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 مقدمه

عنوان صنعتی اي بهدر جهان امروز، ورزش حرفه

تأثیرگذار و عاملی مهم براي رشد اقتصاد کشورها مورد 

ها گیرد. مقبولیت و برخورداري از میلیونتوجه قرار می

هاي ورزشی در سطح باشگاهی بیننده و هوادار براي رشته

اي به صنعتی مهم و سودآور و ملی، ورزش را در سطح حرفه

ي هاگزارشکه نتایج طوري، به)1(تبدیل کرده است در دنیا 

دهد اندازة بازار صنعت ) نشان می2013( 1سایت پالنکت

ورزش آمریکا دو برابر اندازة بازار صنعت خودرو و هفت برابر 

 . )2(اندازة بازار صنعت فیلم در این کشور است 

، ورزش 1391وزیران در سال براساس تعریف هیأت 

اي است که یافتههاي ورزشی سازماناي فعالیتحرفه

هاي اقتصادي و منظور کسب درآمد براي توسعۀ ارزشبه

هاي آن در گیرد و ضوابط و شاخصاجتماعی انجام می

صالح توسط وزارت ورزش و چارچوب مقررات مراجع ذي

طورکه از تعریف . همان)3(شود یجوانان تعیین و ابالغ م

اي در شود، ماهیت ورزش حرفهمذکور دریافت می

اي اقتصادي است که با هدف خلق کشورهاي مختلف پدیده

هاي شود. از طرفی هزینهدرآمد و ارزش، مدیریت می

روز در حال اي، روزبهش حرفهداري و ادارة ورزباشگاه

هاي ورزشی در که بسیاري از باشگاهطوريافزایش است، به

هاي رو باشگاهن. ازای)4(ده هستند هاي مختلف زیانرشته

ها و منابع ها درصدد پیدا کردن راهتی دولتورزشی و ح

ها بتوانند به هدف بر پوشش هزینهاند تا عالوهتأمین مالی

اصلی خود که کسب سود و منفعت است، دست پیدا کنند. 

بنابراین در این رویکرد مفاهیمی همچون تأمین مالی، 

 ابزارهاي نوین تأمین مالی و منابع درآمدي اهمیت پیدا

 کند. می

لم و هنر مدیریت وجه نقد را تأمین مالی گویند. فرد، ع

)، تأمین مالی را ایجاد و مدیریت 2013( 2دسچریوِر و مندلو

                                                           
1. Plunkett 

عبارتی جذب، پول با هدف کسب رشد در آینده یا به

مدیریت، دنبال کردن و هزینه کردن منابع مالی تعریف 

 گذاري، سودآوري،. هدف از تأمین مالی سرمایه)5(کردند 

اجتماعی  و اقتصادي کردن نیازهاي برطرف و ریسک کاهش

بر باشگاه عالوهوکار یا است. سودآوري یک کسب بنگاه یک

هاي بنگاه است، عاملی بسیار مهم اینکه عامل تداوم فعالیت

براي تأمین مالی در آینده است. در واقع شرط الزم براي 

ها و ابزارهاي تأمین مالی سودآور استفاده از بسیاري روش

بودن یا امکان سودآوري در آینده است. پرواضح است که 

رو از جمله دارد، ازاین هر فعالیتی به منابع مالی نیاز

هاي ورزشی و ها و باشگاههاي مهم تمام سازماندغدغه

غیرورزشی در سراسر جهان تأمین منابع مالی مطلوب و 

 منابع رو،ازاین .استها و خلق درآمد و سود استمرار فعالیت

و  بزرگ و کوچک هايسازمان حیاتی شریان به مالی را

 حقیقت، اند. درکرده هاي اقتصادي تشبیهتمامی بنگاه

 و است سودآوري فعالیت اقتصادي نوع هر از اصلی هدف

این مهم جز با وجود منابع مالی بهنگام و کافی محقق 

 . )6(شود نمی

 توسعۀ و دهد رشدنشان می بررسی منابع علمی

 اقتصادي تأمین نیازهاي براي سودآوري اقتصادي، ارتقاي

دورهاي  براي سودآوري تداوم بنگاه اقتصادي، اجتماعی و

سود  و هابدهی ها،هزینهموقع به پرداخت بعدي تأمین مالی،

 ولید،ت براي بهینه ریزيبرنامه حاصل از سهام سهامداران،

هاي فعالیت تداوم از اطمینان سودآوري، تسهیل و مدیریت

سهامداران و  ثروت و بنگاه ارزش بنگاه، افزایش

بهبود  آوري،مالی و سود هايیشاخص ارتقا گذاران،سرمایه

هاي داخلی و عرصهموفق در  حضور و کیفیت رقابت

 ها،ها و داراییتوسعۀ زیرساخت شهرت، کسب و خارجی

ترین ها از مهمبخش ها به دولت و سایرکاهش وابستگی

 .)7( استی ها براي تأمین مالها و سازماناهداف بنگاه

2. Fried, Deschriver, Mondello 
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آید، بین منابع طورکه از تعریف مذکور برمیهمان

آوري هاي تأمین مالی ارتباط نزدیک و الزامدرآمدي و روش

هاي تأمین مالی وجود دارد، چراکه شرط استفاده از روش

برخورداري از دارایی و امکان سودآوري است و شرط 

از سودآور شدن یک بنگاه یا باشگاه ورزشی برخورداري 

) در 1395است. رضایی ( منابع درآمدي متنوع و کافی

، اوقات فراغت و تفریحات، حمایت مالی ورزش اقتصادکتاب 

فروشی، فروش محصوالت تجاري باشگاه، و تبلیغات، بلیت

گذاري، درآمدهاي ناشی از درآمدهاي حاصل از سرمایه

افزوده یا تربیت و فروش بازیکنان، حق پخش ارزش 

ترین منابع درآمدزایی در بندي را مهمو شرطتلویزیونی 

 1. سازمان اقتصادي دلویتی)8(ورزش معرفی کرده است 

بازي، حق پخش،  ) نیز درآمدهاي روز2018(

هاي تجاري و هاي تجاري و فعالیتاسپانسرشیپ/فعالیت

ترین منابع درآمدي در ورزش عنوان مهمبازرگانی را به

هاي وتبال معرفی کرده است که به سایر رشتهاي فحرفه

. براساس این گزارش حجم کل استورزشی نیز قابل تعمیم 

 2018-2017هاي اروپایی در فصل هاي لیگدرآمد باشگاه

این میان سهم هر باشگاه  میلیون پوند بوده و در 4780مبلغ 

. برخورداري از این )9(شده است میلیون پوند گزارش  239

منابع درآمدي پویا و سرمایۀ در گردش و پتانسیل 

اي در غرب را مهیاي درآمدزایی، بستر ورزش حرفه

هاي تأمین مالی کرده مندي از انواع ابزارها و روشبهره

 است. 

) که 2018(براساس گزارش سازمان اقتصادي دلویتی 

درصد) و  60اشاره شد از بین منابع مذکور حق پخش (

درصد) بیشترین سهم را در بین  27اسپانسرشیپ (

اي دارا هستند، در هاي درآمدزایی در ورزش حرفهروش

) رشد تأمین مالی در 2004( 2همین زمینه لوري و گرُوِر

ورزش را مرهون پدیدة رشد قراردادهاي پخش تلویزیونی 
                                                           

1. Deloitte 

هاي سطح اول طور مثال لیگ بسکتبال دانشگاهند. بهدانمی

میلیارد دالر قرارداد حق  8/2) مبلغ NCAAآمریکا (

امضا  CBSسال با شبکۀ  7پخش این مسابقات را به مدت 

که  1980در سال  ESPN. شبکۀ تلویزیونی )10(کرد 

 4/1پخش مسابقات بسکتبال ملی آمریکا را شروع کرد، 

 2004که این شبکه در سال ده داشت، درحالیمیلیون بینن

ش . این افزای)5(میلیون بیننده بود  3/88برخوردار از 

هاي تلویزیونی را افزایش داده است؛ بیننده رقابت بین شبکه

هاي تبلیغاتی جذب بیننده بیشتر برابر است با جذب آگهی

هاي دهندگان تبلیغات، آگهیبهتر و بیشتر، چراکه سفارش

 . )11(دهند تر میهاي تلویزیونی پربینندهخود را به شبکه

ها و اسپانسرشیپ نیز منبع مهم مالی براي باشگاه

شود و عامل کلیدي زشی محسوب میهاي ورفدراسیون

ها باثبات و شود وضعیت مالی باشگاهاست که سبب می

هاي اقتصادي مثبت باقی بماند. از طرفی بررسی شاخص

دهد که در بازة هاي حامی مالی در ورزش نشان میشرکت

ها رشد داشته است زمانی معین نرخ درآمد این شرکت

دیگر، اسپانسرشیپ بعد از حق پخش  عبارت. به)12(

ویژه در اي است، بهترین منبع درآمدي در ورزش حرفهمهم

کشور عزیزمان ایران که از درآمدهاي حق پخش محروم 

 هاي دولتی در رتبۀ اول قراراست، این منبع بعد از کمک

دارد. از سوي دیگر، اسپانسرشیپ ابزار مهم و کارامد 

شود تا بتوانند برند ها نیز محسوب میبازاریابی براي شرکت

انگیز معرفی خود را از طریق ورزش در جوي آرام و خاطره

کنند. با توجه به اهمیت موضوع اسپانسرشیپ در ادارة 

ها نیز اي و کمک به خودکفا شدن آن، دولتورزش حرفه

تالش کردند تا با وضع قوانین تشویقی و کارآمد شرایط 

منظور حمایت مالی در ها و صنایع خصوصی بهورود شرکت

طور مثال دولت ترکیه در سال ورزش را تسهیل کنند. به

ها و صنایع جهت حمایت قانونی براي تشویق شرکت 2004

2. Lowry, Grover 
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اي و آماتوري وضع کرد که طی آن براي از ورزش حرفه

درصد و براي حامیان  100لی ورزش آماتوري حامیان ما

درصد معافیت مالیاتی در نظر  50اي مالی ورزش حرفه

گرفت. در اثر اجراي این قانون حجم درآمدهاي ورزش 

هزار پوند  250اي این کشور از بخش اسپانسرشیپ از حرفه

رسیده  2010میلیون پوند در سال  30به  2003در سال 

 .)13(است 

عالوه بر منابع درآمدي مذکور طور که اشاره شد همان

هاي تأمین مالی است، ابزارها و که شرط استفاده از روش

ها یا هاي نوینی نیز براي تأمین مالی در شرکتروش

اند که در هاي اخیر طراحی و کاربردي شدهها در سالپروژه

اي نیز قابلیت استفاده را خواهند داشت. ازجمله ورزش حرفه

، )14،15،16(به تأمین مالی جمعی  توانها میاین روش

هاي موجود در بازار تأمین مالی از طریق ابزارها و روش

ون هاي تأمین مالی پروژه همچو روش )17،18(سرمایه 
1BOT  2وBLT ،3PPPs )22،21،20،19(  و غیره اشاره

 نمود. 

