یک مطالعه امکان

هایی از شود، زیرا این فرآیند نیازمند وروديارزیابی یک پروژه در ورزش معموال توسط گروه انجام می
 ه شوند که عبارتند از:چندین محل مختلف است. الزم است تعدادي از متخصصان بکار گرفت
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مشاوران باتجربه در حیطه مدیریت اماکن ورزشی که به خوبی از اهمیت نیازهاي مشتریان و  -1
 تحویل خدمات ورزشی آگاهند؛

 متخصصان بازاریابی که قادر به تحلیل بازار هستند؛ -2 
 معمارانی که از روندهاي طراحی آگاهند؛ -3 
ها را اي مفصل و برنامه عملیاتی درآمدها و هزینهبودجه سرمایهگران مالی که بتوانند یک تحلیل -4 

 آماده کنند.
هاي این متخصصان است. سازي دادهرهبر گروه نقش اساسی را در ارزیابی دارد ، وي مسئول هماهنگ

اي براي مطالعه داشته و ضمنا براي هماهنگی و مرور کار خود و سایرین در گروه باید طرح و نقشه
ختلف مطالعه داشته باشند. گروه همچنین باید از پارامترهاي مالی مطالعه آگاه بوده و با دارا مراحل م

گذاران هاي زمانی مشخص؛ قادر به برقراري ارتباط بین اعضا و همچنین، سرمایهها و دورهبودن برنامه
باشد.رهبر گروه هایی جهت هرگونه مشکل و تاخیر احتمالی وجود داشته باشند. ضمنا بایستی برنامه

 باید از توانایی و دانش الزم در این زمینه برخوردار بوده و بتواند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند. 
 

 سنجیاصول یک مطالعه امکان

اي باشد، اما وقتی اصول آن را بررسی هاي بسیار پیچیدهسنجی می تواند شامل فعالیتیک مطالعه امکان
هاي آماري و اقتصادي است. اول، بررسی بازار عمده است که شامل دادهکنیم داراي سه فعالیت اصلی 

مانند میزان جمعیت و تراکم آن، نیمرخ شغلی، سطح درآمد، سن و جنس است تا سطح تقاضاي بازار 
احتمالی براي اماکن و تسهیالت ورزشی مشخص شود. دوم، تحلیل بازار باید براي برآورد تفصیلی 

سنجی باید صرف ن باید انجام گیرد. درصد قابل توجهی از منابع مطالعه امکانمیزان استفاده مشتریا
هاي مختلف مشتریان جهت ارائه خدمات توسط اماکن ورزشی شود. درخصوص تخمین نیاز گروه

ها، تعداد احتمالی تماشاگران و درآمد حاصل از هاي ورزشی، شناسایی مستاجران، برنامه بازياستادیوم
ظرفیت ایجاد جریان درآمد از حامیان مالی داراي اهمیت است. در اینجا باید احتیاط  حضور آنها، و

بینی درباره جریان درآمد اغلب قطعی نبوده و از شواهد حمایتی الزم الزم صورت گیرد، زیرا پیش
بلیت تواند براي تایید اعتبار پروژه و اینکه قابرخوردار نیست. سوم، انجام تحلیل مالی تفصیلی که می

ماندگاري مالی دارد یا خیر؛ حیاتی باشد. در اینجا باید خاطرنشان کرد که ماندگاري مالی داراي دو 
مولفه است که باید بشکل سیستماتیک بدانها پرداخته شود. آن دو عبارتند از مولفه تامین وجوه 

 سنجی:ناي و مولفه تامین وجوه جاري. با توجه به مباحث باال، یک مطالعه امکاسرمایه
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 کند.مشکالت، نیازها و اعتبار را در درازمدت تبیین می -1

 کند.تقاضاي بازار احتمالی را از طریق تحلیل عمیق شناسایی می -2

 آورد.امکان تامین منابع مالی و مجوزها را با کمترین تاخیر فراهم می -3

 کند.هایی را براي چگونگی ارتباط با ذینفعان ایجاد میاستراتژي -4

 کند.اي و چگونگی صرف آنها را بیان میسرمایههاي هزینه -5

 آورد.هاي عملیاتی فراهم میبرآوردي را از درآمدها و هزینه -6

 
 مرحله اي 10یک فرآیند 

سنجی و ایجاد یک تصویر روشن از آنچه باید انجام شود براي تقویت اصول زیربنایی مطالعات امکان
اي زیر ایجاد شده است. این مرحله 10مدل فرآیند تا از حصول بهترین نتایج اطمینان حاصل گردد، 

کند. مراحل مدل نه تنها ماهیت هر مرحله، بلکه چگونگی تکمیل آن به بهترین شکل ممکن را بیان می
 تعیین امکان سنجی عبارتند از:

 قرار دادن پیشنهاد در یک چارچوب استراتژیک
 مورد یا مشکلی که باید حل شود را شناسایی کنید. -1
اي از پروژه را با پاسخ به این سئوال متمایز نمایید: از ما خواسته شده چه کاري انجام هخالص -2

