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  مقدمه

ه عنوان يك صنعت مهم و عامل اثرگذار در حال حاضر ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته ب
صنعت ورزش .  به شمار مي رود21در رشد اقتصاد ملي مورد توجه است و يكي از درآمدزاترين صنايع در قرن 

به سرعت جهاني گشته، قلمرو آن همه جا را تسخير كرده و در سراسر دنيا ريشه دوانيده است تا ميلياردها انسان 
 همچون مسابقات بزرگ ورزشي، امكان ت ورزش با در اختيار داشتن عامل محركيصنع. از آن بهره مند شوند

بهره گيري از فرصت هاي تبليغاتي و رسانه ها را فراهم نموده است كه اين موضوع خود موجب ايجاد بستر الزم 
ورزش فوتبال، به گواه شواهد موجود ). 12(براي تعامل مابين صنعت، تجارت و ورزش گرديده است 

 كشورهاي پنج قاره آن را زطرفدارترين و محبوب ترين ورزش در عرصه بين المللي است تا جايي كه بسياري اپر
لبريز بودن ورزشگاه ها و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند . مي دارنددر رديف ورزش ملي خود محسوب 

همگام با افزايش تمايالت ). 18(ست صد ميليوني، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده ا
نسبت به اين رشته ورزشي تغييرات زيادي در فوتبال و امور مربوط به آن بوجود آمده است تا جايي كه فوتبال 

عمده ترين منابع درآمدي صنعت ). 27(حرفه اي در بسياري كشورها به صنعتي تمام عيار تبديل شده است 
با توجه به رسميت نيافتن . زيوني، حاميان مالي و درآمد روز مسابقه استفوتبال به ترتيب شامل حق پخش تلوي

به عنوان (حق پخش تلويزيوني به عنوان يك منبع درآمدي در صنعت فوتبال ايران، الزم است كه باشگاه ها 
و نيز ساير نهادهاي ذيربط صنعت فوتبال در وضعيت كنوني به موضوع ) بنگاه هاي اقتصادي صنعت فوتبال

حمايت مالي ورزشي را حمايت از يك ورزش، ) 1985( 1گراتون و تيلور. ايت مالي ديد ويژه اي داشته باشندحم
رويداد ورزشي، سازمان ورزشي يا رقابت توسط يك شخص يا شركت براي كسب منافع يا سود دوجانبه براي هر 

 را به كار برده و آن را 3لي شركتيواژه حمايت ما) 2002 (2از سويي هرناندز). 20(دو طرف قرارداد مي دانند 
  شناساندن محصول، نام يا آرم شركت با استفاده از وجهه و تصوير بخش هاي مختلف مرتبط با ورزش تعريف 

شركت هاي تجاري و صاحبان صنايع مختلف دريافته اند كه حمايت مالي مي تواند به منزله امروزه ). 8(مي كند 
در واقع يكي از مهم ترين و مؤثرترين عناصري كه موجب پيوند .  آنها عمل كنديك ابزار تبليغاتي قدرتمند براي

  رويدادهاي ورزشي و اقتصاد شده است، موضوع حمايت مالي ورزشي به عنوان يك روش تبليغاتي براي 
 در اين ميان باشگاه هاي حرفه اي فوتبال نيز از فرصت موجود نهايت استفاده). 14(شركت هاي حامي مالي است

 در گزارش 4مركز تحقيقاتي دلويت و تاچ. را برده و درآمدهاي كالني را از محل حاميان مالي كسب مي نمايند
در اين .  گزارش نموده است5ساالنه خود درآمد باشگاه هاي حرفه اي دنيا را از محل حاميان مالي پيراهن باشگاه
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اي يك  ، منچستر يونايتد، چلسي و بايرمونيخ بربارسلوناگزارش ميزان اين درآمد براي باشگاه هاي يوونتوس، 
  ). 17( ميليون يورو اعالم شده است 17 و 4/17، 4/20، 30، 4/43سال به ترتيب برابر با 

تاثيرات بسزايي كه در توسعه اقتصادي صنعت ورزش به همراه داشته است موضوع حاميان مالي به دليل 
به شرايط و نظام اقتصادي كشورها به عنوان ) 2004 (1 كوجي يونگ. همواره مورد توجه محققان بوده است