تأمین مالی جمعی سیستمی است براي تأمین مالی یک 

جاي استفاده از پروژه یا شرکت توسط گروهی از مردم به

خطرپذیر  گذارانهیسرماو  هابانکي همچون احرفهشرکاي 

) تأمین مالی جمعی را 2018امی و بایوس (. کوپوسو)15(

 صورتبهدریافت سرمایه از تعداد زیادي از افراد عنوان به

کنند. آنها که اغلب اینترنتی است، تعریف می یک فراخوان

ی بر اهدا (کمک مالی بدون مبنچهار رویکرد تأمین مالی 

)، مبتنی بر پاداش (کمک مالی در ازاي دریافت داشتچشم

صورت غیر نقدي)، مبتنی بر بدهی (کمک مالی بهپاداش 

وام) و مبتنی بر سهم (کمک مالی در ازاي دریافت سهم) را 

فراد زیاد براي گیري از پول کم ا. بهره)23(کنند بررسی می

هاي ورزشی گذاري باشگاهحل مشکالت مالی و سرمایه

                                                           
1. Build-Operate-Transfer 
2. Build-Lease-Transfer  
3. Public-Private Partnerships 

تواند از جمله مزایاي روش تأمین مالی جمعی باشد. می

واسطۀ احساس تعلقی که به باشگاه مورد هواداران معموالً به

کنند از این طریق به بهبود عالقۀ خود دارند، تالش می

حاضر برخی  شرایط و نتایج باشگاه کمک کنند. در حال

هاي ورزشی که قصد احداث اماکن ورزشی دارند، با باشگاه

یک آجر "هاي تأمین مالی جمعی سازماندهی کمپین

نفعان خود را در فرایند تأمین مالی هواداران و ذي "بخرید

کنند و آجري را به نام فرد استادیوم موردنظر شریک می

ي جذب کنند. در ابتکاري مشابه برااهداکننده ثبت می

شده بود به خرید یک متر مربع  سرمایه، از هواداران خواسته

از کارکردهاي  یکی دیگر .)14(از زمین چمن بپردازند 

هاي عی تأمین مالی فروش حق نام استادیومجمتأمین مالی 

منظور افزایش درآمدهاي ورزشی است. در سالیان اخیر به

 هاومیاستادنام  هارساختیزو توسعۀ  هاومیاستادحاصل از 

و این رویکرد با  شودیمبراي مدتی معین واگذار 

 هاباشگاه انهوادارهاي اجتماعی و عدم استقبال مقاومت

از روش  صهینقبراي رفع این  هاباشگاهمواجه شده است. 

تأمین مالی جمعی استفاده کردند و با مشارکت مالی 

حفظ  هواداراننام استادیوم را مطابق میل  هواداران

هاي . با توجه به ظرفیت)24( دادندیمکردند یا تغییر می

هواداري و قومی و محلی کشور در احساس تعلق هواداران 

گیري از این رسد بهرهنظر میبه باشگاه ورزشی شهر خود به

 تواند راهگشا باشد.هاي نوین تأمین مالی میروش

درآمدها  افزایش و هاهزینه کنترل هايراه دیگر ازیکی 

گیري است. بهره بورس به آنها ها، ورودباشگاه و تأمین مالی

هاي بازار سرمایه و ابزارهاي متنوع تأمین مالی در از ظرفیت

هاي گرفته است. در سال خوبی شکلآن در سایر صنایع به

ر در هاي پرطرفداویژه رشتهاخیر در صنعت ورزش به

ها به بازار سرمایه کشورهاي مختلف نیز شاهد ورود باشگاه



 
 75                                                                                               ایراناي شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه 

 

 

 ضمن سرمایه بازار ورود به با ايحرفه هايایم. باشگاهبوده

موضوعات مختلف مانند احداث  در مالی خود نیازهاي تأمین

و جذب  بنیۀ مالی تقویت اختصاصی، فضاهاي ورزشی

 تر، افزایش سرمایۀ در گردش،بازیکنان باکیفیت

توانند ها میبدهی کاهش جوانان و پرورش در گذاريسرمایه

پذیري مالی بیشتر و واسطۀ شفافیت، مسئولیتبه

هاي مالی باشگاه، موجب ارتقاي دهی مرتب فعالیتگزارش

نفعان و جذب حامیان مالی بیشتر در باشگاه اعتماد ذي

. تحقیقات بیانگر این مهم بوده است که نتایج )17(شوند 

گذارد و یها تأثیر مثبت مها بر ارزش سهام باشگاهباشگاه

این مهم عاملی براي تالش بیشتر بازیکنان در زمین ورزش 

شود تا از این طریق و هواداران در خارج از زمین ورزش می

هاي . باشگاه)18(و دارایی خود را ارتقا دهند  باشگاهارزش 

هاي توانند از روشورزشی با ورود به بازار سرمایه می

م، افزایش سرمایه، متنوعی چون عرضۀ سهام و حق تقد

صندوق پروژه، اوراق صکوك اجاره، مشارکت، استثنا، 

 .)25(مند شوند مرابحه و غیره بهره

شرایط پیچیدة اقتصادي در بسیاري کشورها و کمبود 

ها ها براي ساخت یا تکمیل زیرساختنقدینگی دولت

رزش عاملی براي گرایش به استفاده خصوص در حوزة وبه

برداري هاي بخش خصوصی در ساخت و بهرهاز ظرفیت

هاي ورزشی در قالب ابزارهاي تأمین مالی پروژه زیرساخت

هاي ورزشی یا شده است. در این روش باشگاه BOTمانند 

ها براي تکمیل یا احداث فضاهاي ها و شهرداريدولت

یت بخش خصوصی و ورزشی اختصاصی یا عمومی از ظرف

که ساخت و طوريگیرند، بهگذاران بهره میسرمایه

برداري از پروژه را براي مدت معین به شرکت یا بهره

کنند و پس گذار (کنسرسیوم) واگذار میهاي سرمایهشرکت

ها زمان معلوم و کسب درآمد و تسویۀ بدهیاز گذشت مدت 

کارفرما اي به توسط شرکت، پروژه بدون دریافت هزینه

. بنابراین واضح است با توجه به شرایط )20(شود واگذار می

هاي اقتصادي کشور ناشی از سوء مدیریت داخلی و تحریم

پروژة ورزشی ناتمام  4000ظالمانۀ خارجی و وجود بیش از 

هاي ورزشی از مند نبودن باشگاهو بهره )26(در کشور 

هاي تأمین گیري از روشهاي فیزیکی ملموس بهرهدارایی

 . )19(مالی پروژه مفید فایده خواهد بود 

اي ظرفیت و منابع طورکه اشاره شد، ورزش حرفههمان

هاي اي درآمدزایی دارد، از طرفی ابزارها و روشمتعدد بر

اند و در شدههاي اخیر نیز معرفی نوین تأمین مالی در سال

ست اند. حال سؤال این انقاط مختلف دنیا نیز استفاده شده

هاي نوین تأمین مالی در با وجود این منابع درآمدي و روش

ترین موانع موجود بر سر راه اي، مهمورزش حرفه

ترین و پویاترین بخش عنوان مهمهاي ورزشی بهشگاهبا

عنوان هاي ورزشی بهاي و همچنین فدراسیونورزش حرفه

اي در کشور چیست؟ متولیان سازماندهی ورزشی حرفه

ترین رو در این پژوهش با دیدي جامع به شناسایی مهمازاین

شود. اي در کشور پرداخته میموانع تأمین مالی ورزش حرفه

ستفاده بر موانع موجود بر سر راه منابع درآمدي موانع اوهعال

 هاي تأمین مالی نیز نقد و بررسی خواهد شد.از روش

 
 شناسی پژوهشروش

با توجه به هدف پژوهش که کشف و بررسی موانع 

، از روش استاي در ایران تأمین مالی در ورزش حرفه

ابتدا  پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. در

منظور تهیۀ راهنماي مصاحبه و اشراف تیم پژوهش بر به

اي از مقاالت و زوایاي پیدا و پنهان موضوع حجم گسترده

منابع علمی مرتبط با موضوع مطالعه شد و پس از تدوین 

راهنماي مصاحبه با مراجعه به نخبگان مرتبط با موضوع 

ي آوري داده آغاز شد. جامعۀ آمارپژوهش، فرایند جمع

پژوهش استادان اقتصاد و کارآفرینی، مدیریت ورزشی، 

اي و مدیران ارشد مرتبط با مدیران ارشد ورزش حرفه

نفر از نخبگان  20موضوع تأمین مالی بودند. به این منظور با 
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علمی و اجرایی ورزش، اقتصاد و مدیریت مالی کشور 

نفر از استادان  11شوندگان مصاحبه شد. در بین مصاحبه

مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، دو رئیس  مطرح

فدراسیون، یکی از مدیران ارشد کمیتۀ ملی المپیک، یکی 

هاي از معاونان وزارت ورزش و جوانان، دو مدیرعامل شرکت

گذاري شرکت تأمین تأمین سرمایه، یک مدیر سرمایه

بدنی و دبیر  سرمایه، یکی از رؤساي سابق سازمان تربیت

هاي ورزشی حضور بازاریابی یکی از فدراسیونسابق کمیتۀ 

ها نیز از مصاحبۀ منظور گردآوري دادهبه داشتند.