 دهیم؟

 برآورد نیاز یا تقاضاي مکان یا رویداد ورزشی

 با بحث کوتاهی درباره ذینفعان اصلی و انتظارات آنها آغاز کنید. -1
 اندازه بازار احتمالی را برآورد نمایید. -2

 توانند بسیار مفید باشند).ها میکنندگان احتمالی انجام دهید (پرسشنامهمطالعاتی درباره استفاده -3

 نیازها و ترجیحات تفریحی و ورزشی افراد را شناسایی کنید. -4

 کنندگان احتمالی را تعیین نمایید.نیمرخ آماري استفاده -5

ن بشکل کنندگاسازي کنید و اطمینان حاصل نمایید استفادهبینی و کمیمیزان استفاده را پیش -6
 اند.صحیح در تقسیمات آماري جاي گرفته

 



 172 

 ایجاد یک طرح یا برنامه مفهومی: 
 ها و کارکردهاي هر انتخاب را شرح دهید.ویژگی -1
 هاي معماري و نمودارها را فراهم کنید.مشخصات تفصیلی، برنامه -2

 بندي کنید.هاي احتمالی را شناسایی و به ترتیب اولویت دستهمکان -3

 براي هر مکان یا رویداد ورزشی را برشمارید.  مزایاي احتمالی -4
 

 شناسایی مقررات و قوانین مربوط به کار:
 اند.اطمینان حاصل کنید که کلیه مجوزهاي الزم فراهم شده -1
 هاي مرتبط مشاوره بگیرید.از تمام گروه -2

 
 محاسبه اثرات رویداد یا مکان بر محیط اطراف:

 اثرات اقتصادي را درنظر بگیرید. -1
 اجتماعی را درنظر بگیرید.اثرات  -2

 اثرات محیطی را درنظر بگیرید.  -3

 
 برآورد هزینه هاي سرمایه اي و تامین وجوه:

هاي مشاوره، سازي مکان، هزینههزینه هاي سرمایه اي را برآورد کنید ( مالکیت زمین، آماده -1
 هاي تجهیزات) هزینه هاي ساخت و هزینه

 ید. اي و منابع آن را فهرست کنوجوه سرمایه -2

 
 بینی شده:برآورد درآمدهاي عملیاتی پیش

 درآمد ثابت ساالنه را تعیین کنید. -1
کنندگان را محاسبه کنید (حق عضویت، بلیط و...) و اطمینان حاصل درآمد حاصل از استفاده -2

 هاي مربوط به نیاز یا تقاضاي بازار هماهنگ است.نمایید که با داده
 کنید. درآمد حاصل از فروش کاال را برآورد -3

 درآمد حاصل از اجاره تجهیزات را مشخص کنید. -4

 ها را تعیین کنید.درآمد حاصل از حامیان مالی و کمک -5
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درآمد را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کنید. درآمدهایی که ثبات بیشتري دارند (مانند  -6
 کنندگان وابسته هستند.حامیگري) بهترند، زیرا کمتر به تعداد استفاده

 
 هزینه هاي عملیاتی:محاسبه 

هاي بازاریابی و هاي نگهداري، هزینههزینه هاي کارکنان، مدیریت، تسهیالت، تلفن، گاز، هزینه -1
 موارد ضمنی را مشخص کنید.

 بندي کنید.ها را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیمدر صورت امکان هزینه -2
 

 هاي مفید:بینیانجام پیش
کننده، ها مختلف درباره تعداد استفادهوسیله فرضزمینه ها و حاالت گوناگون را به  -1

 ها و درآمدها طراحی کنید و نتایج احتمالی هریک را حدس بزنید.ها و سایر هزینهقیمت
  هر انتخاب را تحلیل و ارزیابی کنید. -2

 
 طرح پیشنهادات:

 ؟اولین سوالی که باید پرسیده شود این است که آیا می توانیم این کار را انجام دهیم -1
 دومین سئوال اینست که بهترین انتخاب چیست؟ -2
 تمام سودها و هزینه ها (ملموس و غیرملموس) باید درنظر گرفته شوند. -3

 
 سنجیانجام مطالعه امکان

آید. این دانشگاه فاقد تسهیالت و اي از ارزیابی اماکن ورزشی یک دانشگاه فرضی میدر اینجا نمونه
 اماکن ورزشی الزم است. 

 
 تراتژیک:بررسی اس

مسئوالن دانشگاه تصمیم دارند وضعیت تفریحی و ورزشی دانشجویان و اجتماع محلی را بهبود 
 بخشند. بدین منظور همکاري و مشارکت شوراي شهر براي ایجاد و مدیریت اماکن الزم است.