به عنوان مثال، وي وجود ساختار رقابتي در اقتصاد كشورها را . عاملي مهم در جذب حاميان مالي اشاره مي كند
از سوي ديگر يافته هاي پژوهشي ). 19(به عنوان يك عامل محرك براي توسعه حمايت مالي از ورزش مي داند 

 مهم ترين عامل جذب سرمايه "اصل انتظار سود حاصل از سرمايه گذاري"بيانگر آن است كه ) 2001 (2هودا
وي چنين نتيجه گيري مي كند كه حاميان مالي هنگامي متقاعد به سرمايه . گذاري حاميان مالي در ورزش است

ر يك ورزش خاص گذاري در ورزش مي شوند كه تا حدي اطمينان يابند در صورت قرار دادن سرمايه خود د
نقش نمايش تلويزيوني را در ) 2005 (3استراليز). 22(بيش از ساير گزينه هاي قابل انتخاب سود خواهند برد 

داند و بيان مي كند هر چه نمايش مسابقات ورزشي در سطوح ملي و بين ي جذب حاميان مالي بسيار مهم م
نيز وجود اطالعات ) 2004 (4كشاك). 28(د بود المللي وسيع تر باشد ميزان جذب حاميان مالي بيشتر خواه

شفاف و كامل اقتصادي در مورد يك ورزش خاص را يكي از مهم ترين ابزارهاي تصميم گيري شركت ها براي 
نيز ادعا مي كنند كه ) 2005 (5در همين رابطه، ميچي و آگتون). 23(ورود به حمايت مالي از ورزش مي داند 

نند با افشاسازي اطالعات مديريتي و مالي خود سود بيشتري را از سوي حاميان باشگاه هاي حرفه اي مي توا
در هر صورت اين وظيفه صاحبان صنعت فوتبال است كه شرايط و فضاي مطمئن ). 24(مالي عائد خود سازند 

) 1998 (6آليسون و مارتا. اقتصادي را فراهم نمايند تا جذب سرمايه گذاري در صنعت فوتبال به خوبي انجام شود
در اين رابطه اظهار مي دارند كه يكي از مهم ترين وظايف مديران ورزشي براي جذب حمايت مالي فراهم 

  ). 15(ساختن اطمينان الزم براي شركت ها در مورد تحقق اهداف آنها و در نهايت بازگشت سرمايه شان است 

حمايت از اين صنعت اهدافي را براي از طرف ديگر، حاميان مالي براي سرمايه گذاري در صنعت فوتبال و 
در متون علمي و تحقيقات مربوط به حمايت مالي ورزشي نيز اين موضوع به كرّات مد نظر . خود متصور هستند

بررسي اهداف شركت ها از حمايت مالي ورزشي از اين نظر اهميت دارد كه . نويسندگان و محققان بوده است
ايي انگيزه ها و اهداف شركت ها، بهتر مي توانند محيط را براي جلب نهادهاي ذيربط صنعت فوتبال با شناس

                                                            
1 - Gi Yong Koo 
2 - Huda Al-Khaja 
3 - Strelize 
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5 - Michie & Oughton 
6 - Alison . D & Martha. M 
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مهم ترين هدف شركت ها براي حمايت مالي را ايجاد آگاهي ) 2005(استراليز . سرمايه گذاري آنها فراهم آورند
كت اهداف يك شر) 1997 (2و وودزبر اساس نظر آرتور، اسكات ). 28( خود براي مردم مي داند 1از نشان تجاري

آنها بيان مي دارند .  قرار مي گيرد4 و عقالني3براي حمايت مالي عموماً تحت تاثير دو دسته انگيزه هاي هيجاني
كه انگيزه هاي هيجاني انگيزه هايي غيرتجاري محسوب مي شوند و منظور از انگيزه هاي عقالني دستيابي به 

از انگيزه هاي هيجاني حاميان مالي با عنوان ) 1998 (5وويتس و كاروترست). 16(اهداف تجاري و شركتي است
از نظر آنها انگيزه سرگرمي بيانگر .  و از انگيزه عقالني با عنوان انگيزه تجاري نام مي برند6انگيزه سرگرمي