یافته بهره گرفته شد. با توجه به ماهیت پژوهش ساختنیمه

گیري غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. مالك از روش نمونه

ها رسیدن به اشباع نظري بود. اشباع نظري اتمام مصاحبه

شود ) زمانی محقق می1391( 1تراوس و کوربیناز منظر اس

دست که الف) هیچ دادة جدید یا مرتبط به یک مقوله به

خوبی پرورش ها و ابعاد بهنیاید؛ ب) مقوله از لحاظ ویژگی

هاي آن را به نمایش بگذارد؛ ج) یافته باشد و گوناگونی

خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت ها بهمناسبات میان مقوله

اي هگزارش توصیفی نمونه 1. در جدول )27(باشد شده 

 است.  شدهپژوهش ارائه 

 
 هاي پژوهش. گزارش توصیفی نمونه1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 جنسیت
 %90 18 مرد

 %10 2 زن

 تحصیالت
 %60 12 دکتري

 %40 8 کارشناسی ارشد

 تخصص

 %20 4 و کارآفرینی اقتصاد تاداناس

 %35 7 مدیریت ورزشی تاداناس

 %30 6 ايحرفهمدیران ارشد ورزش 

 %15 3 مالی تأمینمدیران ارشد 

 

 ،1397در بازة زمانی پاییز و زمستان  هامصاحبه تمامی

 شونده انجام گرفت.به پیشنهاد مصاحبه مناسب محلی در

 دقیقه به طول انجامید. در 90 تا 30 بین مصاحبه جلسات

 شوندگان،مصاحبه از اجازه کسب با مصاحبه انجام زمان

 ضبط موبایل صدا و ضبط دستگاه توسط هاتمامی مصاحبه

در  شد. تبدیل متن به طور دقیقبه مصاحبه اتمام از پس و

مصاحبه  از ايمتن، نسخه به هامصاحبه تبدیل از پس ایتنه

 شدمی ارسال شوندگانمصاحبه براي شدهپیاده و کدگذاري

 عدم و هامصاحبه متن صحت مورد در خود را نظر تا

 هامطالب و کدگذاري انتقال در کنندهمصاحبه سوگیري

                                                           
1. Strauss, Corbin 

شوندگان کنند. در نهایت و پس از تأیید مصاحبه بیان

ها با روش کدگذاري باز، محوري حاصل از مصاحبه هايداده

ترین موانع تأمین مالی وتحلیل شد و مهمو گزینشی تجزیه

 اي ایران گزارش شد.در ورزش حرفه

 
 هاي پژوهشیافته

ها و با استفاده از مبانی نظري همزمان با اجراي مصاحبه

هاي حاصل از هر مصاحبه پژوهش تحلیل و کدگذاري داده

 همراهبه مصاحبه هر نتایج کهطوريگرفت؛ بهت مینیز صور

 براي و معیاري مصاحبه راهنماي عنوانبه قبلی، هايیافته
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شد. در اثر بعدي استفاده می شوندگانمصاحبه انتخاب

اي ایران دو وتحلیل موانع تأمین مالی در ورزش حرفهتجزیه

کد باز شناسایی شد.  130مقولۀ فرعی و  10مقولۀ اصلی، 

و  2ها در جداول نتایج کامل حاصل از کدگذاري مصاحبه

به تفکیک دو مقولۀ اصلی موانع عملکردي و بنیادي آمده  3

است. براساس نتایج این پژوهش موانع عملکردي متشکل 

هاي حقوقی و هاي مالی، چالشاز اقتصاد ناکارامد، چالش

هاي مدیریتی، نقض مالکیت و فقدان شفافیت نونی، چالشقا

هاي نگرشی و دانشی، و موانع بنیادي متشکل از چالش

ترین موانع عنوان مهمزدگی و فساد بهدولتی بودن، سیاست

 اي ایران شناسایی شدند.تأمین مالی در ورزش حرفه

 
 اي ایرانورزش حرفه. موانع عملکردي تأمین مالی در 2جدول 

 باز کد فرعی ۀمقول

 مدااقتصاد ناکار

 ودروگذاري روي سکه و ارز و خسودهاي باال در سرمایه
 اياکوسیستم غیراقتصادي ورزش حرفه
 ايرفهگذاري در ورزش حفقدان بستر و لوازم الزم براي سرمایه

 اقتصادي کشور ةبالتکلیفی در حوز
 شرایط اقتصاد کشورپیروي اقتصاد ورزش از 

 ها به پایتختمنابع در کشور و تعلق شهرستانی ۀتوزیع ناعادالن
 اياختیارات مدیریت ورزش بودن اصالح محیط اقتصادي ورزش حرفه ةخارج از حوز

 ضعف قدرت اقتصادي و معیشت مردم
 هاي بلندمدتگذاريفقدان اطمینان در سرمایه

 فقدان اقتصاد آزاد و فرهنگ رقابت در بخش خصوصی ایران
 انتقال پول و هاي موجود براي نقلمحدودیت

 ناپایداري اقتصاد نفتی

 هاي مالیچالش

 سازي در ایراناقتصادي نبودن استادیوم
 هافقدان دارایی ملموس در باشگاه

 گووهاي ما یک تیم هستند و یک لباشگاه
 گذاري در ورزش و بازده کمسرمایه ۀباال بودن هزین

 هاهاي باال در باشگاهبدهی
 رغبتی براي اسپانسر شدن و تبلیغاتبی
 اي ایرانالمللی براي ورود به ورزش حرفهبین هاي بزرگرغبتی شرکتبی

 هاي ورزشیده بودن باشگاهزیان
 داشتنننبودن یا امکان سوددهی زا  دلیل سودفقدان استفاده از ابزارهاي نوین مالی به

 ايآمادگی روانی هواداران براي پرداخت بهاي واقعی خدمات ورزش حرفهنداشتن 
 هاي درآمدي در ورزشمسدود بودن راه
 مالی در ایران تأمین ةنوپا بودن پدید

 نقض مالکیت

 رایت در کشوراجرایی نشدن قانون کپی
 حق پخش ةدر حوز اي مدیران صداوسیمابرخورد سلیقه

 به رسمیت شناخته نشدن حق پخش در کشور
 ايصداوسیما از ورزش حرفه ۀبرداري یکطرفبهره

 عدم برخورد قضایی با کپی کارها و سوءاستفاده کنندگان از برندهاي ورزشی
 حمایت حقوقی و قانونی و قضایی از حق مالکیت مادي و معنوي باشگاه عدم

 ها و بخش خصوصیفقدان قوانین بازدارنده با ناقضان حقوق باشگاه

 فقدان شفافیت
 دوستمحور و داللاقتصاد دالل

 انحصاري و رانتی بودن اقتصاد کشور
 ايزیاد در ورزش حرفه ۀزندانی شدن صاحبان سرمای
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 باز کد فرعی ۀمقول
 سازيشویی در ورزش در لواي خصوصیپول

 اي ایرانفقدان شفافیت مالی و اطالعاتی در ورزش حرفه
 ايمحرمانه و امنیتی بودن اطالعات در ورزش حرفه

 هاي حقوقی و قانونیچالش

 قانون یک درصد اجراي ناقص و نامناسب

 قضاییه ةاهمال قانونگذاران و قو

 تسامح و تساهل در اجراي قوانین ناقص موجود

 اي حاکمیت روابط و قدرت در ورزش حرفه

 ضعف قوانین تجاري کشور

 تصویب قوانین بدون فراهم ساختن لوازم و ابزار

 بودن الزام وزارت به واگذاري اماکن ورزشیغیراقتصادي 

 و غیره 44اصل  مانندفراهم نکردن بستر اجرایی قوانین مصوب 

 ايمالی در ورزش حرفه نتأمیهاي ساختاري و زیربنایی براي زیرساخت نبود

 مالی در ورزش تأمینفقدان قوانین کارا براي درآمدزایی و 

 ايگذاران و حامیان ورزش حرفهفقدان مشوق و حمایت از سرمایه

 مد و زائد و متعارضاقوانین ناکار

 هاي خارجی براي اسپانسرینگمحدودیت قانونی براي استفاده از شرکت

 گیري از حق پخشقانون اساسی با بهرهتعارض 

 هاي رسمی انتقال بازیکنتوجهی به آژانسبی

 هامد بودن قانون فعلی مالیاتی براي شرکتاناکار

 حقوق ورزشی ةضعف در حوز

 حقوق خود و ها با حقآشنایی باشگاهنا

 ايرزش حرفهوهاي حقوقی براي استقرار فقدان زیرساخت

 مدیریتیهاي چالش

 ايمدیریت مبتنی بر سلیقه در ورزش حرفه

 قیمت بازیکنان ۀگسیختافزایش غیرمنطقی و لجام

 هاي باالعلت بدهیها بهعدم کنترل بر بازیکن

 سوء مدیریت در باشگاه ها

 هااعتبار پایین برند باشگاه

 گذاريگذاري و قیمتهاي ارزشگیري از روشفقدان بهره

 ايفعالیت در ورزش حرفه منظوربهخصوصی  توجهی به بیزنس مدل متقاضیان بخشبی

 ايثباتی مدیریت در ورزش حرفهبی

 محور در مدیریت کشورفقدان ذهن برنامه

 ساالري در انتخاب مدیرانفقدان شایسته

 هاباشگاه مالی در تأمیناي فقدان مدیران حرفه

 دیده در صنعت ورزشفقدان نیروي آموزش

 مدیران غیرمتخصص و ناتوان

 ناتوانی در جذب هوادار

 هاي ورزشخدمات و فعالیت ةشدقیمت تمام ۀناتوانی در محاسب

 ايمدیریت مبتنی بر سلیقه در ورزش حرفه

 