 
 تحلیل نیازها:
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که هر بخش نماینده  بندي شودبازار براي مکان تفریحی جدید می تواند به بخش هاي گوناگونی طبقه
 اند.فهرست شده 13-1ها به همراه آمار تقریبی آنها در جدول یک گروه خاص است. این گروه

 
 هاي مختلف بازار. اندازه بخش13-1جدول 

 اندازه بازار بخش

 3000 آموزان ابتداییدانش

 4000 آموزان راهنماییدانش

 3000 آموزان دبیرستاندانش

 30000 اجتماع محلی

 40000 کل اندازه بازار

 
 

 بررسی بازار:
یک بررسی تصادفی در بین گروهی از مردم که شامل دانشجویان و معلمان و جامعه محلی می باشد 

دهندگان بیان داشتند که اماکن تفریحی درصد پاسخ 80انجام گرفت که نظر آنها مثبت بود. نزدیک به 
سال تمایل داشتند  25و  15صد از ساکنین سنین بین در 97اضافی مورد نیاز است. افزون بر این، 

درصد  50امکاناتی براي فعالیتهایی چون دوومیدانی، فوتبال و کریکت داشته باشند. نتایج نشان داد که 
درصد از پاسخ  90بار در هفته هستند و حدود  2از مردم خواستار استفاده از امکانات به میزان دستکم 

سال بیان داشتند که آماده عضویت هستند. براي تعیین نوع مکان مورد نیاز،  15-25دهندگان بین سنین 
یابی، زمین دهندگان خواسته شد از میان مرکز مینی گلف، محوطه مربوط به ورزش جهتاز پاسخ

 نشان داده شده است. 13-2روباز، زمین سرپوشیده یا پیست یکی را انتخاب کنند. نتایج در جدول 
 دهندگانبندي اماکن درخواستی توسط پاسخیت. اولو13-2جدول 

 دهندگان موافقدرصد پاسخ نوع مکان

 5 مینی گلف

 10 جهت یابی

 15 زمین روباز
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 30 زمین سرپوشیده

 60 پیست

 
 مفهوم: 

متر در اطراف باید تسطیح شده و اطراف  300هکتار زمین است که تا حدود  5پیست نیازمند حدود 
 حفاظ پوشانده شود. زمین نیز با نرده و 

 
 هزینه هاي سرمایه اي:

-3هاي مربوط به ساخت اماکن مشابه در منطقه، برآوردهاي زیر صورت گرفت (جدول براساس هزینه
13:( 

 اي مربوط به پیستهاي سرمایه. هزینه13-3جدول 
 دالر هزینه هاي سرمایه اي

 120000 ساخت مسیر

 5000 ها)هاي ایمنی (توريحفاظ

 2000 ماسه

 10000 هانرده

 3000 کمک هاي اولیه و تجهیزات

 40000 اماکن اداري و انبار

 12000 تارتان

 4000 سکوها

 4000 وسایل

 200000 کل هزینه هاي سرمایه اي

 
 منبع سرمایه:

 ):13-4بینی شده که موارد زیر تامین کننده و منبع سرمایه باشند (جدول پیش
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 نی شده سرمایه براي پیستبی. منابع پیش13-4جدول 

 مقدار (هزاردالر) منبع

 60 شوراي شهر

 80 دانشگاه

 30 حامیان حقوق نامگذاري

 30 وام هاي بانکی درازمدت

 200 کل سرمایه

 درآمد:
هاي روزانه پیشنهاد شده که درآمد اماکن از تعدادي منبع مختلف تامین شود که عمده آن شامل پرداخت

 درآمدهاي حاصل از اعضا و حامیان باشد. کنندگان، واستفاده
 

 بینی درآمد پروژه:پیش
بینی شده است. حامیان از گروه تماشاگر در هفته درخالل سال اول پیش 150تا  100حضور دستکم 

 آمده است. 13-6بینی درآمد چهارساله پروژه در جدول سال اول تا چهارم تعهد دارند. پیش
 

 پروژه ساخت پیست (واحد هزار)بینی درآمد . پیش13-6جدول 
 کل حامیگري عضویت بازدید روزانه تماشاگران 

 120 20 45 55 سال اول

 130 20 50 60 سال دوم

 140 20 55 65 سال سوم

 150 20 60 70 سال چهارم

 
 

 مخارج عملیاتی:
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-، هزینهمخارج عملیاتی از هزینه هاي ثابت و جاري تشکیل شده و شامل مخارج کارکنان تمام وقت

ساله در  4باشد. این مخارج براي پروژه هاي خدمات و نگهداري، استهالك و بهره وام بانکی می
 آمده است. 13-7جدول 
 هاي پیست.. مخارج و هزینه13-7جدول 

 برآورد سال چهارم برآورد سال سوم برآورد سال دوم برآورد سال اول هزینه

 10 10 10 12 تبلیغات

 20 15 12 8 بیمه

 85 85 80 60 کارکنان

 8 8 8 8 نگهداري

 5 5 5 5 تعمیر

 3 3 3 3 استهالك

 3 3 3 2 متفرقه

 2 2 2 2 سود بانکی

 14 14 11 10 سوخت

 150 145 134 110 کل

 
 بینی سود:پیش

-بینی هزینه و درآمد (که قبال ذکر شد) براي برآورد سود در آینده استفاده میدر پیش بینی سود از پیش

