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  ورزش یک تفریح یا یک صنعت پر سود
  )مطالعه اقتصاد ورزشی(

  2، میثم شجاعی1وحید اسکو
  )نویسنده مسئول(  ، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه گنبدکاووس ، دانشکدهعضو هیات علمی -وحید اسکو. 1

 Vahidoskou@gmail.com  
  واحد گنبدکاووس اسالمی کارشناس ارشد حسابداري، مدرس دانشگاه آزاد -ثم شجاعیمی. 2

Shojaai.meysam@Yahoo.com   
  

      
  :چکیده

در دنیاي کنونی   .قتصاد علمی است که در همه حوزه ها نقش اصلی را بازي می کند و ورزش نیز از این امر مستثنی نیستا 
. ایدار داردورزش دیگر یک تفریح و سرگرمی نیست، ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی باالیی در جذب سرمایه هاي پ

ورزش میدان رقابتی نسبتا سالم براي تقابل ملت ها و ابزاري براي انتقال تفکرات فرهنگی است و این بخش اقتصادي ورزش 
حوادث ورزشی تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد می کنند که ردپاي این تاثیرات   .است که این صنعت را پیش می برد

در دنیاي معاصر تعداد مدال هاي المپیک و جام هاي . عه یافتگی یا ظهور اقتصادي مشهود می باشددر مراحل گذار آنها به توس
به طوري که . جهانی نمادي از قدرت اقتصادي، سیاسی و عرض اندام ابرقدرت هاي دنیا در مراحل پیشرفت و توسعه است

سی صنعت محبوب و برجسته اي است که فضاي ورزشی از شاخصه هاي توسعه یک کشور محسوب می شود و از لحاظ سیا
تاثیر ورزش در ملل دنیا به نحوي است که کشورهاي عضو فدراسیون جهانی فوتبال  .سیاست مداران توجه ویژه اي به آن دارند

اقتصاد ورزش به بکارگیري تئوري هاي اقتصادي براي تحلیل فعالیت  .از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد بیشتر است فیفا
رزشی اطالق می شود یا به بیان دقیق تر اقتصاد ورزش به ارزیابی مسائل و الگوهاي تخصیص بهینه منابع در سه بخش هاي و

  .عملکرد ورزش، تولیدات ورزش و توسعه ورزش می پردازد

 .اقتصاد ورزش، ورزش، توسعه ورزش، ظهور اقتصادي :کلمات کلیدي

  
   :مقدمه        

آن از سالمت روحی و جسمی مناسبی برخوردار باشند و البته براي داشتن معه اي سالم است که افراد جا
نکته مهمی که در جامعه ایران بدان کمتر اهمیت  .تأثیر گذارند... آن دین اقتصاد، تفریح، آموزش، ازدواج و 

در جامعه سالم ورزش در بطن دین، اقتصاد،  .باشد ورزش است داده شده و از عوامل مهم آن سالمت می
  .فریح و راه آموزشی قرار گرفته است و در خون عموم از جمله مسئولین جاریستت

که به منظور پرورش جسم و روح انجام می شود  مکررورزش به امري جسمانی و ثابت در زمان مشخص و 
اطالق می گردد، پس می توان بازي بچه ها را هم ورزش دانست اما در جوامع امروزي ورزش امریست 

هایی که در زمینه اقتصادي، فرهنگی تأثیر مستقیم تري  جتماعی براي یک کشور، پس ورزشاقتصادي، ا
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دارند الزم االجراترند، این بدان معنی نیست که بقیه ورزشها از اهمیت کمتري برخوردار 
  .)1،2008وولف(هستند

هستند، چون  اگر از دیدگاه اقتصادي، فرهنگی بنگریم، ورزشهایی که داراي تکنولوژي صنعتی باالیی
اتومبیل رانی، موتور سواري، دوچرخه سواري، اسکی، قایقرانی، ویا ورزشهاي هوایی را می توان برتر دید، 

یهاي صنعتی اجتماعی در حد کمال در آن ئمعناي ایجاد اشتغالزایی درست و افزایش تواناه چرا که اقتصاد ب
  2رشته هاي ورزشی موتورسواري مثال فرمول یکرشته ها بکار رفته، زمانی که بصورت حرفه اي به یکی از 

باشد بپردازیم  که همگام با مسابقات فرمول یک اتومبیل رانی جزء پرهزینه ترین رشته هاي ورزشی دنیا می
  :نیازمندیم که

مراکز تحقیقات کارخانجات تولید کننده بشدت به فعالیت بپردازند و بهترین قطعات را در موتور سیکلت  .1
کار برند که آن قطعات پس از انجام تست فنی و هزینه هاي تولید اصوال پس از چند سال به برگه مربوطه ب

  .قطعات موتورسیکلتها و حتی دوچرخه ها و دیگر وسایل عمومی وارد می شوند
کارخانجات در صنایع مختلف مانند پالستیک، مواد، نساجی، چرم، تجهیزات جانبی از قبیل لباس، کاله،  .2

  .سیستمهاي ایمنی، خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشند پوتین،
 .صدا وسیما، جرائد، خبرنگاران و کلیه امور مربوطه نیز از نظر کمی و کیفی ارتقاء داده شوند .3
هاي مختلف ورزشی مربوطه تأمین گشته و در زیر شاخه آن کارخانجات آسفالت سازي برترین  پیست .4

ه دهند، که همان تکنولوژي به بزرگراهها و خیابانها نیز برده خواهد شد، واحدهاي تکنولوژي مربوطه را ارائ
مهندسی طراحی بمنظور طراحی بهتر و زوایاي پیست و زوایاي پلها و خروجی بزرگراهها تحت تأثیر 

  .خواهند بود یعنی مهندسی شهرسازي داراي تکنولوژي نوین خواهد شد
جاد گشته و موتورسواران خیابانی آموزش به روز دیده و انرژي خود را باشگاههاي مختلف موتورسواري ای. 5