  



 
 79                                                                                               ایراناي شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه 

 

 

 اي ایران. موانع بنیادي تأمین مالی در ورزش حرفه3جدول 
 کدباز مقوله فرعی

 دولتی بودن

 اقتصاد دولتی
 در صورت واگذاري ايحرفهترس دولت از آسیب دیدن ورزش 

 مسئولیت اجتماعی عنوانبهي در ورزش گذارسرمایهنگرش 
 صداوسیماحاکمیتی بودن 

 بخش خصوصی کمرنگحضور 
 ورزشی هايباشگاه ةدولتی و حاکمیتی در ادار هايدخالت

 تاریخی آن ۀدولتی بودن ورزش و ریش
 اساسی دولتی استروح قانون 

 شدن بخش خصوصی داشتهنگهضعیف 
 ايحرفهضعیف حاکمیت بر اقتصادي شدن ورزش  ةاراد
 ايحرفهضعیف حاکمیت بر واگذاري ورزش  ةاراد

 فقدان شجاعت در جدا شدن ورزش از دولت
 دولتی هايسازمانفقدان کارایی در مدیریت و 

 مالکیت دولتی فضاها و اماکن ورزشی
 هاحوزهدر همه  سازيکوچکناتوانی دولت در واگذاري صنایع و 

 محور و مدیریت هزینه در مدیراننگرش بودجه
 دولتی گهاي کشور به نفت و صنایع بزروابستگی منابع مالی باشگاه

 رویکرد دولتی در عملکردبه  هاپاداشوابسته نبودن 
 نترل و دخالتکابزاري براي  هاباشگاهو  هافدراسیونمالی  داشتننگهوابسته 

 سیاست زدگی

 اقتصاد سیاسی کشور
  مدیران وابسته مبتنی بر روابطانتصاب 

 ها و ظرفیت آنهاهاي سیاسی و اجتماعی و انتخاباتی از باشگاهبرداريبهره
 ايحرفهترس دولت و حاکمیت براي از دست دادن کنترل ورزش 

 ايحرفهاجتماعی ورزش  هايظرفیتنیاز دولت به 
 در ایران ايحرفهسیاسی بودن ورزش 

 حاکمیتی هايدخالتو  هامحدودیتاجتماعی ورزش عامل  هايظرفیت
 ايحرفهسیاسیون از ورزش  سوءاستفادةعالقه و 

 ايحرفهوجود مدیران سیاسی در ورزش 
 ايحرفهورزش  ةامنیتی به حوز هاينگرشو  هانگرانی
 ورزشی به دنیاي سیاست هاياسطورهورود 

 فساد

 حضور در ورزش ۀواسطهاي دیگر بهبرخورداري از رانتها، وام و فرصت
 حامی ورزش هايبخشمالیاتی در حسابرسی  مأموران اعتماديبی

 ايقبیلهو تعصبات قومی و  بازيپارتی
 و دور زدن قوانین سندسازيسهولت 

 ورزشی ۀهزین عنوانبه هاهزینهحامی ورزش در رد کردن سایر  هايبخش سوء استفاده
 مالیاتیدلیل فساد دستگاه ي در ورزش بهگذارسرمایهبخش خصوصی براي  رغبتیبی 

 فسادزا بودن ساختار حقوقی و مقرراتی کشور
 ي در ورزشگذارسرمایهکسب محبوبیت و معروفیت از 

 هاگروهبراي برخی افراد و  ايحرفهخلق منافع از وضع موجود ورزش 

 موانع نگرشی و دانشی
 ارتباط محدود دولت با مجامع علمی

 هاواگذاريو عجوالنه در  غیراصولیغلط،  رویکردهاي
 اولویت پایین ورزش در نگاه مقامات و حاکمیت
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 کدباز مقوله فرعی
 هاباشگاهباورهاي غلط در خصوص ورزشی بودن مدیران 

 به ایجاد بخش بازاریابی و اقتصاد ورزش توجهیبی
 هاعلتاصالح  جايبهپرداختن به معلول 
 قبلی هايواگذاريدلیل تجربیات شکست در ترس از واگذاري به
 تقلید ناقص از غرب

 ايحرفهباور ضعیف به کارکردهاي اقتصادي ورزش 
 خاص هايرشتهاز  هاباشگاهفقدان حمایت 

 فقدان اعتماد در جامعه
 کمبود آگاهی از اصول بازاریابی و اهمیت آن

 ايحرفهمالی ورزش  تأمینمجلس از اهمیت  قانونگذارانآگاهی نا
 مالی هايخسارتآگاهی مدیران از مسائل حقوقی و قراردادها و وارد شدن نا

 ايحرفهنگرش اقتصادي و درآمدزایی در مدیران ورزش  نداشتن
 نگرش ابزاري و غیر سازنده به حامیان مالی در ایران

 ورزشی هايرشتهبین  ايرسانهتبعیض در نظام 
 اين کشور از ورزش حرفهنگرش ناصحیح و شناخت ناقص مسئوال

 
 گیريبحث و نتیجه

مالی در  تأمینهدف پژوهش حاضر شناسایی موانع 

هاي کیفی انجام مصاحبهي ایران بود. پس از احرفهورزش 

نفر از نخبگان علمی و اجرایی  20یافته با ساختنیمه

ین ترمهمورزش، اقتصاد، کارآفرینی و مدیریت مالی کشور 

ۀ مقول 2ي کشور در قالب احرفهمالی ورزش  تأمینموانع 

مقولۀ فرعی شامل  10اصلی موانع عملکردي و بنیادي و 

ي حقوقی و هاچالشي مالی، هاچالشاقتصاد ناکارامد، 

یت، ي مدیریتی، فقدان شفافهاچالشقانونی، نقض مالکیت، 

زدگی و موانع نگرشی و دانشی فساد، دولتی بودن، سیاست

شوندگان یی از مصاحبههانقلشناسایی شد. در ادامه به بیان 

 شود.یمو تفسیر نتایج پژوهش پرداخته 

کشور ي احرفهمالی در ورزش  تأمینیکی از موانع مهم 

توان انتظار داشت ینم طبعاً. استاقتصاد ناکارامد ملی 

عملکرد اقتصادي ورزشی کشور مستقل از شرایط اقتصاد 

شوندگان کشور باشد. در این خصوص یکی از مصاحبه

)P18 :اي خواهیم به بحث ورزش حرفهوقتی می«) گفت

بپردازیم، اقتصاد کشور را باید اول ببینیم چه وضعی دارد، 

شما اقتصاد ورزش را باید در قالب اقتصاد کلی کشور چون 

مورد بررسی قرار بدهید. وقتی اقتصاد کشور، اقتصاد 

ناکارامدي است، نبایست انتظار داشته باشیم که این در 

در اقتصادي که . »کمک من بکند فالن بخش بتواند

هاي کاذب روي سکه، ارز، ماشین و مسکن گذاريیهسرما

کالنی را نصیب صاحبان سرمایه بکند، تواند سودهاي یم

یردولتی را به غهاي بخش یهسرمارسد بتوان یمنظر نبه

هاي اساسی و اصولی هدایت کرد. از طرفی یتفعالسمت 

ي در احرفهیراقتصادي و غیرسودآور ورزش غاکوسیستم 

شود. بنابراین استقبال از یمکشور نیز مزید بر علت 

در حوزة ورزش توسط  خصوصبههاي مولد گذاريیهسرما

رسد؛ در این خصوص یکی از یمیردولتی به حداقل غبخش 

اي در نفس ورزش حرفه«) گفت: P7شوندگان (مصاحبه

هاي دیگر دارد. من گذار فرصتایران سودآور نیست، سرمایه

گویم که این بینم که اآلن صد دالر دارم میدر جیبم می

ارز بخرم و بفروشم یا بروم  صد دالر را بروم جنس، یا سکه و

گذاري کنم. خب طبیعی است که در در ورزش سرمایه

آفت دیگر غیررقابتی بودن ». کنمگذاري نمیورزش سرمایه

در محیط اقتصاد آزاد و  اصوالًمحیط اقتصادي کشور است، 

 منظوربههاي اقتصادي و هلدینگ هاشرکترقابتی است که 
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شتریان وفادار اقدام به افزایش آگاهی از برند و جذب م