دلبستگي شخصي مدير يا مديران يك شركت به ورزش يا يك تيم خاص است كه به دليل ايجاد سرگرمي به 
براي حاميان ) تجاري(همچنين آنها مهم ترين عوامل برانگيزاننده عقالني . ردازنداز ورزش مي پحمايت مالي 

مالي را شامل شناخت و ادراك عمومي از شركت حامي مالي، افزايش آگاهي بازار هدف، ارتقاي ارتباطات 
 افزايش توجه كاركنان شركت و افزايش انگيزه هاي كاري آنها، افزايش فروش، برقراري ارتباطات بيشتر بازرگاني،

مهم ترين ) 2004 (7نييناتان توماس).  29(رسانه اي و افزايش تعامالت اجتماعي شركت با عمومي مي دانند 
اهداف شركت ها از حمايت مالي ورزشي را شامل نمايش رسانه اي، پوشش مستقيم رسانه اي، تاييد و شناسايي 

 فروش، ايجاد ارتباط با ساير حاميان مالي و ارتباط با  آگاهي بازار، افزايش فرصت هايءنام و آرم شركت، ارتقا
شناخت اهداف شركت ها از حمايت مالي ورزشي در ايران براي مديران صنعت ). 25(جامعه بيان نموده اند 

در پژوهش خود به توصيف اهداف شركت هاي حامي ) 1384(ايزدي . فوتبال از اهميت بااليي برخوردار است
وي به اين نتيجه رسيد كه حمايت مالي از فوتبال تا حدودي توانسته به .  ايران پرداختاي مالي فوتبال حرفه

ها كمك كند؛ اما در اين ميان دولت، فدراسيون  شركت ها در ارتباط با بازار مورد نظر و رقابت با ساير شركت
وي چنين . اند  نگرفتههاي حامي مالي فوتبال در نظر اي را براي شركت فوتبال و صدا و سيما تسهيالت ويژه

دريافت كه مهم ترين اهداف حمايت مالي براي شركت ها شامل گسترش بازار فروش، توسعه آگاهي، ايجاد 
همچنين عموميت زياد فوتبال در كشور . تصوير مثبت، رقابت با ساير شركت ها و افزايش ميزان فروش بوده است

تا شركت ها از بين ورزش هاي موجود فوتبال را به عنوان و متعاقب آن حمايت رسانه اي بيشتر باعث شده است 
  ). 4(صحنه تبليغات خود انتخاب كنند 

  بررسي هاي انجام شده در ايران حاكي از آن است كه فوتبال كشور علي رغم پاي گذاشتن به عرصه 
با بررسي منابع ) 1385(الهي . ببردكافي حرفه اي گري هنوز نتوانسته است به اندازه كافي از حمايت مالي بهره 

                                                            
1 - Brand Awareness  
2 - Arthur, Scott & Woods  
3 - Emotional  
4 - Rational  
5 - Thwaites & Carruthers  
6 - Hobby Motive  
7 - Nathan Tomasini 
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اي ژاپن به اين نتيجه رسيد كه درآمد ليگ حرفه اي ژاپن  و مقايسه آن با ليگ حرفهايران اي  گ حرفهيدرآمدي ل
اين موضوع حتي با در نظر گرفتن .  برابر اين درآمد در ليگ حرفه اي ايران است25از محل حاميان مالي حدود 

). 2(اختالف بسيار بااليي را نشان مي دهد ... )  ناخالص مالي و نظير توليد(شاخص هاي اقتصادي دو كشور 
جذب چگونه است كه صنعت فوتبال در بسياري از كشورها توانسته است منابع مالي زيادي را از حمايت مالي 

نمايد؛ ولي صنعت فوتبال ايران نتوانسته است از اين موضوع بهره كافي را ببرد؟ موانع و مشكالت موجود پيش 
  وي توسعه درآمدهاي حاصل از حمايت مالي از صنعت فوتبال چيست؟ر

  

  روش تحقيق 

پژوهش كيفي، هر نوع .  استفاده شد1به منظور پاسخگويي به سؤال اساسي تحقيق از روش پژوهشي كيفي
ي پژوهشي را گويند كه يافته هايي را به دست مي دهد كه با شيوه هايي غير از روش هاي آماري يا هر گونه كم

به توصيف ) و نه به صورت ارقام(به بيان ديگر داده ها در پژوهش كيفي به صورت واژه ). 1(شدن كسب شده اند 
  ). 9(واقعيت مي پردازند 