در سیستمهاي مربوطه تخلیه خواهند نمود، در رانندگی خود دقت بیشتر کرده و دید بهتر خواهند داشت 
 پس حوادث کمتر خواهد شد، با توجه به اینکه از لوازم ایمنی مناسب در پست استفاده میکنند یاد می

ی را در موتورسواري شهري نیز رعایت کنند، پس نتیجه میگیریم ورزش در دسته بندي هاي یرند ایمنگ
مختلف اجتماعی قرار دارد و اهمیت به عامل اصلی پیشرفت آن که همانا رقابت سالم در جهت رشد کمی و 

  .کیفی آن صنایع و متناسب فرهنگ و ورزش یعنی مسابقات ورزشی مربوطه میباشد الزامیست
 .اخبار روز دنیا توجه کنیم، همه کشورهاي صنعتی در این زمینه خود در بهترین رده ها قرار دارند اگر به

  :به طور مثال
  .آمریکا، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلیس: اتومبیل رانی در 
 .آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس، استرالیا: موتورسواري در 

 .یکا، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیاآمر: دوچرخه سواري در 
  .آمریکا، آلمان، انگلیس، استرالیا، کانادا: قایقرانی در
   .)1388الهی و همکاران،( اتریش، فرانسه، ایتالیا، فنالند، سوئیس، سوئد: اسکی در 

                                                
١ Woolf 
٢  Road Racing F١ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                     تندرستیء اي و ارتقاعلوم ورزشی نوین،ورزش حرفهش ملی همایاولین 
 

  

 

همیت غالب در بین مردم بعضی از جوامع نگریستن به ورزش به مانند یک کاالي مصرفی است و از اعقیده 
هر چند پرداختن به ورزش نیازمند به  .اند آن در تولید و رشد و توسعه اقتصادي و توزیع بهتر درآمدها غافل

   .هاي مصرفی قرار داد توان در کنار مخارج و هزینه ها را نمی هاي باالي زیربنایی است ولی این هزینه هزینه
هاي ورزشی در کوتاه  در بعضی از رشته شود امروزه به همان نسبت که درآمدهاي ملی صرف ورزش می

توان میزان برگشت سرمایه را به صورت  هاي ورزشی در درازمدت می مدت و در بعضی از دیگر رشته
  .مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمود

یابد و در کنار آن امکان  گذاري در ورزش میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش می به دنبال سرمایه
المللی، جذب گردشگران و سطح سالمت و بهداشت جسمی و  آمد از طریق برگزاري مسابقات بینجذب در

گذاري در بخش ورزش کشورها عدم رؤیت منافع  مانع اصلی در روند سرمایه .یابد روانی جامعه افزایش می
ه ورزش و در حالی که نگرش مثبت ب. باشد گذاري به صورت مستقیم می قابل برگشت حاصل از این سرمایه

  .نماید امور جنبی آن سودهاي سرشاري را به طور مستقیم و غیرمستقیم در آینده نصیب آنان می
گذاري در امر ورزش به منظور باال  وجود نگرش مثبت در جوامع پیشرفته نسبت به ورزش، سبب سرمایه

مین امر سبب شده که وري در تولید گشته و ه بردن سطح سالمت و تندرستی و تأثیر بر افزایش سطح بهره
دادند سهمی رو به افزایش، براي  رفته رفته بیشتر کشورهایی که قبالً توجه آنچنانی به آن نشان نمی

   .گذاري در امور ورزشی قایل شوند سرمایه
چنان که بودجه تربیت بدنی و ورزش در کشورهاي توسعه یافته یا بعضی از کشورهاي در حال توسعه با 

چرا که این گونه کشورها به تأثیرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و . افزایش یافته است اي سابقه سرعت بی
گذاري درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه  ورزش یک سرمایه .اند توسعه اقتصاد ملی واقف گشته

روري هم هایی است که داراي دوران با گذاري گذاري در ورزش از جمله سرمایه سرمایه. معلوم و محرز است
توان نتایج اجتماعی فرهنگی و نتایج اقتصادي  که با پرداختن به آن می. باشد کوتاه مدت و هم درازمدت می

   .شایان توجهی را به دست آورد و در تأمین نیازهاي جامعه و رفاه ملی کوشید
  

  :روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله طبق این  ؛ کهنوع روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق تحلیلی توصیفی است

  .پرداخته شوداقتصاد ورزشی قصد بر این است به تحلیل و توصیف 
  

  :علمی نوپا به نام اقتصاد ورزش
هاي پرطرفدار امروز جهان با کسب درآمدهاي کالن از حق پخش تلویزیونی مسابقات خود  بسیاري از ورزش

اند  هاي پرسود بدل شده ش هستند به تجارتو جذب اسپانسرهاي مختلف که مایل به تبلیغ در حیطهء ورز
هاي مدیریت  ها فاقد تجربه و دانش در نظرات مدیریتی خود و شاخه و جالب این که در اکثر موارد این رشته

هاي اقتصادي و مدیریت به دنبال  اقتصادي خود هستند و البته این وضعیت باعث شده که دانشجویان رشته
هاي ورزشی هم متوجه  مدیران بسیاري از رشته. اسب در این حیطه باشندهاي من وردن موقعیت به دست آ
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 اي هستند اند که نیازمند رهبران متفکرتر، کارآمدتر و مجهز به علم روز با تفکرات حرفه شده
  .)1388پاداش،(

اجرایی مدرسه علوم اقتصادي منچستر  ي اس ورلد شاخه بی نایجل بانیستر مدیر اجرایی موسسهء ام
شود که در  هاي بسیار جوانی هستند و این باعث می حیطهء صنعت ورزش و اقتصاد ورزش شاخه": یدگو می
براي آن که متوجه اهمیت این مساله شوید به مسابقات ... ها نیاز به علم و تجربه بسیار محسوس باشد آن

هاي بزرگ و  پروژههاي کالن،   هاي مختلف این مسابقات باید با بودجه المپیک فکر کنید، مدیران بخش
ها علم و شناخت و کارآمدي نداشته باشند نتیجه  کارمندان پرشمار و مراجعان پرشمارتر کنار بیایند، اگر آن