کند. در یمي احرفهتبلیغات و حمایت مالی در ورزش 

از  استفادهاي براي یزهانگ هاشرکتاقتصاد رانتی غیررقابتی 

ي ندارند، احرفهابزارهاي نوین تبلیغاتی و بازاریابی در ورزش 

کنند و توان یمبنابراین منابع درآمد ورزش افول پیدا 

سرمایه به حداقل  جذبمالی و  ینتأمبراي  هاباشگاه

شوندگان . در این خصوص نیز یکی از مصاحبه)28(رسد یم

)P8 :دهد که کسی چون اصالً قوانین اجازه نمی«) گفت

سیاري صنایع دیگر بیاید و رقابت کند. رقابت وجود ندارد، ب

ها در انحصار هستند. عدم وجود این رقابت، و فرصت

اسپانسرینگ و عالقه به تبلیغ و اسپانسر شدن را از بین 

». ترین معضالت ما بوده استبرده است. این یکی از بزرگ

وضع معیشت مردم و پایین بودن سطح اقتصادي جامعه نیز 

اي که ر جامعهاز دیگر مفاهیم مقولۀ اقتصاد ناکارامد است. د

شان تأمین نیازهاي اساسی خود و مردم اولویت اصلی

ها و ، طبعاً میزان هزینه و استقبال از محیطاستخانواده 

دنبال آن کند و بهرویدادهاي ورزشی کاهش پیدا می

یابد، گذاران کاهش میاستقبال حامیان مالی و سرمایه

در چراکه آنها در پی دیده شدن یا کسب سود هستند، 

هاي ورزشی با نتیجه پدیدة تأمین مالی در باشگاه

شود. در این خصوص نیز یکی هاي جدي مواجه میچالش

ي فقیر و اجامعهاگر یک ): «P3شوندگان گفت (از مصاحبه

پذیر نیست با این گرسنه باشد این برایش دیگر امکان

رود باال بیاید بنشیند فوتبال طرف میهایی که از آن قیمت

در همین زمینه مرادي چالشتري و همکاران ». شا کندتما

) عوامل منتج از ساختار اقتصادي را مانع جذب 1392(

دارد. الهی و گذار خارجی در فوتبال اعالم میسرمایه

) نیز ریشۀ بخشی از موانع جذب 1388همکاران (

درآمدهاي ناشی از حامیان مالی در فوتبال را ساختار 

کو کند. کومار و پاپر معرفی میناکارامد اقتصادي کشو

ترین دلیل موفقیت چین در تأمین مالی ) نیز مهم2011(

داخلی و خارجی را اصالح ساختار اقتصاد شامل استقرار 

منظور اقتصاد آزاد رقابتی و فراهم آوردن بسترهاي الزم به

 .)28(گذاري اعالم کردند سرمایه

اي کشور نیز از هاي مالی موجود در ورزش حرفهچالش

ترین عواملی که . از مهماستدیگر موانع مهم تأمین مالی 

هاي اقتصادي و جذب سرمایه و منابع مالی در هر فعالیت

کند، امکان اي را تسهیل میاي از جمله ورزش حرفهحوزه

شوندگان است. در این خصوص یکی از مصاحبهسودآوري 

)P7 :اي کالً در بازار سرمایه وجود دارد یک فلسفه«) گفت

ها یا نهادهایی قرار است در این بازار هم اینکه شرکت و آن

هاي فعالیت کنند یا تأمین مالی کنند که ماهیتاً بنگاه

وکار درآمدزا و اقتصادي تجاري باشند، یعنی ماهیت کسب

زا بودن است. اگر بیزینسی، خودش سودده نیست یا سود

قرار نیست سودده بشود، ماهیتاً بازار سرمایه و اکوسیستم 

اساساً ». تأمین مالی براي این نوع نهادها ساخته نشده است

گذاري هاي تجاري در سرمایهگذاران و شرکتهدف سرمایه

 شککسب سود یا بازاریابی براي برند و محصوالت است. بی

هاي ده است، هزینههاي باال دارد، زیانورزشی که بدهی

روز در حال افزایش است. از طرفی داري در آن روزبهباشگاه

ابزارهاي درآمدزایی آن مانند حق پخش، حق مالکیت 

معنوي، اعطاي برند و فروش کاال و خدمات اختصاصی به 

نشده است. در حوزة استفاده از ابزارهاي رسمیت شناخته 

ها هاي جدي خواهد بود. استادیومأمین مالی دچار چالشت

اي دنیا یکی از منابع مالی ارزشمند نیز در ورزش حرفه

سازي براي شوند و از ابتدا متناسب با ظرفیتمحسوب می

بر تبلیغات دور و عالوه )29(شوند خلق درآمد طراحی می

زمین و امثال آن بخشی از منابع مالی ورزش تحت عنوان 

را به خود اختصاص داده است. این در حالی  )9(روز بازي 

اند و ایران اقتصادي طراحی نشده درها است که استادیوم

هاي درآمدزایی در حداقل میزان ممکن است. از ظرفیت

در جلب نظر هواداران براي استقبال از  هاباشگاهطرفی 
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ها راهبردهاي روشن و موفقی ندارند. ترابی و همکاران بازي

اي ترین منابع تأمین مالی در ورزش حرفه) مهم1394(

 21درصد)، درآمد روز مسابقه ( 65(انگلستان را حق پخش 

درصد) معرفی  22درصد) و جریان نقد حاصل از تجارت (

) P1شوندگان (کرده است. در این خصوص یکی از مصاحبه

هاي باالیی براي شما ببینید ما در ورزش ظرفیت«گفت: 

درآمدزایی داریم منتهی قابلیت استفاده ندارد، زیرساخت 

ها بالفعل را نداریم، ظرفیت مندي از آنالزم براي بهره

هاست که در ایران یک درآمدزایی ورزشی در دنیا سال

هاي ما غیر از دولت و جلب ظرفیت بالقوه است. اآلن باشگاه

 کدام ازحمایت مالی از صنایع و اسپانسرها نتوانستن هیچ

این شده که همۀ  اشیخروجها را نقد کنند، این ظرفیت

یکی ». هستند و بدهی انباشته دارندده هاي ما زیانباشگاه

دیگر از عوامل مؤثر در جذب سرمایه و تأمین مالی 

هاي ملموس برخوردار از جریان مندي از داراییبهره

هاي درآمدي است. در کشور ما متأسفانه تقریباً تمام باشگاه

هاي اداري و اند، ساختمانورزشی فاقد دارایی فیزیکی

ها و فضاهاي ورزشی یا استادیومهاي تمرینی تجاري، زمین

توانند ابزاري براي تأمین هایی هستند که خود میدارایی

هاي ورزشی از آن مالی مبتنی بر بدهی باشند که باشگاه

) P20شوندگان (این خصوص یکی از مصاحبه اند. درمحروم

هاي ورزشی در ایران یک تیم هستند و یک باشگاه«گفت: 

) نیز گفت: P10شوندگان (احبه، یکی دیگر از مص»لوگو

اگر بنگاه اقتصادي یک دارایی پایه داشته باشد مثالً من «

یک زمین دارم ساختمان دارم خود ساختمان ده میلیارد 

ارزد و خود آن بنگاه یک جریان درآمدي بیست میلیارد می

رضایی و ». تواند روي این دارایی تأمین مالی بکنددارد. می

گیري پژوهش خود اعالم نتیجه ) در1394همکاران (

ها و اند و مؤلفهدههاي ورزشی در ایران زیاندارند باشگاهمی

 . )30(منابع درآمدي الزم براي واگذاري را دارا نیستند 

هاي توان به چالشدر ادامۀ بررسی موانع عملکردي می

ترین موانع تأمین مالی در ورزش حقوقی و قانونی که از مهم

هاي حقوقی و قانونی ره کرد. چالشاي ایران است، اشاحرفه

بندي کرد: بخشی از این توان در سه دسته طبقهرا می

ها ناظر بر خألهاي قانونی است، یعنی اصالً زیرساخت چالش

ها ناظر بر قانونی مناسب وجود ندارد، بخشی از این چالش

ضعف در حوزة اجرا و نظارت است، یعنی اندك قوانین 

 شوند یا بستر اجراي آن درنمی خوبی عملموجود نیز به

هاي مسئول در حوزة مقررات فراهم نشده است یا دستگاه

نظارت همچون قوة قضاییه و نیروي انتظامی نیز برخورد 

کنند و دستۀ آخر نیز ناظر بر وجود قاطعی با ناقض آن نمی

قوانین متعارض و مانع است که فرایند تأمین مالی را با 

طورکه در دو بخش کند. همانیهاي جدي مواجه مچالش

هاي موجود تأمین مالی ترین چالشقبل اشاره شد، از مهم

هاي اقتصادي و مالی است که ریشۀ در ورزش کشور چالش

ها فقدان قانون و مقررات یا وجود بسیاري از این چالش

طور مثال در حوزة حق پخش، قوانین متعارض است. به

هاي ورزشی در خصوص هقانونی مبنی بر پذیرش حق باشگا

عکس و فیلم ورزشکاران یا مسابقاتشان وجود ندارد، بلکه 

طور کلی حق انتشار تصویر را در قانون اساسی کشور به

است و این کار را دشوارتر  قرار دادهانحصار صداوسیما 

ي و احرفهبر این در ورزش کشور ما، ورزش کند. عالوهمی

قانون منسجم  نهایااز  امکدچیهحوزة تأمین مالی در ورزش 

ایران براساس  هاي ورزشی درو کارامدي ندارند. باشگاه

المللی استفاده کنند و توانند از حامیان مالی بینقانون نمی

در حوزة مالکیت معنوي نیز قانونی براي حراست از نام و 

چنین که هاي ورزشی وجود ندارد، درحالیبرند باشگاه

شده  ر عرصۀ هنر و موسیقی وضعتازگی دهایی بهقانون

) P17شوندگان (است. در این خصوص یکی از مصاحبه

یکی قوة مقننه است که باید این را مشخص بکند «گفت: 

رود توي تلویزیون که کی صاحب این اثر هست. هنرمند می

آید گیرد. موزیسین میکند و بعد پول هنرش را میبازي می
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رود بازي ا هر تیمی که میزند. فوتبالیست هم بموزیک می