  

  فرايند اجراي تحقيق 
درآمدهاي حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسالمي  به منظور شناسايي موانع توسعه 

ت موجود، بررسي وضعيت در بعضي كشورهاي خارجي و مروري بر مباني نظري و ايران، پس از بررسي وضعي
در مرحله بعدي با در دست داشتن فهرست . پيشينه موضوع، فهرستي مقدماتي از موانع شناسايي گرديد

وع به اجراي مصاحبه هاي كيفي با نخبگان آگاه از موض) به عنوان ابزار اوليه جمع آوري داده ها(مقدماتي مذكور 
با عنايت به مباني نظري پژوهش هاي كيفي، همزمان با انجام مصاحبه ها تحليل و . پژوهش پرداخته شد

به گونه اي كه تحليل هر مصاحبه به همراه يافته هاي قبلي به عنوان راهنماي . كدگذاري آنها نيز انجام پذيرفت
انجام مصاحبه هاي كيفي تا حد ). 11( گرفت گردآوري داده ها و نيز معياري براي انتخاب نمونه هاي بعدي قرار

 ادامه يافت و در پايان با استفاده از تحليل كيفي به تلخيص، دسته بندي و نتيجه گيري 2رسيدن به اشباع نظري
از يافته ها پرداخته شد تا فهرست نهايي موانع توسعه درآمدهاي حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال 

  . تخراج گرديدجمهوري اسالمي ايران اس

                                                            
1 - Qualitative Researches  
2 - Theoretical Saturation  
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  جامعه و نمونه 
در اجراي مصاحبه هاي كيفي، كليه نخبگان آگاه از زمينه هاي مختلف موضوع مورد بررسي به عنوان  

فدراسيون، باشگاه ها (در اين بخش صاحبنظران در بخش هاي مختلف صنعت فوتبال . جامعه محسوب گرديدند
ش، مديران شركت هاي حامي مالي و برخي اساتيد مديريت ، صاحبنظران اقتصادي آگاه از موضوع پژوه... )و 

 30 تعداد  1سپس با استفاده از روش نمونه گيري نظري. ورزشي دانشگاه ها به عنوان جامعه مدنظر قرار گرفتند
نمونه گيري نظري نوعي طرح نمونه گيري غيراحتمالي . نفر از افراد جامعه مورد مصاحبه هاي كيفي قرار گرفتند

  ). 1( است كه در پژوهش هاي كيفي مورد استفاده قرار مي گيرد هدفدار

  روش تحليل داده ها 
  : فرايند تحليل داده ها به صورت زير بود. تجزيه و تحليل داده ها توسط روش استقراء منطقي صورت پذيرفت

  اجرا و ويرايش مصاحبه ها ؛ )1

 كدگذاري نظرات ؛ )2

  ؛طبقه بندي نظرات در گروه هاي مفهومي يكسان )3

 تفسير مفاهيم برآمده از تحقيق ؛ )4

 تركيب مفاهيم و نتيجه گيري ؛ )5

  ). 11(مقايسه نتايج با يافته هاي ساير تحقيقات  )6

  

                                                            
1 - Theoretical Sampling  
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  نتايج و يافته های تحقيق 

 مانع پيش روي توسعه درآمدزايي حاصل از 35تجزيه و تحليل كيفي داده ها حاكي از شناسايي بالغ بر 
به دليل محدوديت در حجم مقاله در اين بخش به هجده مورد از مهم .  بودحمايت مالي در صنعت فوتبال كشور

 بيانگر موانع 1جدول . ترين موانع كه توسط مصاحبه شوندگان ضريب تاكيد بيشتري داشت، پرداخته شده است
  . مذكور است

  موانع پيش روي توسعه درآمدهاي حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال كشور. 1جدول 

ف
دي
ر

  نع شناسايی شدهما  

  فقدان نظام باز اقتصادی، عدم تعامل اقتصادی و درون گرايی اقتصاد کشور  ۱

  مالکيت دولتی اکثر شرکت های تجاری و در نتيجه فقدان ساختار رقابتی در بسياری از صنايع کشور  ۲