یابد هاي بعد به تدریج افزایش میشود و در سال.در این مورد در سال اول سود ناچیزي کسب میشود
 ). 13-8(جدول 

 
 بینی سود براي پیست موردنظر (واحد هزار دالر). پیش13-8جدول 

 درآمد کل هزینه هزینه استهالك هزینه عملیاتی 

 120 110 3 107 سال اول

 130 134 3 131 سال دوم

 140 145 3 142 سومسال 

 150 150 3 147 سال چهارم
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، اجرایی است. با این گرنتکنند که پروژه حتی بدون صرف مبلغی براي ها پیشنهاد میاین پیش بینی

حال، کاهش حمایت حامیان و کاهش سطح عضویت، سود پروژه را شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
سال اول عالوه بر بازگرداندن  4جامعه را برآورده سازد، بلکه طی تواند نیازهاي این پروژه نه تنها می

 ها، سود کمی نیز ایجاد خواهد نمود. کامل هزینه
 

 سئواالت
 سنجی چیست؟ هدف از انجام آن کدام است؟مطالعه امکان -1
 سنجی از کجا باید آغاز کرد؟براي انجام یک مطالعه امکان -2

 سنجی تا بدین اندازه اهمیت دارد؟از مطالعه امکان چرا تحلیل تفصیلی بازار به عنوان بخشی -3

 گیرد؟سنجی قرار مییک برنامه مفهومی چیست و در کجاي مطالعات امکان -4

سنجی تا هاي اجرایی در حین انجام مطالعه امکاناي و هزینههاي سرمایهچرا تمایز بین هزینه -5
 بدین حد اهمیت دارد؟

 گیرد؟ د و هزینه عملیاتی قرار میچه چیزي در بین ایجاد برآوردهاي درآم -6

سنجی استفاده بینی مالی مطالعه امکانهاي مختلف براي پیشتوانید از روششما چگونه می -7
 کنید؟

 نقاط قوت و ضعف پیشنهاد ساخت پیست را مرور کنید. -8
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 تأمین وجوه مالی در ورزش: آینده مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش 
 چهارم
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 نگاه کلی

این فصل به بررسی برخی مسائلی که سازمانهاي ورزشی در چند سال آینده با آن روبرو 

)، تاکید بیشتر بر PPPs( 1خصوصی-خواهند شد خواهد پرداخت که شامل مشارکت دولتی

سازي تیمها و لیگهاي ورزشی، توجه بیشتر به بدهی هاي مالی، حرکت به سمت خصوصی

، و روش هایی که محدودیت هاي محیطی بر پایداري (CSR)مسئولیت اجتماعی یکپارچه 

 باشد.مالی ورزش تاثیرگذارند می

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  یابی عملکرد در آیندهبودجه ورزش و ارز 

 
 
 
 
 
 
 
 

  گزینه هاي تامین مالی
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همانگونه که در فصل هاي قبلی این کتاب نشان داده شد، بخشهاي زیادي از ورزش تبدیل به عملیات 
 با این حال کنند.پیچیده اي شده اند که زیرساختهاي بزرگ را با تجارب پیچیده سرگرم کننده ترکب می

آید که نیازهاي مالی آنها چگونه برآورده بر است و این مسئله پیش مید هزینهتأمین و اداره این موار
 شود.می

 در هر پروژه ورزشی بزرگ، چندین مرحله توسعه اي و عملیاتی وجود دارد که باید تکمیل شوند.

گیري براي این گیري وجود دارد. مرحله اول، تصمیمافزون بر این، در هر مرحله چند گزینه تصمیم
گیري درمورد مکان ساخت و مراحل بعدي شامل تصمیم وضوع است که چه کسی پروژه را اجرا کند.م

بودجه مورد نیاز است. مرحله بعدي شامل طراحی اماکن پس از مشاوره با مشاوران و سهامداران است. 
گیري براي مرحله بعد، تصمیم تصمیم بعدي این است که چه کسی مسئول ساخت اماکن است.

مرحله پایانی، تامین ایمنی و برگزاري برداري و نگهداري از اماکن و تاسیسات است. گی بهرهچگون
گزینه  ممکن است دولت و یا یک بخش خصوصی اجرا کننده پروژه باشد.رویدادهاي ورزشی است. 