کند یک اثري دارد که این اثر جزو کنوانسیون اعمال می

عنوان اثر ورزشکار، اثر جهانی هم هست که ورزش را به

در ». مربی، اثر مدیر تعریف کردند و این اثرها هزینه دارد

کاري نهادهاي ناظر بر حسن اجراي قوانین خصوص اهمال

در کشور همین قانونی «گفت: شوندگان نیز یکی از مصاحبه

خوبی عمل رایت هست بهضعیفی هم که در باب کپی

قوة قضاییه و نیروي انتظامی عمل با آن را  شود ونمی

شود گویند نون آجر میدانند و میاجحاف به مردم می

راحتی لباس شود، بهتر میشکنی گستردهبنابراین این قانون

شود و نه با د میجا تولیهاي ورزشی در همهباشگاه

». گیردتولیدکننده و نه با فروشند برخوردي صورت نمی

بستري براي  هاي جدي دارند وبرخی قوانین نیز نقص

اجراي آنان فراهم نشده است، مثل قانون یک درصد صنایع 

قانون  44توانند هزینۀ ورزش کنند یا اصل دولتی که می

د تأمین مالی اساسی، در برخی موارد هم براي تسهیل فراین

طور حاکمیت کشورها باید قوانین تشویقی وضع کنند. به

شود که براي قانونی وضع می 2003مثال در ترکیه در سال 

درصد و براي حامیان  50اي حامیان مالی ورزش حرفه

درصد معافیت مالیاتی صادر  100ايورزش غیرحرفه

ی است که قانون فعلی در کشور در حال. این )13(شود می

هاي قابل ورزش را تا سقفی مشخص جزو هزینه هزینه در

و این خود منشأ فساد شده است. چرا  ردیپذیمقبول 

هاي غیرقابل قبول کنند سایر هزینهها تالش میشرکت

هاي ورزشی سندسازي کنند یا اینکه خود را در قالب هزینه

هاي اعتمادي بسیاري از هزینهعلت بیمأموران مالیاتی به

پذیرند، در این خصوص یکی از را نمی ورزشی صنایع

مثالً بخش خصوصی مطابق «) گفت: p4شوندگان (مصاحبه

کند جزو قانون بودجه، پولی که در اینجا هزینه می

شود خب فالن قبول محسوب میهاي قابل هزینه

خواهم هزینه درصد مبلغی که می 5گفت من دار میکارخانه

اش را دهم چند برابر، همهکنم را به خود مأمور مالیاتی می

یا » بخشم به چه علت دو میلیارد هزینه کنممی

باید امکانات و تسهیالت «) گفت: p14اي (شوندهمصاحبه

ها قرار داده شود، مثالً هزینه در بیشتري در اختیار بنگاه

در همین ». شان باشدورزش بخشی از مالیات پرداختی

و قانونی را از ) موانع حقوقی 1389خانی (زمینه قره

اي اعالم سازي ورزش حرفهترین موانع خصوصیمهم

) نیز سازوکارهاي حقوقی و 1396، رضایی ()31(کند می

ترین عوامل تحقق مدل درآمدزایی قانونی را از مهم

. امیري و همکاران )8(داند هاي فوتبال ایران میباشگاه

قانونی و فقدان مقررات و  ) نیز خألها و ابهامات1392(

ترین موانع هاي کاربردي و شفاف را از مهمنامهآیین

سازي و مشارکت بخش خصوصی در ورزش معرفی خصوصی

 . )32(کردند 

اي از دیگر موانع عملکردي تأمین مالی در ورزش حرفه

ترین مصادیق نقض مالکیت . از مهماستایران نقض مالکیت 

مندي از حق پخش و مالکیت اي فقدان بهرهدر ورزش حرفه

طورکه اشاره شد، براساس . هماناستنام و نشان باشگاه 

ترین منابع مالی در ) مهم2018اعالم سایت معتبر دلویتی (

اي حق پخش، درآمدهاي روز بازي، ورزش حرفه

شود می . مالحظهاستهاي تجاري اسپانسرشیپ و فعالیت

هاي ورزشی در کشور، منابع واسطۀ نقض مالکیت باشگاهبه

دلیل برخوردار نبودن هاي تجاري و بهحق پخش و فعالیت

از اماکن ورزشی اختصاصی منبع درآمدهاي روز بازي در 

ترین حد ممکن قرار دارد. فرد، دسچریوِر و مندلو پایین

ها را مرهون تحول )، نیز تحول در منابع مالی باشگاه2013(

. ترابی )5(کنند در میزان قراردادهاي حق پخش معرفی می

)، الهی و همکاران 1396)، رضایی (1394و همکاران (

و بسیاري منابع  )33()1393) و زارع و همکاران (1388(

دیگر به نقش محوري حق پخش در تأمین مالی و معرفی 

 ترین موانع درآمدزایی اشاره کردند. عنوان یکی از مهمآن به
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موانع تأمین مالی ورزش  فقدان شفافیت یکی دیگر از

اي بود که در این پژوهش شناسایی شد. نبود شفافیت حرفه

در ادارة اقتصاد و ورزش کشور خود سبب بروز فسادها و 

دهد ها نشان میهاي فراوان شده است. بررسیگرفتاري

هاي ورزشی با رعایت شفافیت در ادارة ها و فدراسیونباشگاه

نند. میچی و اُتقُن کرا کسب توانند سود بیشتري ورزش می

) اظهار 1393) به نقل از امیرتاش و مظفري (2005(

هایی که شفافیت دارند هواداران و حامیان مالی از باشگاهمی

آورند عمل میاطالعاتی و مالی دارند، حمایت بیشتري به

) p9شوندگان (. در خصوص شفافیت یکی از مصاحبه)17(

الی مشما بروید به سایت باشگاه فالن، تمام اطالعات «گفت: 

 بازیکن باشگاه آنجا هست. چقدر بازیکن خریده است، چقدر

 فروخته است، چقدر درآمد داشته است، چقدر بلیت فروخته

که من خودم براي کار است، چقدر ضرر کرده است. درحالی

گرفتم. با ها اطالعات میپژوهشی خودم با التماس از باشگاه

بازي! مگر چه اطالعاتی نفوذ و پارتیالتماس و اعمال

همین عدم  شوندگانبه گفتۀ برخی مصاحبه». خواستم؟می

گذاران نااهل در شفافیت سبب شده است برخی سرمایه

بخشی ) «P3شویی بپردازند. (اي به پوللواي ورزش حرفه

کسانی که به اسم بخش خصوصی وارد ورزش از حضور آن

 ». شویی بوداي در ایران شدند عمدتاً پولحرفه

هاي مدیریتی آخرین مقولۀ فرعی مرتبط با موانع چالش

هاي اي بود. چالشتأمین مالی در ورزش حرفه عملکردي

توان توصیف کرد؛ مدیریتی در پژوهش را با دو رویکرد می

شود، مثل هایی که از مدیر و مدیریت ناشی مییکی چالش

ها، وابسته بودن مدیران، غیرمتخصص و سوء مدیریت

هایی که مدیر با آن غیرمتعهد بودن و غیره و دیگري چالش

گسیختۀ قیمت طور مثال افزایش لجامهمواجه است. ب

اي، داري. مدیریت سلیقهبازیکنان و خدمات باشگاه

توجهی به طرح گذاري، بیهاي ارزشتوجهی به روشبی

ثباتی هاي ورزشی، بی) در مدیریت باشگاهBPوکار (کسب

شده در خصوص برنامگی از جمله مفاهیم شناساییو بی

اي ایران است. در ش حرفهموانع ناشی از مدیریت در ورز

یکی از «) گفت: p4شوندگان (این خصوص یکی از مصاحبه

محور در مدیریت کشور مشکالت ما این است که ذهن برنامه

کم داریم، اینها مدیریت ورزش را صرفاً مالی و از جنس 

هایشان را هم بر همان اساس بینند. برنامهنقدي می

شود کرد! ، پس کار نمیندارم خواهند پیاده کنند. پولمی

اي براي خودش یک اعتباري دارد، که هر مجموعهدرحالی

هایی داشته باشد و ریزيتواند برنامهگیري از آن میبا بهره

ولی با آن «) گفت: p17دیگري (». به مرحلۀ اجرا برساند

گذرد چیزي که باید باشیم و آن چیزي که در دنیا دارد می

این است که براساس سلیقۀ مدیر  داریم. دلیلش ما فاصله

کند و ممکن هم هست آید الگوها و ضوابط را اجرا میمی

چیزهایی را هم کم  چیزهایی اضافه بکند و یککه یک 

بکند، در صورتی باید مطابق اصول الگو گرفته شود و اجرا 

ها نیز وجود دارد که مدیران در ورزش برخی چالش». شود

راي مثال از طرفی بسیاري باند. اجهاي ایران با آن موحرفه

هاي درآمدزایی مسدود است و از طرف دیگر نرخ از راه

یابد و نرخ گسیخته افزایش میصورت لجامورزشکاران به

هاي مختلف اعم از ترانسفر و تغذیه و خدمات در حوزه

ها با موانع کند، بنابراین باشگاهپوشاك افزایش پیدا می

شوند. در این مین مالی مواجه میجدي مدیریتی براي تأ

مبحث «) گفت: P8شوندگان (خصوص یکی از مصاحبه

هاي ما جان نگیرند و دومی که باعث شده است باشگاه

وجور نظر اقتصادي خودشان را جمعوقت نتوانند ازنقطههیچ

گسیخته پرداخت به کنند، این هست که یک برنامه لجام

که اآلن طورياز کردند بهبازیکن را برخی مدیران ناآگاه آغ

میلیونی را  300بالي جان فوتبال شده است. بازیکن 

 میلیارد. تمام شکل اقتصاد ورزش به هم 2رساندند به 

ها در ایران از دیگر اعتبار پایین برند باشگاه». ریخت

اي با آن مواجه هاي مدیریتی است که ورزش حرفهچالش
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ها که در برند باشگاه است. خألهاي قانونی و عدم حراست از

هاي فرهنگی هاي قبل اشاره شد، در کنار برخی ضعفبحث

هاي سبب شده است جز موارد معدودي بسیار از باشگاه

ورزشی از اعتبار برند نسبتاً پایینی برخوردار باشند. 