   در اقتصاد کشور(FDI)مقدار پايين سرمايه گذاری مستقيم خارجی   ۳

  ايه گذاری در صنعت فوتبال کشور به دليل عدم توسعه يافتگی اين صنعت در ايرانعدم اطمينان سرم  ۴

  ا عدم بهره گيری مناسب از آنهايکمبود آژانس ها و متخصصين بازاريابی ورزشی در صنعت فوتبال   ۵

  ..) باشگاه، ليگ،(عدم تدوين طرح های راهبردی و عملياتی بازاريابی در سطوح مختلف فوتبال کشور   ۶

  وجود مشکالتی در زمينه کميت و کيفيت پخش تلويزيونی مسابقات فوتبال   ۷

   ساير کشورها درای ايران  عدم پخش تلويزيونی تعداد مناسبی از مسابقات فوتبال حرفه  ۸

  ای توسط نهادهای دولتی به دليل نوع مالکيت باشگاه ها تامين عمده منابع مالی باشگاه های حرفه  ۹

  يری از مديران با تفکرات و تخصص های تجاری و درآمدزايی در سطوح مختلف صنعت فوتبالعدم بهره گ  ۱۰

  عدم شفافيت در اطالعات مالی نهادهای ذيربط صنعت فوتبال   ۱۱

  وجود مشکالت عمده در زمينه قانون حقوق مالکيت معنوی و کپی رايت در کشور   ۱۲

  ابقات برای تحقق اهداف تبليغاتی شرکت های حامی مالی شرايط نامناسب استاديوم های محل برگزاری مس  ۱۳

  مديريت و برنامه ريزی زمانی نامناسب مسابقات فوتبال   ۱۴

  عدم رعايت اصول ارتباطی و انگيزاننده مناسب با حاميان مالی بالقوه توسط بازاريابان صنعت فوتبال  15

  بال برای توسعه آگاهی عمومی از نشان يا آرم آنهاها از تاثيرات قوی تبليغاتی فوت عدم اطالع کافی شرکت  16

  پايين بودن اعتبار نشان يا آرم باشگاه ها و ليگ حرفه ای فوتبال   17

  عدم استفاده از بازيکنان و مربيان معروف و به نام به منظور ارتقاء ارزش وجودی و افزايش اعتبار آرم   18
  باشگاه ها و ليگ حرفه ای 
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  بحث و نتيجه گيری 

 مالحظه مي گردد، برخي از مهم ترين موانع شناسايي شده ريشه در ساختار 1همان گونه كه از جدول 
اين موانع در محيط خارجي صنعت فوتبال قرار داشته و ). 3 و 2، 1موانع رديف (اقتصادي كل كشور دارند 

ر اين زمينه با نتايج تحقيق نتايج تحقيق حاضر د. نهادهاي صنعت فوتبال كنترل زيادي بر آنها نخواهند داشت
جي يونگ كو ساختار و نظام اقتصادي كشورها ). 22، 19(همخواني دارد ) 2001(و هودا ) 2004(جي يونگ كو 

عاتي چون وجود ساختار رقابتي و ورا عاملي مهم در جذب حمايت مالي ورزشي مي داند و در اين رابطه به موض
امروزه تقريباً تمامي كارشناسان ). 19( اشاره مي كند 1 (FDI)ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

معتقد هستند كه اقتصاد ايران از مالكيت گسترده دولتي، ساختار انحصاري بازار، درون گرايي و تعامل نداشتن با 
راه حلي كه براي رفع اين ايرادات ساختاري تجويز شده است . جهان خارج، متحمل لطمات فراواني شده است

اين موضوع با گسترش نقش و جايگاه . تقرار ساختار رقابتي، برون گرايي و توسعه تعامل با اقتصاد جهاني استاس
بخش خصوصي و قرار گرفتن آن به عنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي امكان پذير است 

. را شركت هاي خارجي تشكيل مي دهنداز آنجا كه در بسياري از كشورها سهم عمده اي از حاميان مالي ). 10(
بنابراين آزاد سازي بازار، برون گرايي و سهم باالي جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك عامل محرك براي 

همچنين به وجود آمدن ساختار رقابتي . جلب حمايت مالي ورزشي توسط شركت هاي خارجي محسوب مي شود
ت هاي تجاري بر سر ابزارهاي قدرتمند تبليغاتي چون فوتبال نيز با در اقتصاد كشور باعث خواهد شد تا شرك