هر  تواند ترکیبی از یک سازمان دولتی و یک بخش خصوصی در مشارکت با دولت باشد.دیگر می
نقطه قوت مدل کنترل توسط دولت، عدم تمرکز برروي  دارد. ط قوت و ضعف خاص خود راروش نقا

نقطه ضعف این روش  سوددهی بیشتر و همچنین، دسترسی یکسان و عادالنه همه اعضاي جامعه است.
این است که محرك و انگیزه کافی براي اطمینان از سطح معقولی از بهره وري و اثربخشی، به ویژه در 

با ساخت و مدیریت اماکن وجود ندارد. نقطه قوت هدایت بخش خصوصی این است که دولت رابطه 
هاي تمرکز آن بر تجارت (سودآوري دهد و به علترا کمتر در معرض خطرهاي مالی قرار می

با این حال، مشکل عمده  دهد.هاي ابتکاري بیشتر روي میوري و شیوهدرازمدت)؛ مهار هزینه، بهره
به بخش خصوصی محول شده، کمبود توجه به منافع اجتماعی ورزش و  "که کامال امور ورزشی

-تر تاکید می شود و نسبت به افراد کمهزینهدر این مدل کمتر بر اماکن کم .دسترسی عموم جامعه است

هاي غلبه بر نقاط ضعف مدل هاي فوق (ضمن حفظ یکی از راهبضاعت بی تفاوت است. درآمد و بی
است که در آن دولت و  (PPP) خصوصی-هاي مشارکت دولتیها)، ایجاد برخی گونهنقاط قوت آن

همچنین مدل هایی براي تامین مالی پروژه بخش خصوصی به طور مشترك مجري پروژه می باشند. 
در ساده ترین سطح دولت می تواند کل پروژه را بر عهده گیرد که با خرید هاي بزرگ وجود دارد. 

امل تمام هزینه هاي طراحی، ساخت و تمام هزینه هاي مدیریت و نگهداري می زمین شروع شده و ش
دولت همچنین ممکن است ببخواهد کل مدیریت اماکن ورزشی و ارائه خدمات آن را بر عهده  باشد.
در سوي دیگر ممکن است تمام این هزینه ها توسط بخش خصوصی پرداخته شود. با این وجود،  گیرد.
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تنوعی وجود دارد که اجازه می دهد بخش هاي دولتی و خصوصی هر کدام ها و طرحهاي مروش
براي مثال، دولت ممکن است به طور کامل  .برخی از جنبه هاي مالی و توسعه اماکن را بر عهده گیرند

-امور مالی مربوط به خرید زمین، طراحی و ساخت اماکن ورزشی را بر عهده گیرد و مدیریت، بهره

منابع مالی اماکن ورزشی دولتی عمدتا از بودجه را به بخش خصوصی واگذار کند. برداري و نگهداري 
گردد تامین می شود. از سوي دیگر، هاي خارجی حاصل ممیدهندگان و یا وامدولتی که از مالیات

شوند می تواند از طریق سرمایه سهامداران یا وام از بودجه اماکنی که توسط بخش خصوصی اداره می
دولتها قادرند با نرخ سود پایین تر وام بگیرند که در نتیجه ی و اوراق قرضه تامین شود. بخش خصوص

یابد. با این حال، وابستگی زیاد دولت به وام ها، هزینه ها را بر دوش نسل هزینه کل پروژه کاهش می
ات مالی با آورد که کمترین خطراین امکان را فراهم می PPPدهندگان می اندازد. هاي آینده مالیات

در نتیجه سرمایه ها می توانند از طریق ترکیبی از دولت (مالیات)، وام پایین ترین هزینه ایجاد شود. 
براي مثال، محل  دادن به بخش خصوصی، حامیگري (اسپانسرشیپ) و وجوه سهامداران فراهم شوند.

گیري درباره مکان آن میماولین چیزي که باید انجام داد تصیک استادیوم ورزشی را در نظر بگیرید. 
یک گزینه این است که مکان ورزشگاه باید در  است. در اینجا عوامل متعددي باید در نظر گرفته شوند.

بر بوده و به روشنی نیازمند حمایت و هدایت دولت این موضوع هزینهحوزه داخلی شهر باشد. اگرچه 
گزینه دیگر  مل و نقل عمومی خواهد بود.است، اما یکی از مزایاي آن دسترسی آسان و نزدیکی به ح

توجه به حومه شهر و پیدا کردن تکه بزرگی از امالك و مستغالت است که براي ایجاد استادیوم 
مناسب می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مزیت این روش قیمت پایین تر زمین و عدم نیاز به مذاکره 

از میراث فرهنگی است. با وجود این، مشکل  براي خرید و تملک ساختمان هاي اطراف و حفاظت
گزینه دیگر توسعه دوباره یک  دوري راه و دسترسی دشوار براي مردم عالقه مند به ورزش وجود دارد.

نیازي به خرید زمین ندارد. مشکل این گزینه، محدود بودن فضا و  استادیوم موجود است، که دیگر
کنندگان و تواند نیازهاي استفادهبی طراحی شده باشد میاي که به خوکاربري فضاي موجود است. سازه

هایی بیشتر بدنبال طراحی ویژگی "مدل کامال خصوصی احتماال ذینفعان را به خوبی برآورده سازد. یک
-که بیشتر به دنبال ترکیب کردن طرح PPPاست که سود دراز مدت را برآورده کند. در سوي دیگر، 

مدلی که مجري آن در  ت یارانه، سوددهی را نیز در پی داشته باشد.هایی است که عالوه بر پرداخ
کنند و احتمال بخش دولتی است معموال افراد ثابتی در یک دوره کوتاه مدت یا متوسط فعالیت می