  " .ها احتماال چیزي در حد فاجعه خواهد بود عملکرد آن
هاي اقتصادي و صنعتی مرتبط با ورزش  یکی از اولین موسسات انگلستان است که در حیطهام بی اس 

اقتصاد "هاي  این موسسه با همکاري مدرسه اقتصادي منچستر دوره تحصیلی در رشته. کند الیت میفع
اي  گذاري این رشته تربیت متخصصان حرفه هدف از پایه. گذاري کرد را پایه "مدیریت ورزش«"و  "ورزش

هاي اجرایی  ا و کمیتهه ها، باشگاه هاي اقتصادي، مدیریتی و تبلیغاتی با فدراسیون است که بتوانند در حیطه
  .و میزبانی مسابقات کشورهاي مختلف همکاري کنند

موسسه آموزشی ایف اجوکیشن استرالیا هم یکی از موسسات پیشقدم در تربیت متخصصان علوم مدیریت و 
مدت برگزار  هاي کوتاه هاي آموزشی آن به صورت دوره هاي ورزشی است که البته دوره ریزي در رشته برنامه

هاي آموزشی این موسسه خاص مدیران یا افراد شاغل در  جالب این که بسیاري از دوره. دشو می
ریزي، مدیریت، ارتباطات و  هاي برنامه این موسسه اخیرا کالس. اي است هاي جهانی یا منطقه فدراسیون

ست و ساالنه سواري، اسکی و والیبال برگزار کرده ا هاي جهانی دوچرخه تبلیغات را براي مدیران فدراسیون
هاي آن شرکت  هاي مختلف ورزش در استرالیا هم در دوره بیش از بیست نفر از افراد شاغل در حیطه

تجربهء ما نشان داده  :گوید جان کورمک مدیر بخش آموزش مدیریت ورزش این موسسه می. کنند می
ما در آیندهء نزدیک . د شدتر خواهن کنند در کار خود در آینده موفق ها شرکت می افرادي که در این دوره

کریس سالی مدیر بخش . اندازي خواهیم کرد ها راه تر با مدارك معتبر در این رشته هاي طوالنی دوره
تواند ما را متوجه نیاز ورزش  نگاهی به ورزش راگبی می: گوید اقتصاد منچستر می تحقیقات اقتصادي مدرسه

ورزش راگبی در چند سال اخیر با رشد فزایندهء محبوبیت  .به داشتن مردانی با علم اقتصاد و مدیریت بکند
هاي برگزیده موسوم به هفت  جهانی و مسابقات تیم رو شده است و حاال مسابقات جام و توجه همگانی روبه
هاي تلویزیونی  گیرد و شبکه هاي دوستانه این ورزش مورد استقبال تماشاگران قرار می کشور و حتی بازي
رو  کنند، حاال این ورزش با درآمد کالنی روبه وردن حق پخش این مسابقات رقابت میهم براي به دست آ

شده است اما فاقد مدیران با تجربهء کافی براي استفاده از این فرصت و گسترش این ورزش در جهان و 
  .)1،2004هندرسون( رسیدن به سطح باالتري از موفقیت و سودآوري است

یکی از مواردي که ما در  :گوید ي ناموفق میزبانی در مسابقات مختلف میها کورمک با اشاره به تجربه
پردازیم تا  شویم و به تجزیه و تحلیل دقیق جوانب آن می هاي آموزشی خود روي آن متمرکز می دوره

                                                
١ Henderson 
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دهد، میزبانی مسابقات  مشخص شود که چرا و چگونه یک شکست مطلق در حیطه اقتصاد ورزشی رخ می
هاي فراوان اسیر سوءمدیریت فراوان و  سیتی کاناداست، مسابقاتی که با وجود پتانسیل زمستانی سالت لیگ

ما تمام ابعاد و جوانب این مسابقات از لحاظ اقتصادي و مدیریتی را مورد . به یک فاجعه مطلق بدل شد
  .رندهاي آینده درس بگی دهیم تا دانشجویان ما از این تجربه ناتمام براي برنامه بررسی قرار می

در حال حاضر بسیاري از مدیران ورزش براي سروسامان دادن به امور اقتصادي و ارتباطی خود متخصصان 
هاي زیادي وجود دارد، شاید  کنند اما بین اقتصاد عمومی و اقتصاد ورزش تفاوت ها را استخدام می این حیطه

 مدیریت ورزش موفق باشد فردي که کامال از علوم اقتصادي آگاه است نتواند در حیطه اقتصاد و
این شاخه در حال حاضر یک شاخه مجزا و گسترده است که افراد درگیر با آن باید با . )1386خورشیدي،(

  .خواهد ها علم خاص آن و تخصص مطلق آن را می فعالیت در این رشته .اصول آن کامال آشنا شوند
  

  :اقتصاد ورزش
براي تحلیل فعالیت هاي ورزشی اطالق می شود یا به بیان  اقتصاد ورزش به بکارگیري تئوري هاي اقتصادي

دقیق تر اقتصاد ورزش به ارزیابی مسائل و الگوهاي تخصیص بهینه منابع در سه بخش عملکرد ورزش، 
 .تولیدات ورزش و توسعه ورزش می پردازد

ات ورزشی گفته می صنعت ورزش به مجموعه فعالیت هاي مرتبط با تولید، مبادله و بازاریابی کاالها و خدم
  .شود که در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند

  
 :سهم ورزش در بودجه خانوار و مخارج دولت

ورزش در کشورهاي توسعه یافته سهم قابل توجهی در مخارج خانوار دارد و در دهه هاي گذشته در 
یش پیدا کرده است که نشان کشورهاي در حال توسعه نیز سهم ورزش در مخارج خانوار و بودجه دولت افزا

البته برخی ورزش را ابزاري براي حرکت ملل . دهنده اهمیت و تمایل ترجیحات افراد به سمت ورزش است
در مسیر جهانی شدن و عامل مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی می دانند و افزایش بیشتر سهم ورزش در 