  . يكديگر به رقابت بپردازند

به طور عام، سرمايه . موضوع عدم اطمينان سرمايه گذاري در صنعت فوتبال ديگر مانع شناسايي شده است
ازگشت سرمايه شان اطمينان گذاران بالقوه تمايل دارند تا در بخش هايي سرمايه گذاري نمايند كه تا حدي از ب

در اين رابطه نتايج پژوهش هودا . داشته و نسبت به گزينه هاي موجود ديگر ريسك كمتري را تجربه نمايند
وي نيز اصل انتظار سود حاصل از سرمايه گذاري را مهم . حاضر همخواني داردمطالعه با يافته هاي ) 2001(

علي رغم عموميت ). 21(رجي حاميان مالي در ورزش مي داند ترين عامل در جذب سرمايه گذاري داخلي و خا
نسبتاً باالي فوتبال در ايران، بنا به داليل ساختاري و مديريتي مختلف، صنعت فوتبال ايران فرايند توسعه 

بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه در چنين صنعتي اطمينان براي سرمايه . اقتصادي را به كندي مي پيمايد
  . ميان مالي در حد قابل قبولي نباشدگذاري حا

هاي راهبردي و  هاي تخصصي و نيروي انساني متخصص بازاريابي ورزشي و عدم تدوين طرح كمبود آژانس
  عملياتي بازاريابي در صنعت فوتبال دو مانع عمده ديگر در جذب حمايت مالي براي صنعت فوتبال محسوب 

                                                            
1 - Foreign Direct Investment (FDI)  
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شود تا پلي ارتباطي  هاي تخصصي بازاريابي باعث مي  وجود آژانس)2001 (1از نظر دابسون و گودارد. شوند مي
سود ) ها و حاميان مالي صنعت فوتبال، آژانس(بين صنعت و فوتبال ايجاد شود كه در اين ميان هر سه طرف 

اي  در پژوهش خود علي رغم نكوهش مديريت بازاريابي در ليگ حرفه) 1385(الهي ). 18(كافي را خواهند برد 
اي فوتبال و به كارگيري نيروي انساني متخصص بازاريابي   واحد تخصصي بازاريابي سازمان ليگ حرفه ادبر ايج

در صنعت فوتبال عمالً ارهايي يمعاز سوي ديگر به دليل كمبود چنين ). 2(در سازمان ليگ تاكيد نموده است 
  . برنامه هاي راهبردي و عملياتي بازاريابي نيز جايگاهي نداشته است

ود مشكالتي در زمينه كميت و كيفيت پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال در كشور و عدم پخش تلويزيوني وج
نمايش تلويزيوني ) 2005(از نظر استراليز . اين مسابقات براي ساير كشورها دو مانع شناسايي شده ديگر است

اي وي حاكي از آنست كه بين ه يافته. مسابقات ورزشي اهميت بسياري در جذب حمايت مالي براي ورزش دارد
كميت و كيفيت پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي در سطوح ملي و بين المللي و ميزان جذب حاميان مالي 

  نيز با بررسي اهداف ) 2004(در اين رابطه ناتان توماسيني ). 28(رابطه كامالً مستقيمي وجود دارد 
ي را به عنوان مهم ترين هدف حاميان مالي دانسته ها  از حمايت مالي ورزشي پخش مستقيم تلويزيون شركت
از نظر وي كميت و كيفيت مناسب پخش تلويزيوني در سطح ملي و بين المللي به ترتيب براي جذب . است

  ). 25(حمايت مالي شركت هايي كه بازار هدف آنها داخلي و خارجي است، اهميت زيادي دارد 

مالكيت .  مالي باشگاه هاي فوتبال توسط نهادهاي دولتي استمانع شناسايي شده ديگر تامين عمده منابع
. دولتي باشگاه ها باعث شده است تا ساختاري دولت محور، وابسته و غيررقابتي در صنعت فوتبال بوجود آيد

) 1374(داورزني . ازاين رو الزم است گام هاي اساسي در جهت خصوصي سازي باشگاه هاي فوتبال برداشته شود
خود، خالء قانوني و فقدان سياست منسجم براي ايجاد باشگاه هاي خصوصي را مهم ترين مانع در در پژوهش 