) عوامل ساختاري و مدیریتی را 1391عسگریان و آزادان (

مالی معرفی ترین موانع جذب حامیان از جمله مهم

هاي مؤثر مدیریتی را از ) سازوکار1396کنند. رضایی (می

 کند.اجزاي اصلی مدل درآمدزایی ورزش فوتبال معرفی می

تاکنون شش مورد از موانع تأمین مالی در ورزش 

اي ایران در قالب موانع عملکردي مورد بحث قرار حرفه

موانع در مانده از این گرفت. در ادامه نیز چهار مورد باقی

گیرند. اولین قالب موانع بنیادي مورد بحث و بررسی قرار می

اي دولتی مانع از موانع بنیادي تأمین مالی در ورزش حرفه

بودن است؛ دولتی بودن اقتصاد، مدیریت و ورزش کشور. 

واقعیت آن است براساس اظهارات بسیاري از 

شوندگان و منابع علمی اقتصاد ایران اقتصادي مصاحبه

منابع کشور در اختیار دولت  دولتی است. بنابراین بیشتر

است و نتیجۀ قهري آن ضعیف ماندن بخش خصوصی و 

ها و صنایعی است که در ظاهر افزایش رانت و رشد شرکت

اند، چراکه اقتصاد دولتی اند، ولی در باطن دولتیخصوصی

تمایل دارد کنترل خود روي منابع مهم را از دست ندهد و 

طور واقعی به بخش خصوصی اعتماد کند و اند بهتونمی

زمینۀ رشد آن را فراهم آورد. بلکه در بسیاري مواقع بخش 

اي وابسته خصوصی باید رقابتی نابرابر با دولت یا مجموعه

به دولت براي رشد و نفوذ خود در بازار داشته باشند. دولتی 

 بودن اقتصاد و ورزش سرآغاز بسیاري از موانع و مشکالت

اند. در این خصوص یکی از دیگر در ورزش شده

 30در طول تقریباً مثالً «) گفت: P16شوندگان (مصاحبه

اي از اقتصادمان دولتی بوده، سال اول انقالب، بخش عمده

شده، با تفکر دولتی اداره می در اختیار دولت بوده با سازوکار

طور، نگاه تجاري بهش اي ما هم همیندولتی، ورزش حرفه

ها هم عموماً ها هم عرض کردم، دولتیوجود نداشته، دولتی

نگاه تجاري نداشتند نگاه در واقع اداري داشتند به مسئله 

که، ما در سازمانی هستیم، مثالً در یک فدراسیونی هستیم 

گیریم و آن را هزینه یا در یک باشگاه هستیم، بودجه می

را انجام شده و آن کنیم، یک وظایفی برایمان تعریف می

آید، دنبال دولتی بودن دخالت هم میماهیتاً به». دهیممی

ها تحت کنترل یک نقطۀ خواهد تمام فعالیتچراکه می

 هاسالاین  کانونی به نام دولت صورت بگیرد. متأسفانه در

ها ها و فدراسیونشاهد دخالت دولت در امور مختلف باشگاه

ن یک باشگاه یا تیم بوده و هستیم. تا جایی که بعضاً مربیا

اي صنعتی ملی با نظر مدیران ارشد دولت، وزارت یا کارخانه

کنند. یکی دیگر از وابسته به دولت انتخاب یا تغییر می

هاي ورزشی مدیرة باشگاه هیأت«شوندگان گفت: مصاحبه

باید توسط سهامدارانشان انتخاب شوند، مدیرعامل نیز 

مدیره ط هیأت مبتنی بر شایستگی و پاسخگویی توس

انتخاب شود این در حالی است که اآلن مدیران و هیأت 

شوند و ها توسط مدیران ارشد دولتی انتخاب میمدیره

مالك بیشتر وابستگی و گوش حرف کردن هست تا توانایی، 

ها این بستر وضع اقتصادي و مالی باشگاه معلوم است در

ده است بنابراین ورزش دولتی سبب ش». رشد نخواهد کرد

هاي ما منابع و اماکن ورزشی همه دولتی باشند، باشگاه

بدون دارایی بمانند، حتی یک ساختمان ندارند، مدیران 

اند اند، مدیران دولتی مدیران هزینهوابسته و غیرمتخصص

هاي مذکور بر چالشنه خلق درآمد و ثروت، بنابراین عالوه

اجراي اصل هاي ورزشی و شاهدیم فرآیند واگذاري باشگاه

اي نیست و گیرد، چراکه ارادهي صورت میکندبهنیز  44

مدیران فعلی وابستگی دارند و در صورت واگذاري واقعی 

ممکن است جایگاه و قدرت خود را از دست بدهند. نقل 

کنم که من فکر می«): P10شوندگان (قول یکی از مصاحبه

در بورس  تصمیم هنوز وجود ندارد که اینها واگذار یا عرضه

شود. منتهی کنند. اگر تصمیم وجود داشته باشد انجام می
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هایی باشند که خواهند یک سري آدماحتماالً دوباره می

) در رسالۀ 1389خانی (قره». گوش به فرمان دولت باشند

سازي به هاي محیطی خصوصیدکتري خود در قالب چالش

 هاي دولتی در کندي روندنقش دولت، منابع و بودجه

. )31(کند هاي ورزشی اشاره میخصوصی شدن باشگاه

بررسی «) در پژوهشی با عنوان 1394ترابی و همکاران (

دارد که اعالم می» هاي تأمین مالی در ایران و جهانشیوه

هاي ها در ایران از کمکدرصد منابع مالی باشگاه 65حدود 

. آیددست میهاي صنعتی دولتی بهمستقیم دولت و سازمان

هاي ) مالکیت دولتی باشگاه1389الهی و همکاران (

داري در اي فوتبال را از موانع اصلی توسعۀ باشگاهحرفه

. جاللی فراهانی و )34(صنعت فوتبال اعالم کردند 

مالکیت دولتی بسیاري از ) نیز 1392دوست قهفرخی (علی

هاي ورزشی و غیرورزشی ، نهاد و سازمانهاکارخانهصنایع، 

در ورزش  44هاي اصل را از موانع اقتصادي اجراي سیاست

 .)35(حرفه ایران اعالم کردند 

این  زدگی یکی دیگر از موانع بنیادي بود که درسیاست

زدگی در ورزش پژوهش شناسایی شد. پدیدة سیاست

توان بررسی کرد. جاري بودن اي را از چند منظر میحرفه

روابط و مسائل سیاسی در اقتصاد و انتصابات ورزش یک 

هایی که وزیر آن همسویی بعد آن است؛ یعنی وزارتخانه

کنند، به بیشتر با دولت دارند، بودجۀ بیشتري دریافت می

هایی که هماهنگی و نزدیکی همین منوال فدراسیون

هاي ارت ورزش دارند، اعتبارات و حمایتبیشتري با وز

کنند. در انتصابات هم در بیشتر مواقع بیشتري دریافت می

ها و تخصص مدیران هاي سیاسی بر شایستگیوربطخط

کند، بنابراین این نوع نگرش بستر رشد اولویت پیدا می

هاي آن تأمین مالی آن را با چالش تبعبهاي و ورزش حرفه

د. در این خصوص یکی از کنجدي مواجه می

 بر اساساآلن مدیران عامل «) گفت: p7شوندگان (مصاحبه

شوند یا روابط!؟ من هیچ آشنایی با ورزش یمضوابط انتخاب 

کردم امروز ندارم و تا قبل از این در یک فضاي دیگر کار می

 کلفتگردنیرعامل فالن باشگاه مدآیم و یمدلیل رابطه به

در این فضاها نبودم. من  اصالًین من شوم، تا قبل از ایم

جنبۀ دیگر ». دانم ترانسفر کردن یعنی چه؟ینم

ها و اي برداشتزدگی در ورزش حرفهسیاست

هاي باالي اجتماعی هاي سیاسی از ظرفیتبرداريبهره

ها بیشتر از جانب اي است. این برداشتورزشی حرفه

ها اعمال ورزشیها و سیاسیون و گاهی نیز از جانب دولت

شود؛ یعنی فرد ورزشکاري که از طریق ورزش محبوبیت می

باالیی کسب کرده است، از این طریق وارد دنیاي سیاست 

شود که در آن تخصص و مهارت ندارد. همین نگرش می

نوعی عامل دولتی ماندن و اي خود بهنسبت به ورزش حرفه

ده است؛ اي به دولت نیز بواستمرار وابستگی ورزش حرفه

منظور حفظ کارکردهاي چراکه سیاسیون و حاکمیت به

اي اجازة واگذاري واقعی آن را صادر سیاسی ورزش حرفه

) در این خصوص گفت: p2اي (شوندهکنند. مصاحبهنمی

وکار ورزشی، با توجه به گستردگی و بزرگ بودن لذا کسب«

هاي اجتماعی، آنها و قابلیت تحت تأثیر دادن محیط

انند خودکفا باشند و وارد بازار سرمایه شوند منتهی تومی

شرط اول آن است که به یک بنگاه اقتصادي تبدیل شوند. 