 .)2007، 1تومارو( مخارج دولتی و حمایت دولت از بخش خصوصی را خواستارند
  

  :جنبه هاي مختلف اقتصاد ورزش
 ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم .1
 تولید کاالها، تجهیزات و مکمل هاي غذایی در ورزش .2
 )تجارت بین الملل(صادرات کاالها و خدمات ورزشی  .3
 رونق گردشگري و توسعه بازارهاي محلی از طریق حوادث ورزشی .4
 لویزیونیتبلیغات، انتشارات و حق پخش ت .5
 ایجاد تاسیسات و امکانات گسترده ورزشی .6

                                                
١ Tomaru 
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 مسائل فرهنگی و امنیتی .7
 افزایش رفاه عمومی و سرمایه اجتماعی و انسانی در جامعه .8
 .)شهرت بین المللی(مدال هاي دریافت شده در المپیک  .9

رم می اگر این فرض را بپذیریم که افزایش روحیه ورزشکاري در جامعه منجر به کاهش احتمال ارتکاب ج 
شود، سرمایه گذاري در گسترش ورزش بسیار کم هزینه تر و کاراتر از سرمایه گذاري در مبارزه و جلوگیري 

ورزش خدمتی است که در مناطق محروم نیز تقاضا می شود و می توان بعضی . از جرم و جنایت می باشد
نظر گرفت که افراد در دهک هاي ورزش هاي کم هزینه مانند فوتبال را در ایران در شمار کاالهاي پست در 

پایین درآمدي آن را تقاضا می کنند و همین امر اختصاص یارانه دولتی به ورزش هایی را که می تواند در 
  .)1380، فرانسوائیس آندروف،( طبقه پست دسته بندي شوند از لحاظ تئوري هاي اقتصادي توجیه می کند

می باشد بلکه شدیدا می تواند به توسعه اقتصادهاي محلی ورزش نه تنها در سطح ملی یک صنعت درآمدزا 
تقویت ساختار بازار و قوانین ورزش در سطوح منطقه اي می تواند به رشد صنعت . و کوچک کمک کند

شاید بعضی از جنبه هاي ورزش مانند هزینه . ورزش و منافع اقتصادي ناشی از آن در این مناطق کمک کند
در مراحل ابتدایی در کشوري مانند ایران یک کاالي عمومی محسوب شود و هاي زیربنایی و زیرساختی 

نیاز به دخالت و حمایت دولت باشد تا با استفاده از بازدهی ها نسبت به مقیاس، واحدهاي ورزشی، توانایی 
حمایت «در مباحث تجارت بین الملل، این موضوع با عنوان  .اداره به صورت خصوصی را در خود ایجاد کنند

    .)1389کوزه چیان و همکاران،( مطرح می شود» از صنایع نوزاد
هاي ورزشی نیست که در دو  هاي اقتصادي براي تحلیل فعالیت کارگیري تئوري اقتصاد ورزش چیزي جز به

شود؛ در سطح خرد، رفتار اقتصادي بازیگران این عرصه اعم از ورزشکاران،  سطح خرد و کالن انجام می
گیرد و در سطح  بینی قرار می ها و حتی طرفداران و تماشاگران مورد بررسی و پیش دولت هاي ورزشی، بنگاه

 .شود هاي ورزشی بر سایر متغیرهاي کالن اقتصادي مطالعه می کالن، تأثیر فعالیت
هاي مرسوم خرد  اي نیست که به راحتی بتوان از تئوري هاي ورزشی به گونه بررسی بازار محصوالت و فعالیت

هاي خاص این محصوالت و  الن براي تبیین آنها استفاده کرد؛ براي تبیین این رفتارها باید به ویژگیو یا ک
براي اینکه یک تیم موفق باشد، . )1،2009یمئآ( ساختار بازار آنها و تفاوتشان با موارد مشابه، توجه داشت

گیري وجود داشته باشد؛  نتیجهباید نوعی تعادل در آن حاکم بوده و در عین حال، نوعی عدم اطمینان در 
چرا که در این رابطه، در صورتی که یک تیم همیشه برتر مطلق بوده و از لحاظ اقتصادي با نوعی عدم 

. شود اطمینان مواجه نباشد، هیجان و عالقه الزم به تدریج از بین رفته و در نتیجه تقاضا براي آن کم می
ها خواهان وجود نوعی عدم اطمینان هستند و الزمه  ورزشی، تیمگیري اقتصادي در حوزه  بنابراین براي بهره

هاي اقتصادي وضع به این شکل نبوده و  این در حالی است که در سایر فعالیت. این امر در بودن رقیب است
در واقع در ورزش، آنچه . شود هاي اقتصادي در ورشگستگی رقیب تعریف می معموالً موفقیت مطلق بنگاه

                                                
١ Ayim 
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که در بازارهاي کالسیک خودمان از این رقبا با (کنند، حاصل نوعی فعالیت جمعی است؛  میها تولید  تیم
  .)2007، 1نانا و همکاران( عنوان همچراغ یاد می شود

نکته مهم در ارتباط با کشور ایران این است که حجم بازار ورزش و گردش مالی آن در مقایسه با کشورهاي 
دیگر بسیار باالست، که این امر می تواند از جمعیت و جوان بودن آن، حاشیه خلیج و بسیاري از کشورهاي 

داشتن یک بازار داخلی با . باشد ... آب و هواي متعادل، وجود فرهنگ ورزش در تمدن اسالم و ایران و
تقاضاي گسترده می تواند عاملی براي رونق در بازار ورزش و کسب توانایی رقابت براي تولیدکنندگان کاالها 

  .خدمات ورزشی در عرصه هاي بین المللی باشدو 
 

  :بنگاههاي اقتصادي
در کشورهاي توسعه یافته باشگاه هاي ورزشی در انواع ورزش ها به صورت یک بنگاه اقتصادي عمل می 
کنند و حداکثر کردن سود مبتنی بر جذب بیشتر و بهتر طرفداران و حامیان مالی را، هدف فعالیت 