موضوع خصوصي سازي باشگاه ها را ) 1383(از سوي ديگر رضوي ). 6(برابر خصوصي سازي باشگاه ها مي داند 
  ا براي خصوصي سازي مورد بررسي قرار داده و با استناد به موارد قانوني و نتايج تحقيق خود روش هايي ر

 قانون برنامه چهارم توسع 117ماده ) ز(همچنين مطابق با بند ). 17(باشگاه هاي فوتبال پيشنهاد نموده است 
بايد سهم بخش غيردولتي در توسعه ) 1388آخر سال (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تا پايان برنامه 

 درصد فعاليت هاي اجرايي و تامين 100زايش يابد و نيز  درصد اف50ورزش قهرماني و باشگاه هاي خصوصي به 
اين در حالي است كه مروري بر ). 13(منابع ورزش حرفه اي با عامليت بخش هاي غيردولتي صورت گيرد 

برنامه پنج ساله چهارم گام هاي اتمام و امور اجرايي صنعت فوتبال نشان مي دهد، حتي با وضعيت مالكيت 
به هر حال مالكيت ). 3(قق و اجرايي نمودن اين الزام قانوني برداشته نشده است عملي چندي در خصوص تح

خصوصي باعث مي شود تا اوالً باشگاه ها به جاي ارتزاق از منابع دولتي ملزم به جذب درآمد براي خود باشند و 

                                                            
1 - Dobson & Goddard   
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ع باعث مي شود تا همين موضو. ثانياً بين آنها ساختاري رقابتي براي جذب درآمدهاي هر چه بيشتر بوجود آيد
) 2001(بر اساس نظر دابسون و گودارد . باشگاه در گزينش نيروي انساني خود بازاريابان متخصص را به كار گيرد

مديري مي تواند باشگاه را در فضاي رقابتي تجاري و حرفه اي اداره نمايد كه داراي تخصص و تجارب حرفه اي 
كه عدم بهره گيري از مديران با تفكرات تجاري و درآمدزايي در با توجه به اين). 18(در دنياي تجارت باشد 

صنعت فوتبال به عنوان يكي از موانع شناسايي شده در اين پژوهش است؛ به نظر مي رسد با ايجاد ساختاري 
رقابتي در صنعت فوتبال، باشگاه ها براي ماندن در فضاي رقابت خود به خود مجبور خواهند بود از تجاري و 

  . ي با ويژگي هاي مذكور استفاده نمايندمديران

ت در اطالعات مالي نهادهاي ذيربط صنعت فوتبال مانع ديگر در برابر توسعه درآمدزايي از محل يعدم شفاف
  . حاميان مالي است

محققان مذكور ضرورت . همخواني دارد) 1384(و خبيري ) 1385(حاضر با يافته هاي الهي  نتايج تحقيق 
ر اطالعات مالي و اقتصادي سازمان ليگ و باشگاه هاي ليگ حرفه اي را مورد تاكيد قرار داده اند ايجاد شفافيت د

بر اين ) 15)(2007(و آليسون و مارتا ) 25)(2005(، ميچي و آگتون )23) (2004(همچنين كشاك ). 5، 2(
عث جذب حاميان مالي موضوع توافق دارند كه وجود شفافيت در اطالعات مديريتي و مالي نهادهاي ورزشي با

  . بيشتري مي شود

وجود مشكالت عمده در زمينه قانون حقوق مالكيت معنوي و كپي رايت در كشور يكي ديگر از موانع 
اين مشكل تنها گريبانگير صنعت ورزش نبوده و صنايع ديگري چون . شناسايي شده در تحقيق حاضر است

عموماً تمايل حاميان مالي بر آن است تا با پرداخت مبالغي . صنعت سينما را نيز تحت تأثير خود قرار داده است
 به نظر مي رسد .)18(بتوانند به صورت انحصاري آرم يا نشان خود را در عرصه صنعت فوتبال به نمايش بگذارند 

 با توجه به اجرا نشدن قانون كپي رايت در ايران صنعت فوتبال نخواهد توانست اهداف حاميان مالي را به خوبي
برآورده سازد، هر چند اين موضوع مهم بايد در سطح كالن كشور حل و فصل گردد تا صنعت فوتبال نيز از آن 