در اینجا فشار کمتري براي اثربخشی و اتمام به  تخطی از قوانین کار، بهداشت و ایمنی کمتر است.
ساخت و ساز در مدلی که مجري آن بخش خصوصی است نیازمند اطمینان از  موقع کار وجود دارد.
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باشد. بازگشت مطلوب وجوه سهامداران است، درنتیجه به شدت پایبند به جدول زمانی و بودجه می
APPP استفاده از سیستم مدیریتی کامال  آل خواهد بود که ترکیبی از مدلهاي فوق است.مدل ایده یک

برداري و صی یا ترکیبی از بخش دولتی و بخش خصوصی؛ به چگونگی بهرهدولتی، کامال خصو
-هاي محلی استرالیا داراي سابقه برونبه طور خاص، دولت نگهداري از اماکن ورزشی ارتباط دارد.

از باشند. برداري از امکانات ورزشی میهاي خصوصی مدیریت و بهرهسپاري و عقد قرارداد با گروه
هاي بزرگ ورزشی استرالیا به طور کلی متعلق به دولت و یا سازمان تحت ومسوي دیگر، استادی
گذاري مناسب خدمات و اطمینان نظارت دولت سببب ایجاد اشتغال پایدار و قیمت حمایت آن هستند.

شود. از طرفی، بخش خصوصی تمایل دارد تنها از آن خدمات می از استفاده گسترده و همگانی جامعه
این به احتمال زیاد بسیاري از فعالیت ها و  برگرداند، و "ئه کند که هزینه هایش را کامالخدماتی را ارا

بخش خصوصی تمایل دارد هزینه تعمیر، نگهداري و نظافت را با هدف  برنامه ها را کاهش می دهد.
ر عین حال، مجریان بخش خصوصی کمتر تحت فشار شیوه هاي سنتی و د .مهار هزینه ها کاهش دهد

مدل  آنها انعطاف پذیري و نوآوري بیشتري دارند. گیرند. به همین خاطرکار قرار میمداران محافظهسها
دولت و سازمان هاي تابعه می توانند  هاي بسیاري براي عرضه و ارائه فعالیت هاي ورزشی وجود دارد.

د و کارکنان دولت ها و مراکز اوقات فراغت در سطح جامعه ارائه کننفعالیتهاي ورزشی را در باشگاه
مزیت اصلی تصدي ورزش توسط مسئولیت برنامه ریزي و مدیریت برنامه هاي آن را بر عهده گیرند. 

هاي با این حال، مممکن است امکان نوآوري ها و ارائه شیوه .دولت، تداوم و قابلیت اطمینان است
انتفاعی و سودآوري به ها، خدمات ورزشی بدون نگاه پذیر نباشد. در بسیاري محیطجدید امکان

نقطه قوت این مدل، پیوند مستقیم آن با  شود.اعضاي باشگاه ها و انجمن هاي ورزشی منتقل می
در اینجا  کاربران باشگاه ها و انجمن ها است که اغلب نیز بخشی از آن توسط خودشان اجرا می شود.

ممکن است بخش  ه می کنند.کاربران هم این خدمات را ارائه خواهند کرد و هم از آنها استفاد
مثال خوبی در این ریزي و اجرا کند. خصوصی یک فعالیت ورزشی را با هدف سود مناسب برنامه
اندازي، اداره و اجرا می کند. مزیت زمینه، بخش خصوصی است که ورزش سنگ نوردي را راه

ضعف آن این شود و نقطه سازي این است که توسط آداب و شیوه هاي سنتی محدود نمیخصوصی
کند. بطور است که فقط آن دسته از خدماتی که اطمینان از سودآوري مالی آن وجود دارد را ارائه می

کلی، براي برنامه ریزي و ارائه امکانات ورزشی، ترکیبی از بخش هاي دولتی و خصوصی وجود دارند 
در گزینه وجود دارد،  در هر یک از هفت مرحله پروژه، سه نشان داده شده اند. 14-1که در جدول 

نتیجه عمل تصمیم گیري براي گذر از یکی و رفتن به راه هاي دیگر کمی دلهره آور است و باید داراي 
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یک پایه محکم علمی باشد. در حالی که در گذشته تنها دو گزینه دولتی و خصوصی پیش روي هفت 
در مرحله   PPPمشارکت بیشترمرحله توسعه اماکن ورزشی قرار داشته است، ولی در سال هاي اخیر 

انجام می شود. بطور خالصه، روش هاي زیادي براي  7و  6و مشارکت بخش خصوصی در مراحل  2
برداري، نگهداري از فضاهاي ورزشی و کسب هدایت امور مالی، تعیین محل، طراحی، ساخت، بهره

د. مدل هاي سنتی تمایل دارند باشننتایج حاصل از آن وجود دارد و هر کدام داراي مزایا و معایبی می
رو به گسترش است که  PPPsبه صورت دولتی یا خصوصی اداره شوند، ولی تمایل به استفاده از 