رار داده اند و همین امر منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ورزش شده است، اقتصادي فرهنگی خود ق
اما رقابت در این صنعت و بالطبع ساختار بازار متفاوت می باشد؛ زیرا رقابت دو باشگاه فوتبال با رقابت دو 

با این . است "2قابتیتعادل ر"ساختار بازار در اقتصاد ورزش، . بنگاه تولید کننده لوازم برقی متفاوت می باشد
مفهوم که تیم هاي ورزشی به طور کلی عملکرد بهتري خواهند داشت اگر تیم هاي موجود کیفیت مناسبی 

مثبت آن براي جامعه و بخش هاي  3نکته مورد توجه در اقتصاد ورزش وجود اثرات جانبی .داشته باشد
تقویت (دشگر، ارتقاي سرمایه اجتماعی دیگر اقتصادي است مانند سالمت فیزیکی و روانی جامعه، جذب گر

که سرمایه گذاري دولت در این ... و) کارگروهی و نظم پذیري، روحیه رقابت، عرق ملی، بازي جوانمردانه، 
ورزش نه تنها در سطح ملی یک صنعت درآمدزا می باشد بلکه شدیدا می تواند به . بخش را توجیه می کند

تقویت ساختار بازار و قوانین ورزش در سطوح استانی و . کندتوسعه اقتصادهاي محلی و کوچک کمک 
سازمان ( منطقه اي می تواند به رشد صنعت ورزش و منافع اقتصادي ناشی از آن در این مناطق کمک کند

شاید بعضی از جنبه هاي ورزش مانند هزینه هاي زیربنایی و زیرساختی . )1381بورس اوراق بهادار تهران، 
شده و نیاز  4ی در کشوري مانند ایران یک کاالي عمومی محسوب شود و دچار شکست بازاردر مراحل ابتدای

ایی اداره به دخالت و حمایت دولت باشد تا با استفاده از بازدهی ها نسبت به مقیاس، واحدهاي ورزشی توان
حمایت از «در مباحث تجارت بین الملل این موضوع با عنوان . به صورت خصوصی را در خود ایجاد کنند

 .)1384عسگریان و همکاران، (مطرح می شود» صنایع نوزاد
 

  :اثرات اقتصادي ورزش
سط جامعه گذاري تو پیوندد دو نوع سرمایه براي رویدادهاي ورزشی که در درون جوامع مختلف به وقوع می

  :گیرد انجام می
                                                
١ Nana & et al. 
٢ Competitive balance 
٣ Externality 
٤ Market failure 
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دهد و انتظار دارد  هاي عمومی در این زمینه انجام می گذاري که جامعه با به کارگیري مالیات سرمایه) الف
که رویدادهاي ورزشی توجه تماشاگران و گردشگران ورزشی زیادي را به جامعه و اجتماع آنها جلب نموده و 

رغم آن که تا  یشتري در جامعه ایجاد گردد، مانند کره و ژاپن علیکنندگان رونق تجاري ب با ورود این مالقات
با رکود نسبی اقتصادي و کاهش درآمدهاي ملی مواجه  2002قبل از برگزاري مسابقات جام جهانی فوتبال 

حدود نیمی از (میلیارد دالر 10تر برگزار شدن این دوره مسابقات حدود  شده بودند براي هر چه باشکوه
ها، مراکز تفریحی، اقامتی،  ها، هتل ها، پل ها، جاده براي احداث و نوسازي ورزشگاه( ال ایراندرآمد آن س

  .)توریستی و تأمین امنیت هزینه کردند
با برگزاري این مسابقات رکود نسبی حاکم بر اقتصاد ژاپن و کره از بین رفت و رونق اقتصادي دوباره به این 

ره جنوبی سود حاصل از برگزاري این مسابقات در این کشور از کشورها بازگشت و طبق برآورد دولت ک
هاي طرفدار فوتبال تا فروش کاالها و غیره،  شروع تا پایان برگزاري مسابقات از ورود تماشاگران و توریست

براي کشور کره جنوبی سود دربرداشته ) بیش از درآمد کشور ایران در آن سال( بالغ بر بیست میلیارد دالر
  .است

ها براي برگزاري وقایع ورزشی کسب درآمد و ثروت جدید و کسب اعتبار و  س هدف از هزینه مالیاتپ
  .که انتظار دارند در آینده نه چندان دور الاقل کسب کنند. باشد حیثیت جهانی می

گذاري خصوصی است که هدف از این نوع  گذاري نوع دیگري براي رویدادهاي ورزشی سرمایه سرمایه) ب
   .گذارد باشد که تأثیر مهمی در جامعه برجاي نمی گذاري کسب سودهاي آنی و منافع کوتاه مدت می سرمایه

هاي اجتماعی  گذاري جمعی، در زمینه ورزش و رویدادهاي ورزشی داراي اهداف و زمینه ولی سرمایه
رکنان دولتی و یا هاي مستقیم مانند کارمندان و یا کا ساکنان یک اجتماع به شیوه. تري است اقتصادي وسیع

کنند،  به دولت مالیات پرداخت می... کنندگان کاالهاي تجاري با شیوه غیرمستقیم مانند بازاریان یا مصرف
هاي تفریحی و خدماتی در اجتماع یا شهرهاي  ها را در جهت گسترش فعالیت ها بخشی از این مالیات دولت

ها و فراهم  این مالیات  کنند و با هزینه هزینه میمورد نظر براي برگزاري مسابقات یا رویدادهاي ورزشی 
آمدن امکانات الزم امکان جذب بیشتر بازدیدکنندگان و گردشگران داخلی به خصوص خارجی را فراهم 

هاي مختلف اقتصادي افزوده شده و در نتیجه سبب  آورند، با ورود گردشگران بر میزان مصرف، در بخش می
  .دگرد هاي اقتصادي می رونق بخش
ها و کالً مراکز خدماتی  ها، رستوران ها یا مستقیماً با ورود گردشگران در ارتباط هستند مانند هتل این بخش