عنوان یک بنگاه سیاسی اي هنوز بهما ورزش حرفه در کشور

هایی که من خصوص همۀ این باشگاهکند، بهعمل می

شود، که از دارایی شناسم دارد با آن برخورد سیاسی میمی

موقع در جریان انتخابات و مسائل سیاسی اش بهاعیاجتم

در همین زمینه زارع و همکاران ». شوداجتماعی استفاده می

ترین هاي سیاسی و حقوقی را از مهم) نیز چالش1393(

 هاي فوتبال معرفی کردند.سازي باشگاهموانع خصوصی

براساس نتایج حاصل از کدگذاري سومین مقوله از 

اي فساد است. أمین مالی در ورزش حرفهموانع بنیادي ت

محیط حقوقی، قانونی و اقتصادي فسادزا و مبتنی بر روابط 

کشور سبب بروز پدیدة فساد در ابعاد گوناگون مدیریت 
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اي شده است. بنابر اظهار بسیاري ویژه ورزش حرفهکشور به

اي شوندگان با توجه به سودزا نبودن ورزش حرفهاز مصاحبه

اي داري که وارد ورزش حرفهر افراد سرمایهدر حال حاض

شوند، بیشتر اهداف غیرورزشی دارند. در واقع ورزش را می

ها و منافع اجتماعی، سیاسی و بستري براي کسب رانت

اعتمادي به اند. از طرفی فساد و بیاقتصادي قرار داده

رغبتی بخش خصوصی و دستگاه مالیاتی سبب بی

اي شده است. از د به ورزش حرفهگذاران براي وروسرمایه

ها با سندسازي کردن سایر طرف دیگر، برخی شرکت

هاي ورزشی سعی در فریب ها در قالب هزینههزینه

نمایندگان سازمان مالیاتی دارند. این تعامالت فسادانگیز و 

ي آسیب احرفهاعتماد به فرایند تأمین مالی در ورزش بی

هاي قولرخی نقل وارد کرده است. در این زمینه ب

مثالً در «) گفت: p3شود؛ (شوندگان ارائه میمصاحبه

هاي تلویزیونی راجع به فساد در فوتبال و ورزش برنامه

شد ولی متأسفانه هاي زیادي میشد افشاگريصحبت می

اي که در شویی گستردهبرخوردي صورت نگرفت، این پول

بانک وام  گیرد، چند صد میلیارد تومان ازورزش صورت می

. شودیمشود و بخش کمی از آن هزینۀ ورزش گرفته می

اسمش این است که خادم ورزش است و به فالن تیم کمک 

شده طور مثال قانونی گذاشتهبه«) گفت: P19». (کندمی

قبول پذیرفته هاي قابل که هزینه در ورزش جزو هزینه

شود اما بخش خصوصی ترغیب نشد چرا؟ چون می گن می

 دستگاه مالیاتی توجهی به این مسائل ندارد و به علت اصالً

اي که قانون را هاي عدهاعتمادي زیاد ناشی از سندسازيبی

کند! باید قانون شفاف ها را قبول نمیاین هزینه زننیمدور 

 ».شود و اجازة ظهور فساد را ندهد

موانع نگرشی و دانشی آخرین مقولۀ مرتبط با موانع 

اي بود که شناسایی شد. بنیادي تأمین مالی ورزش حرفه

کمبود آگاهی مدیران و مسئوالن ارشد نظام و قواي کشور 

اي، نگرش غیراقتصادي و بیشتر در خصوص ورزش حرفه

اي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مقولۀ ورزش حرفه

هاي کلی نظام با ن مقولۀ ورزش در سیاستدار نبوداولویت

هاي فراوان اقتصادي و اجتماعی در توجه به وجود چالش

منظور کشور و کمبود آگاهی در مدیران ورزش به

داري در اي و باشگاهسازي اصول و ضوابط ورزش حرفهپیاده

ترین موانع نگرشی و دانشی است که ي از مهماحرفهورزش 

برد. در این خصوص ز آن رنج میاي کشور اورزش حرفه

ها اساساً ورزشی«) گفت:  p17شوندگان (یکی از مصاحبه

اي اقتصادي که نبودند، بیشتر ورزشکار بودند، هاي حرفهآدم

هاي سیاسی بودند که وارد دوست بودند، یا آدمیا ورزش

ورزش شدند یا مدیر دولتی بودند که مدیر هزینه هستند، 

، لذا نگاه تجاري و اقتصادي به ورزش وارد این حوزه شدند

وجود نداشته، بنابراین این مسئله تأمین مالی ورزش جلو 

نرفته و هنوز در ایران خیلی خام است، نگاه تجاري و 

». عنوان سودآوري در ورزش کشور نداشتیماقتصادي، به

)P2 :به نظر من از ابزارهاي نوین مالی اگر «) نیز گفت

 خاطر اینکه همهتر است. بهد نزدیکاستفاده کنید به مقصو

تر است و قابل مدیریت شدن تر و قابل سنجشچیز کمی

بیشتري است. در غیر این صورت باید منتظر باشیم که جو 

واسطۀ فشار زمانه ما را ببرد به سمتی که دولت به

ها هایی که برایش وجود دارد، توان تأمین مالی باشگاههزینه

سازي اجباري برود. ه سمت خصوصیرا نداشته باشد و ب

سازي موفقی نخواهد سازي هم خصوصیقطعاً این خصوصی

ست که دولت انجام داده هايسازیخصوصبود. مثل سایر 

است. در واقع واگذاري نیست واگذاري ضرر است! بنگاهی 

کنیم! در صورتی را که به ضرر رسیده است، واگذار می

الزامات آن فراهم شود،  فرایند واگذاري تدریجی است باید

منابع درآمدي فعال شود و الگو گرفتن از کشورهاي موفق 

همکاران  و دوستیعلدر همین زمینه ». انجام شود

 با مباحث نظران و مدیرانصاحب برخی )، مخالفت1392(

 و صنایع هاشرکت به دولت نگاه مالکیتی سازي،خصوصی
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 از ترس و واگذاري در زدهناآگاهی و اقدامات شتاب کشور،

مسئوالن کشور  تمایل ورزشی، هايباشگاه در مدیران تغییر

 یا نظارت فراگیر بودن حیطۀ به دولتی مدیران و

 میان در ايحرفه ورزش فرهنگ مدیریتشان، ناآگاهی از

باور به کارکردهاي  عدم کشور و ورزش، و مدیران مسئوالن

اجراي صحیح  ترین موانعاي را از مهماقتصادي ورزش حرفه

قانون اساسی در ورزش شناسایی  44هاي اصل سیاست

 .)36(کردند 

بندي تیم تحقیق از اجراي پژوهش حاضر در پایان جمع

هاي متنوع مندي از ابزارها و روشمنظور بهرهآن است به

اي همچون سایر کشورهاي تأمین مالی در ورزش حرفه

پیشرفته ابتدا الزم است با آگاهی از موانع عملکردي و 

بنیادي موجود طی نگاه تدریجی، فرایندي و بلندمدت با 

ساله اقدام به مواجهۀ صحیح و اي سه تا پنجنامهتدوین بر

اي اصولی با موانع مذکور و تالش براي استقرار ورزش حرفه

با رویکرد تجاري و اقتصادي داشت. پرواضح است بدون 

گانۀ پژوهش حاضر با متمسک شدن برطرف شدن موانع ده

توان انتظار تحقق مدل به اقدامات عجوالنه و نمایشی نمی

اي را داشت. اصل أمین مالی در ورزش حرفهمطلوب ت

اي و تأمین مالی وجود نگرش اساسی در تحقق ورزش حرفه

هاي درآمدزا در ورزش اقتصادي و بالفعل کردن ظرفیت

مندي از ابزارها و طورکه اشاره شد، شرط بهرهاست. همان

هاي تأمین مالی امکان سودآوري است و این محقق روش

د دارایی و منابع درآمدي فعال و پویا شود مگر با وجونمی

ي حقوقی و قانونی و هارساختیزاي. فقدان در ورزش حرفه

عدم همکاري قوة قضاییه و نیروي انتظامی منشأ بسیاري از 

ي ورزشی است، لذا هاباشگاهي اقتصادي و مالی هاچالش

اي و همکاري قواي امید است با تالش متولیان ورزش حرفه

هاي قانونی و حقوقی الزم بتوان زیرساخت مقننه و قضایی

مندي از منابع درآمدي ورزش را فراهم آورد. براي بهره

شک تدوین قانون جامع تأمین مالی ورزش و تصویب آن بی

. در کنار قانون استدر مجلس شوراي اسالمی اولین گام 

دقیق  طوربهي مورد نیاز هادستورالعملباید مقررات و 

امکان بروز فساد و  کهيطوربهن شود، ی و تدوینیبشیپ

ي ریگبهرهسوء استفاده در آن وجود نداشته باشد.  هرگونه

از مدیران متخصص در حوزة تأمین مالی و آشنا با بازار 

ي هاباشگاهسرمایه و ابرازهاي نوین تأمین سرمایه در رأس 

ي هاونیفدراسو  هاباشگاهورزشی یا در کنار مدیران ارشد 

به رفع برخی موانع موجود یاري رساند.  تواندیمورزشی نیز 

ي هاجنبهمباحثه با مدیران ارشد نظام و معرفی کارکردها و 

ي از رسانه براي معرفی و ترویج ریگبهرهگوناگون ورزش و 

فرهنگ صحیح هواداري و مواجهۀ منطقی با مدیران و 

ی ستارگان ورزشی نیز گامی مؤثر در راستاي رفع برخ

ي حاکمیتی به ورزش از یک سو و تقویت منابع هاینگران

 .استاز سوي دیگر  هاباشگاهدرآمدي 
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 Abstract 
The purpose of this study was to identify the financial barriers in professional sports. 
The methodology of this research was qualitative with the phenomenological approach 
and the required information was obtained, using documentary studies and semi-
structured interviews. The statistical population was university professors with 
specialization in sports management, economics, and entrepreneurship, the sport's 
senior managers and career professionals, and senior managers of corporations and 
investment funds. The sampling method was non-random and purposeful. We continued 
interviews with experts to reach the theoretical saturation (20 interviews). Finally, 10 
financing barriers were identified, as follows: inefficient economies, financial 
challenges, management challenges, legal & regulatory challenges, lack of 
transparency, statehood, Apolitisme, corruption, and challenges of attitudes and 
knowledge. We categorized the barriers in two main categories: functional barriers and 
fundamental barriers. According to the findings, it is possible to develop a desirable 
financing model for Iran's professional sport through planning and action in order to 
overcome these barriers. 
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