 باشد.هاي دیگر و کاهش نقاط ضعف آنها میشامل ترکیبی از نقاط قوت هر یک از روش

  14-1جدول

 ) عمدتا خصوصیPPPsخصوصی( -مراحل پروژه عمدتا دولتی دولتی

 یت پروژههدا -1

 گذاري پروژهسرمایه -2

 مالکیت زمین-3

 طراحی مکان ورزشی-4

 ساخت مکان ورزشی -5

 مدیریت مکان ورزشی -6

 ارائه خدمات -7
 

تواند یک مکان مطلوب ها و امالك، بهتر میبراي مثال، بخش دولتی با توجه به دسترسی بهتر به بانک
ه را با نرخ بهره پایین تر بگیرد و در نتیجه هزینه همچنین می تواند سرمای را شناسایی و انتخاب کند.

هاي مالی و خطر عدم بازپرداخت را کاهش می دهد. افزون بر این، امکان عدم پرداخت مالیات که 
در  تواند مانع بزرگی بر سر راه طراحی و ساخت مکان ورزشی باشد براي بخش دولتی وجود دارد.می

قررات و تصویب طرح براي دولت وجود به سهولت بیشتري نهایت، مجوز تغییر کاربري، رعایت م
بخش خصوصی داراي نقاط قوت زیادي از جمله مدیریت متخصص و  قابل دسترس خواهد بود.
 تجربه و دانش باال است. 



 185 

اشاره شد، حضور افراد داوطلب و تماشاگران وفادار، به ویژه در ورزش، نقش  2همانگونه که در فصل 
بخش خصوصی همچنین می تواند از طریق ها و بهبود درآمد خواهد داشت. همهمی در کاهش هزین

ها را کاهش دهد و شیوه هاي ارائه کار بصورت ترکیبی از انگیزه و قرارداد موقت با کارگران هزینه
تر بوده و می تواند تعداد بیشتري این مدل منعطف رسیدگی به کار را با محدودیت کمتري مواجه سازد.

با قراردادهاي کوتاه مدت به خدمت بگیرد. این موضوع بویژه در رویدادهاي ورزشی بزرگ  کارگر را
 گیرند، اهمیت دارد.که حجم زیادي از نیروي کار را در یک مقطع زمانی کوتاه به خدمت می

  

 231مسئولیت اجتماعی یکپارچه

پیامدهاي اجتماعی کند و شود که تنها به کسب سود بیشتر فکر میدنیاي تجارت اغلب متهم می
بویژه درخصوص شرکت هاي تنباکو قابل گیرد. این موضوع تصمیمات راهبردي خود را نادیده می

است، چرا که با وجود سودآوري زیاد، شواهد روشنی از ارتباط استعمال سیگار با سرطان ریه و  توجه
، تولیدکنندگان تنباکو ورزش سالهاست که یکی از منابع تامین بودجه .بیماریهاي قلبی وجود دارد

اي از سوي امروزه فشار فزاینده اند.ها دالر وجوه را به جامعه و ورزش پرداختههستند، زیرا میلیون
هر حرفه در  شود که متوجه تاثیر تصمیمات خود بر جامعه باشند.دولت و مردم به کلیه مشاغل وارد می

که عدالت اجتماعی و محیط زیست را نیز در نظر هاي خود باید نه تنها رفاه اقتصادي، بلگیريتصمیم
از آنجا که ارزیابی سطح عدالت اجتماعی و کیفیت محیط زیست با دشواري همراه است،  گیرد.

باید در محاسبات سه نوع  کنند.گیري میها تنها سود خالص را براي ارزیابی عملکرد اندازهسازمان
  انجام شود که عبارتند از:اندازه گیري در محدوده مفهوم ارزش افزوده 

 232ارزش افزوده اقتصادي.1
 233ارزش افزوده اجتماعی-2 
 .234ارزش افزوده زیست محیطی 3 

براي بدنه ورزش شوند. پیشتر اشاره شد که سازمان هاي ورزشی با چیزي بیش از پول تحریک می
ف عمده موفقیت ملی، توسعه و رشد ورزش اهمیت دارد، ولی براي باشگاه هاي ورزشی حرفه اي، هد

                                                 
231  - Corporate social responsibility 
232  - economic value-added 
233-social value-added 
234  - environmental value-added 
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هاي ورزشی ممکن است تصمیماتی را براي رسیدن به سازمان با وجود این، ها است.در عرصه رقابت
استفاده گسترده از شرکت همین اهداف اتخاذ کنند که پیامدهاي مخربی را براي اجتماع داشته باشد. 

بلیغات فریبنده رد، ولی تمنافع مالی را به بار آو هاي دخانیات به عنوان حامیان مالی ممکن است
ستارگان ورزشی در متقاعد کردن جوانان به استعمال سیگار بعنوان یک عمل مطلوب اجتماعی موجب 

.در برخی ورزش ها، نوشیدن زیاد مشروبات الکلی بخشی از مرگ آنها در دراز مدت خواهد شد 
گرایی، قبیله ملیت در آنهاهاي حرفه اي که به صورت مشابه، در بعضی لیگفرهنگ باشگاه شده است. 