وزیر اقتصاد آلمان در . پردازند یا غیرمستقیم با گردشگران در ارتباطند و به تهیه امکانات مورد نیاز آنها می
از این که به عنوان یک آلمانی فوتبال دوست از قرار گوید، به غیر  می 2002مورد فینال جام جهانی فوتبال 

گرفتن تیم ملی فوتبال آلمان به عنوان یک طرف فینال جام جهانی به شدت خوشحالم، از طرف دیگر 
توانم به عنوان وزیر اقتصاد آلمان خوشحالی مضاعفم را از رشد اقتصادي قابل توجه و افزایش میزان  نمی

   .ها به وقوع پیوسته را پنهان کنم همین پیروزيمصرف در کشور که به واسطه 
 2002جام جهانی (هاي ملی برزیل، ترکیه و کره جنوبی و ژاپن  پایه تیم همچنین چند تن از مقامات بلند

هاي فوتبال کشورشان به صراحت از رشد اقتصادي قابل توجه  هاي تیم نیز در پی کسب موفقیت) کره و ژاپن
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این اظهارات، خود نشان از تأثیر ورزش و رویدادهاي مهم ورزشی بر کشورهاي  اند و سخن به میان آورده
 .مختلف دارد

 
  :هاي همگانی اي و ورزش هاي حرفه منابع حمایتی ورزش

اي و همگانی تقسیم نمود، یک گروه نسبتاً  توان به دو بخش حرفه بندي کلی ورزش را می در یک تقسیم
اي و قهرمانان ورزشی، مثل قهرمانان رقابتهاي ملی و یا  ن حرفهکوچک در رأس هرم، که شامل ورزشکارا

شوند، این منابع  اند که این نخبگان و قهرمانان به سه طریق مورد حمایت مالی واقع می المللی رقابتهاي بین
  :مالی عبارتند از

   .حامیان ملی چون شرکتهاي تجاري ورزشی و غیر ورزشی) الف
  .اچیان ورزشیحمایت مالی از جانب تماش )ب
  .هاي گروهی هاي تلویزیونی و رسانه حمایت مالی ناشی از حق پخش) پ

هاي حامیان مالی خود بوده که عمدتاً تحت تأثیر  هدف اصلی و نهایی نخبگان ورزشی برآورده کردن خواسته
ح باال یا گاهی مواقع حکومتها نیز به حمایت مالی از ورزشهاي سط. گیرد هاي تجاري آنان قرار می خواسته

المللی مبادرت  اي نخبگان، براي دستیابی به اهداف سیاسی یا اقتصادي در سطح ملی یا بین کامالً حرفه
اي  المللی و ورزشهاي حرفه ورزد و براي رسیدن به اهداف مورد نظر خود، موفقیت در ورزشهاي بین می

گیرند که  ا براي موفقیت به کار میدهند و دو شیوه ر یا رأس هرم را هدف خود قرار می) نخبگان ورزشی(
شامل هزینه مستقیم پول و سرمایه بر روي این نوع از ورزشها، دیگري تسلط بر بازارهاي نقل و انتقال، 

  .باشد شرط بندیهاي ورزشی، کاهش یا افزایش مالیاتها و غیره می
خشی از مردم به عنوان اي در پائین هرم، ورزش همگانی و تفریحی را داریم که ب در مقابل ورزش حرفه

تماشاچی و بخشی دیگر براي سالمتی و تندرستی، بخشی نیز براي لذت بردن و گذران فراغت به ورزش 
 :باشد پردازند که منابع حمایت مالی این بخش شامل موارد زیر می می
ولت در هاي اقتصادي دخالت د تحلیل. اي دولتها هستند یکی از منابع تأمین مالی ورزشهاي توده) الف

ها و اجتماعات کوچک مدارس و دانشگاه را امري  ، مثل ورزش در بین گروه)پایین هرم(اي  ورزشهاي توده
ها به مانند رأس هرم داراي سوددهی باالیی نبوده  گذاري در این بخش منطقی و مناسب دانسته زیرا سرمایه

   .اما داراي منافع جمعی است
پایین (گذاري در این بخش  حقیقی و حقوقی تمایل زیادي به سرمایه سازمانها و شرکتهاي خصوصی یا افراد

دولت در این بخش بیشترین هزینه را . دهند به خاطر پایین بودن منفعت شخصی از خود نشان نمی (هرم
گذاري داراي نتایج مستقیمی براي دولت  این سرمایه. دهد گذاران خصوصی انجام می نسبت به دیگر سرمایه

  .آورد ت نبوده ولی در دراز مدت منافع زیادي را براي دولت و عموم مردم به دنبال میدر کوتاه مد
سهم بخش اختیاري . بخش اختیاري یا داوطلبانه است )اي توده(منبع حمایتی دیگر در ورزش همگانی ) ب

ن با ترین منبع حمایتی این بخش مقدار زمانیست که داوطلبا باشد، ولی مهم در ورزش بزرگ و حجیم می
  .پردازند مشارکت در امور مربوط به ورزش بدون دریافت چیزي به انجام کارهاي مختلف در امور ورزشی می
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گردد به  وسیله داوطلبان ارائه می تعیین برآورد ارزش پولی این زمان صرف شده که به طور اختیاري به
داوطلبانه بین دو بخش خصوصی و باید اشاره نمود که فعالیت بخش اختیاري یا . پذیر نیست راحتی امکان

  .باشد رنگ می دولتی بسیار کم
کنند، ولی در  ورزشهاي تفریحی را در بازار ورزش حمایت می) داوطلبانه(کالً حکومت و بخش اختیاري 

شود با  وسیله بخش تجاري هزینه می اي یا نخبگان پول زیادي براي پرداختن به امر ورزش به ورزش حرفه
اي دولت باید مالیات متنابهی از مشارکت بخش  و پول در گردش در بخش ورزش حرفهتوجه به سرمایه 

اي یا عمومی هزینه نموده تا امکان رشد  تجاري در ورزش نخبگان دریافت کرده و در حمایت از ورزش توده
در عین حال باید دانست که ورزش مخلوطی از سه بخش دولتی، اختیاري و بخش .بیشتر آن فراهم آید