  . بهره كافي را ببرد

ريزي   مالحظه مي گردد شرايط نامناسب استاديوم هاي فوتبال، مديريت و برنامه1همان گونه كه در جدول 
 مانع مهم ديگر در برابر 3زاننده با حاميان مالي به عنوان زماني نامناسب و عدم رعايت اصول ارتباطي و انگي

) 2004(از نظر ناتان توماسيني . اند توسعه درآمدهاي حاصل از حاميان مالي در صنعت فوتبال شناسايي شده
  ). 25(ترين وظيفه نهادهاي ورزشي در قبال حاميان مالي تالش براي تحقق حداكثري اهداف آنهاست  مهم

اوريلي و ) 4(در راستاي اين موضوع مستلزم شناخت دقيق اهداف حاميان مالي است گام برداشتن 
  بيان مي دارند كه ايجاد تسهيالت و فناوري تبليغاتي روزآمد و جذاب تر در استاديوم ها ) 2005(1اريسونه

                                                            
1 - O’ Reilly & Harrison   
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شان آنهاست توان يكي از مهم ترين اهداف شركت هاي حامي مالي كه توسعه آگاهي عمومي در مورد آرم يا ن مي
ي زماني دقيق مسابقات و برقراري اصول ارتباطي مناسب و انگيزاننده زري همچنين برنامه). 26(را برآورده نمود 

  . باعث توسعه جذب درآمدهاي حاصل از حاميان مالي خواهد شد

ب منابع باال بودن اعتبار آرم يا نشان باشگاه ها و ليگ حرفه اي فوتبال موضوع مهم ديگري است كه در جذ
اصوالً حاميان مالي در .  با اين موضوع مرتبط هستند1 جدول 18 و 17موانع رديف . مالي بايد به آن اشاره داشت

صدد هستند تا با ايجاد ارتباط ميان وجهه رويدادهاي ورزشي با وجهه محصوالت يا خدمات خود به كسب درآمد 
ست كه شركت هاي حامي مالي به دنبال بخش هايي باشند  در اين راستا طبيعي ا).8(ي خود بپردازند ابيشتر بر

هر چند فوتبال به عنوان عموميت يافته ترين . كه داراي اعتبار و وجهه مناسبتري در ميان عموم مردم هستند
ورزش در ايران مطرح است، و ليكن ارتقاي آرم يا نشان باشگاه ها و ليگ و شناخته شدن و كسب اعتبار آن در 

بين المللي مي تواند به فرايند توسعه جذب حمايت مالي در صنعت فوتبال كمك شاياني داشته سطوح ملي و 
ترين راهكارهاي ارتقاي آرم يا نشان باشگاه ها و ليگ حرفه اي جذب بازيكنان و  شده يكي از شناخته. باشد

 معروف به طور كند كه جذب بازيكنان چنين بيان مي) 2006 (1هاكان). 18(مربيان نخبه و معروف است 
  از حاميان مالي، همزمان موفقيت ورزشي باشگاه؛ ارتقاي وجهه باشگاه و در نتيجه جذب منابع مالي بيشتر 

در همين ). 21( پخش تلويزيوني و نهايتاً افزايش قيمت سهام باشگاه را به همراه خواهد داشت ،گذاري صحه
ل ارتقاي وجهه ليگ حرفه اي ژاپن و نيز توسعه يكي از مهم ترين دالي) 2001 (2رابطه دابسون و گودارد

بنابراين پيشنهاد مي شود باشگاه ها، سازمان ليگ ). 18(اقتصادي آن را جذب بازيكنان معروف خارجي مي دانند 
  . و فدراسيون فوتبال اهتمام الزم را در راستاي توسعه آرم يا نشان ليگ در سطوح ملي و بين المللي داشته باشند

مي توان گفت براي گام برداشتن در راستاي توسعه جذب منابع درآمدي حاصل از حاميان مالي در مجموع 
چنين موانعي مي تواند توسط . در صنعت فوتبال كشور، ابتدا بايد به موانعي كه در برابر آن وجود دارد توجه نمود
هاي توسعه جذب حمايت مالي و سياستگذاران و برنامه ريزان صنعت ورزش و فوتبال كشور قبل از تدوين راهبرد

  .اولويت هاي برنامه ريزي براي آن مد نظر قرار گيرد
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