ورزند. گرایی و تبعیض نژادي رایج است، گروه هاي طرفدار به نزاع هاي وحشیانه مبادرت می
همه این نتایج داراي پیامدهاي اجتماعی  .فوتبال در انگلیس مثالی در این زمینه است هولیگانیسم

هاي اجتماعی و محیطی را در حیطههاي ورزشی تاثیر آنها هستند که باید باشگاهها، موسسات و لیگ
هاي جهانی با حمایت سازمان به تازگی تعدادي از سازمان درآمد نیندیشند.باال بردن بسنجند و تنها به 

، طراحی و  GRIاند. ماموریت آغاز کردهGRI)( 235جهانی ملل متحد، برنامه اي به نام آغاز گزارش
ر یک از پیامد هاي اقتصادي، اجتماعی، و زیست ها و راهنماهایی براي هنشر مداوم دستورالعمل

کنند ثبت نام می GRIمحیطی شناسایی شده در باالاست. انتظار بر اینست که سازمان هایی که براي 
انتظار می رود سیستم گزارشی را اجرا کنند که شفاف، قابل دسترس، حاوي اطالعات باکیفیت، قابل 

از عوامل را در زیر هر کدام از سرفصل هاي اقتصادي،  همچنین فهرستی GRIاعتماد و کامل باشد.
مونه اي از این عوامل نکند که بایستی بدانها پرداخته شود. اجتماعی و زیست محیطی تعریف می

پیچیده است و  GRIمدل مدیریتی  است. ارائه شده 14.2مربوط به سازمان هاي ورزشی در جدول 
همچنین  GRIبیشتر در ارتباط با ذینفعان سوق میدهد. سازمان هاي ورزشی را به سمت نظام مندي 

آنها را به سمت رشد درآمد، ارزیابی و موفقیت در زمینه مشارکت اجتماعی و نظارت بر تاثیر آنها بر 
 محیط فیزیکی قادر می سازد.

 شاخص هاي عملکردي آغاز گزارش جهانی 14 -2جدول

 طبقه بندي عملکرد سنجش عملکرد

 تصادي : فروش براي رضایتمندي مشتریاناثرات مستقیم اق
 خرید از فروشندگان 
 استخدام کارکنان 
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 پرداخت مالیات 
 پرداخت بهره و سود سهام 
 
 مسئولیت تولید : سالمت، ایمنی و امنیت 
 صحت تبلیغات و برچسب کاال 
 
 شیوه هاي کاري: بهداشت، ایمنی و امنیت 
 آموزش، تربیت و مشاوره 
 بحقوق و شرایط مناس 
 

 کارکردهاي اجتماعی: عدمم فساد و رشوه خواري
 سیاست شفاف 
 

 حقوق انسانی: شیوه هاي استخدام غیر تبعیض آمیز
 رهایی از تبانی و کار اجباري  
  

 اثرات محیطی: به کار گیري موثر انرژي
 استفاده مناسب از بازیافت آب 
 کنترل انتشار فاضالب 
 مدیریت مواد دورریختنی و ضایعات 
 ظ محیط زیست و تنوع زیستیحف 

 

 رویم؟ به کجا می
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دهنده (مسئولیت اجتماعی یکپارچه) نشان CSRخصوصی) و -مشارکت دولتی ( PPPsدر مجموع، 
همچنین مزایاي همکاري  اهمیت فزاینده کار با ذینفعان براي منافع مالی در درازمدت هستند. آنها

 رآمد، وجوه سهام و وامهاي بلند مدت را دربرمیگیرند.استراتژیک با دیگر سازمانها، جهت حفظ بیشتر د

 دهند که خدمت به عموم مردم باارزشتر از پیروزي صرف است.عالوه بر این، نشان می
 

 هاپرسش

 . مزایاي اماکن ورزشی دولتی کدامند؟1
 مزایاي اماکن ورزشی خصوصی کدامند؟ .2

در سال هاي  PPPsعه اماکن ورزشی به سمت . شما چگونه می توانید تغییر جهتی که در زمینه توس3
 دهید.اخیر رخ داده را توضیح 

 ها چگونه است؟ به چه معنی است و ارتباط آن با سایر حیطه  CSRلغت -4 
 را در ورزش بکار گرفت؟   CSRچگونه می توان -5 

 چیست و چگونه می توان به آن رسید؟  GRIمنشا  -6
 باشگاه هاي ورزشی، رویدادها و لیگ ها به کار گرفت؟ را در  GRIچگونه می توان مدل  -7 
 هاي استراتژیک و حفظ پایایی مالی ممکن است؟ از چه روش هایی توسعه مشارکت و همکاري -8
  .در مورد شرایط مالی مختلفی که ورزش در آینده با آنها روبرو خواهد شد بحث کنید -9