ولی در . اي را مورد حمایت خود قرار دهد همچنین دولت در مواقعی هم باید بخش حرفه. باشد اري میتج
اي تحمیل نموده تا از این مالیات براي بهبود  عین حال دولت باید مالیات خود را به بخش ورزش حرفه

اي بخش عظیمی از اي استفاده نماید،زیرا ورزش همگانی در دراز مدت فواید بیشتري را بر ورزش توده
   .)1،2007دایتل( جامعه به دنبال خواهد داشت

گذاري در بخش ورزش نخبگان نتایج آنی براي بخش محدودي از جامعه را به دنبال  که سرمایه در حالی
گذاري نموده و کمتر در سطح  حامیان مالی خصوصی ورزش، بیشتر در سطح نخبگان سرمایه. آورد می

  :اند شرکتهاي تجاري حامی ورزش دوگونه  .پردازند ي میگذار اي به سرمایه توده
شرکتهاي تجاري تولید کننده کاالهاي ورزشی، که به تولید کاالهاي ورزشی مشغول بوده و کاالهاي ) الف

رسد که بخشی از سرمایه هزینه شده توسط آنان براي ورزشکاران،  آنها مستقیماً به مصرف بخش ورزشی می
گردد و بخش دیگري از سود نیز از  شی توسط ورزشکاران دوباره به خود آنان برمیبا مصرف کاالهاي ورز

طریق مصارف کاالهاي ورزشی تولیدي این شرکتهاي تجاري توسط مردم و دوستداران تیمها یا طرفداران 
مثل شرکتهاي (  گردد ورزشکاران محبوب که تبلیغ کننده کاالهاي این شرکتها هستند به آنها برمی

  ).س، نایک و ریباكآدیدا
شرکتهاي تجاري تولید کننده کاالهاي غیرورزشی، بیشتر حامیان مالی ورزشها از شرکتهایی هستند که ) ب

فعالیت دارند، در اینجا انگیزه براي ...) کوکاکوال، مک دونالد و(هاي اقتصادي دیگر یا غیر ورزشی  در زمینه
باشد و هدف آنها چنگ  ه آن مشارکت دارند کمتر میفروش کاال به کسانی که در ورزش و امور مربوط ب

باشد و براي نیل به این هدف از ورزش  انداختن بر بازارهاي بسیار وسیعتر از بازارهاي مربوط به ورزش می
تواند زمینه را براي فروش بیشتر کاالهاي آنها فراهم آورد سود  به عنوان یکی از ابزارهاي مفید که می

  .)2،2006باروس( برند می
  

  :اي هاي حرفه اي و ورزش هاي شبه حرفه ورزش
اي  وقتی از ورزش حرفه .بندي نمود اي تقسیم اي و شبه حرفه توان به دو بخش حرفه اي را می ورزش حرفه
هاي ورزشی هستند که براي افراد درگیر در آن حمایت مالی را به دنبال  کنیم منظور فعالیت صحبت می

                                                
١ Dietl 
٢ Barros 
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 .آورد می
توان از هم مجزا نمود و در عمل جدا کردن  اي را نمی اي و شبه حرفه ز موارد ورزش حرفهولی در بسیاري ا

اي ممکن است  حرفه اي و شبه زیرا در بسیاري از موارد ورزش حرفه. آنها به طور واقعی امکان پذیر نیست
   .یکسان تلقی شده و از چند نوع حمایت مالی برخوردار گردند

توان به چند دسته تقسیم  اي را می و حرفه )عمالً آماتور(اي  شهاي شبه حرفهاین حمایتهاي مالی از ورز
توان داراي مشروعیت دانست از چهار نوع  گري نمی اي اي را که بر طبق قواعد حرفه ورزش شبه حرفه. نمود

نج دسته توان به پ اي را نیز به لحاظ حمایت منابع مالی می ورزشهاي حرفه. گردند حمایت مالی برخوردار می
  .تقسیم نمود

  
  :اي هاي شبه حرفه منابع حمایت مالی از ورزش

گردد که اسماً  اي می اي، شامل اشخاص غیرحرفه اولین نوع حمایت مالی از ورزشهاي شبه حرفه .1
گیرند، نمونه این  اند که توسط دولت، ارتش، نظام سیاسی، سرویسهاي شهري مورد حمایت قرار می اي حرفه

  .ن در شوروي سابق یا کشورهاي جهان سوم وجود داشته یا دارندنوع ورزشکارا
اي شامل اشخاص ورزشکاري است که با شاغل شدن در  دومین نوع حمایت مالی از ورزشهاي شبه حرفه. 2 

گیرند ولی عمالً افراد در این شرکتها مسئولیتی  شرکتهاي صنعتی و تجاري مورد حمایت مالی قرار می
  .اند خوري عادت کرده ر ورزش در شرکتها پرداخته و به نوعی به مفتنداشته و فقط به ام

اي شامل ورزشکارانی است که با کمک هزینه مراکز علمی  نوع سوم حمایت مالی از ورزشکاران شبه حرفه .3
 )هاي دانشگاههاي دولتی و خصوصی مانند تیم. (اند و دانشگاهی، به عنوان تیم دانشگاهی مشغول به فعالیت

اي دربرگیرنده کسانی است که کمک خرج روزانه  وع چهارم حمایت مالی از ورزشکاران به ظاهر حرفهن. 4
هاي جمعی، افراد تاجر، یا درآمدهاي ناشی از  هاي مالی رسانه زندگی خود را از طریق ورزش و با حمایت

  .)1،2008چانگ و سئونگ(آورند فعالیتهاي تبلیغاتی خود به دست می
 

  :اي هاي حرفه ف حمایت مالی از ورزشهاي مختل گونه
گیرد مانند  داران انجام می اي از طرف سرمایه هاي حرفه نوع اول حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم .1

  .هاي ورزشی اي فوتبال یا دیگر رشته هاي حرفه هاي مالی از تیم حمایت
افراد به اماکن ورزشی اي از طریق ورودیه  هاي حرفه نوع دوم حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم .2

  .گردد  تأمین می
اي توسط تماشاگران و طرفداران پر و پا  هاي حرفه نوع سوم حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم .3

 .گردد قرص آنها تأمین می

                                                
١ Chang & Seung 
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اي از طریق تبلیغات تجاري و صنعتی که  ها یا ورزشکاران حرفه نوع چهارم حمایت مالی از تیم  .4
آید و از طریق آنها به  دهند، به دست می تها و مراکز صنعتی انجام میها براي شرک گونه تیم این

 .پردازند تأمین منابع مالی خود می

اي از طریق حق پخشی که به وسیله  هاي حرفه نوع دیگر از حمایت مالی از ورزشکاران یا تیم .5
، تأمین شود ها به آنها پرداخت می هاي گروهی براي پوشش مسابقات این افراد یا تیم رسانه

اي یا به ظاهر  هاي حرفه باید اذعان نمود که نوع حمایت مالی در جوامع مختلف از تیم. گردد می
توان دقیقاً الگوي فوق را در مورد آنها به کار برد، زیرا الگوي ارائه  باشد و نمی اي متفاوت می حرفه

 .شده نسبی است

تبدیل شده است و از زیر سلطه اي در بسیاري از جوامع به یک صنعت پررونق  ورزش حرفه .6
مگر در معدود کشورهاي جهان سوم که بیشترین . حمایتی بسیاري از دولتها خارج گردیده است

این . آورند حمایت مالی از ورزشهاي فاقد کارآیی و درخشش در سطح ملی و جهانی به عمل می
بیشترین حمایت  اي منسوخ شده است و روند در بسیاري از نقاط جهان بخصوص در سطح حرفه

 .آید مالی دولتها در گسترش ورزش همگانی به عمل می

  
 :گیري نتیجه

شاید تا قبل ازبرگزاري بازیهاي المپیک رم براي سران کشور رم برگزاري بازیهاي المپیک تنها یک افتخار 
ر شد  ها دالشد اما پس از برگزاري یک بازي المپیکی که تنها سود خالص آن بالغ بر میلیارد ملی تلقی می

سران سایر کشورها را به این فکر سوق داد که چرا سالهاي آتی چنین طاس خوش باري بر دست آنان 
کشید شانسی بزرگ بر جا ماند که  نباشد و این شد که از ورزشی که تنها نام تندرستی و افتخار را یدك می
میزبانی پر سود و پر تنش دعوت  گویا هر بار اعداد این طاس گران تر از سال گذشته همگان را به یک

کشاند تا شانس خود را در یک بخت  ن و میلیاردي که همگان را بر سفره بازیها می سود هاي کال.کرد می
  . آزمایی بزرگ محک زنند که شاید بتوانند از سود آن براي یک بازسازي بزرگ در سرزمینشان بهره ببرند

او در توضیح این گفته خویش . ش به عنوان یک صنعت یاد کردبراي اولین بار از ورز)  1983(مولین سال 
و خدمات   اي که موجبات افزایش ارزش افزوده کاال هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه: سالها پیش گفت 

    .شود ورزشی رافراهم کند، صنعت ورزش محسوب می
گروه تقسیم کرد که  3رتبط با آنها به اجزاي صنعت ورزش را بر اساس نوع فرآورده م) 2006(پارکز در سال 

شامل اصل عملکرد ورزشی تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش است او از صنعت ورزش بر 
ها و خدمات ورزشی نام برد که در ارتقاي ارزش افزوده  مجموعه فعالیت هاي مرتبط با تولید و بازاریابی کاال

   .نقش مهمی دارند
دي ورزش از هفدهمین صنعت  میال 90دش مالی این حوزه از صنعت بازگردیم در دهه اگرما به گذشته گر

سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر این  10شده که طی  ت متحده محسوب می برتر، کشوري چون ایاال
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این . را بین صنایع برتر دنیا به خود اختصاص دهد  6صنعت، ورزش توانست به عنوان یک صنعت برتر، رتبه 
ر  میلیارد دال 252صنعت پس از خرید و فروش ملک ، صنعت کامپیوتر ، صنعت بهداشت و امور نظامی با 

گردش مالی از صنایع بزرگ مالی در این کشورمحسوب شد و از صنایع بزرگی هم چون خودرو سازي و 
توانیم  ز ورزش میو از این رو است که ما اکنون ا .موتور سازي وحتی صنعت هالیوود در آمریکا پیشی گرفت

ن  به عنوان یک صنعتی پر سود سخن برانیم که بود و نبود نگرشی اقتصادي برآن گویاي افت و خیزهاي کال
  .برنامه هاي اقتصادي یک سرزمین است

پیشرفته تبدیل ورزش دیگر یک فعالیت تفننی نیست بلکه به یک صنعت پررونق بخصوص در کشورهاي 
اي و هم در بخش همگانی  گذاریهاي انجام شده هم در بخش حرفه ایهاست، چنانکه حجم سرم گردیده

هم از بابت منافع مادي آنی که . توان نادیده گرفت فوائد مادي و غیرمادي ورزش را نمی .باشد بسیار زیاد می
آورد و هم از بابت منافع درازمدتی همچون افزایش سطح  براي شرکتهاي تجاري صنعتی به دنبال می

هاي ورزشی و غیرورزشی به  گیري بهتر از نیروي کار و افزایش اشتغال در بخش ندرستی بهرهسالمت و ت
را یک کاالي  گیري از مزایاي درازمدت ورزش آن لذا الزم هست تا دولتها براي بهره .آورد دنبال می

آن  اي به حساب آورده و براي رونق آن بخصوص در بخش همگانی توجه الزم را براي پیشرفت سرمایه
 .مبذول دارند

  
  

  :منابع
 
 توسعه جذب در موجود ؛ موانع)1388(  .حمید ،ابریشمی ؛محمد ،خبیري ؛نصراهللا ،سجادي؛ علیرضا ،الهی .1
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