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   هيأت علمي دانشگاه گيالن هيأت علمي دانشگاه گيالنعضوعضو

  
  

کاالها و خدمات ورزشي مانند ساير کاالها و  :چکيده

اما بندرت . خدمات در معرض نيروهاي بازار قرار دارند
مشاهده مي شود که نگاه تجاري به ورزش در معرض چالش 

 ةعرص افزون بر اين، تاکنون رويکرد رايج در. قرار گيرد
 منفي اين جنبه هاينمايش  اجتماعي کمتر به ةورزش و انديش

 نوين و انتقادي شيوه هايموضوع پرداخته و تاملي جدي در 
.  تجاري ورزش صورت نگرفته استةتفکر در مورد جنب

 با اتخاذ , تجارت و ورزشة مرسوم دربارانديشه هاي و نگرش ها
 حفظ امتيازها و منافع ةموضعي غيرانتقادي در انديش

له مراتبي و توليد سود  مانند کنترل سلسشده ايتثبيت 
روندهاي تجاري حاکم بر ورزش آن چنان اهميت و . هستند
 وسيعي دارند که اغلب بي هيچ ترديد و پرسشي ةگستر

و در همين جاست که برخي مي گيرند مورد پذيرش قرار 
انديشمندان معتقدند جامعه شناسان بايد به ايفاي نقش 

 مطرح سش هاييرپ برخي از اين عملکردها ةبپردازند و دربار
دگرگوني هاي مديريتي و سازماني که به موازات . کنند

 دوم قرن بيستم به ةنيم تجاري شدن روزافزون ورزش از
 داده، در عين حال مي تواند براي ورزش و خاين سو ر

 و محدوديت کاستي هاممکن است . جامعه سودمند باشند
اين در هايي نيز ايجاد کنند که در اين صورت بايد بيش از 

  .معرض تحليل انتقادي قرار گيرند

  
  :واژه هاي کليدي

تجاري شدن ورزش، حمايت مالي، بيگانگي، کااليي 
  .شدن و انحصارگرايي
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Abstract: Sporting goods and 

services like other goods are subject to 
market forces. Commercial view on 
sports however, has rarely challenged. 
Furthermore, current approaches in 
sports and social belief have not paid 
serious attention to commercial  aspects 
of sports. Therefore, there is not an 
important reflection on modern and 
critical thought about commercialization 
of sports. Current non-critical thoughts 
and attitudes about sports and 
commercialization have aimed to 
perpetuate established privileges and 
interests such as hierarchical control 
and production of interest. 
Commercialization trends in sports are 
so important and so extended that 
usually are accepted with no question 
and doubt. Some intellectuals believe 
that sociologists must challenge in some 
performances of the sport. This article, 
with a review of sports sociological 
literature, has tried to study the 
interaction between sports and 
commercialization. At first, it reviews the 
sports commercialization concept, and 
then describes the theoretical and 
empirical relations between sports and 
commercialization. 
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  مقدمه  
  درآمد 

در طول تاريخ فعاليت هاي ورزشي بيشتر به منظور حفظ تندرستي و سرگرمي مورد 
 عموم قرار گرفته اما هيچ گاه اين قبيل فعاليت ها تا اين اندازه به شکل کااليي ةاستفاد

 دوم قرن بيستم به اين سو، ورزش ةماز ني. تجاري رواج نداشته و مطرح نبوده است
مدرن و سازمان يافته بتدريج به شيوه هاي بازاريابي و مديريت سرمايه داري مدرن 

 ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تاثير ةامروزه تصميم گيري دربار). ۱۹(متکي شد 
آشکار عامل هاي اقتصادي قرار دارد و سازمان هاي اقتصادي و شرکت هاي تجاري بر 

در دهه هاي اخير، . سازماندهي فعاليت هاي ورزشي نظارت و بعضا کنترل مي کنند
 تجاري از سوي سازمان هاي اقتصادي رواج – رويدادهاي ورزشي ةگسترش و توسع

بسيار زيادي يافته است که اين امر در قالب بهره گيري از ورزش به عنوان وسيله اي 
و تجاري در سطح جهان به منظور دسترسي به  فعاليت هاي بازرگاني ةبراي رونق و توسع

اين روند تنها منحصر به ورزشکاران و . بازارهاي بين المللي صورت گرفته است
رويدادهاي ورزشي حرفه اي نيست بلکه بسياري از آنها در مورد ورزش هاي به ظاهر 

  .آماتوري نيز صدق مي کند
ه و شرکت هاي تجاري بزرگ امروزه ورزش به تجارتي بزرگ و صنعتي پويا تبديل شد

 تا ۱صنعت ورزش بويژه فوتبال به تنهايي بين . نيز بشدت به ورزش توجه نشان مي دهند
 ةورزش بحران ده.  درصد توليد ناخالص ملي کشورهاي صنعتي را تشکيل مي دهد۲

 تا ۲صنايع ورزشي بين .  درصد پشت سر گذاشت۵ را با نرخ رشد ساالنه اي برابر با ۱۹۹۰
بازار جهاني لوازم ورزشي از . درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند ۵/۲

  ).۱( ميليارد دالر است ۵۰جمله تاسيسات زيربنايي و تسهيالت ورزشي بيش از 
 ژائو هاوه النژ رييس وقت فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا، ۱۹۹۴در اواخر سال 

الر گردش مالي دارد که اين گردش شامل  ميليارد د۲۲۵اشاره کرد که فوتبال ساالنه 
 و ١سيسات ورزشي، حمايت ماليأنقل و انتقال بازيکنان، توليد کاالهاي ورزشي، ساخت ت

 اظهار داشت که جانشين وي در فيفا وارث قراردادهاي ۱۹۹۸وي در سال . غيره است
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گذاري  تاريخي چنين سرمايه ةدر هيچ دور). ۱۳( ميليارد دالر است ۴مالي به ارزش 
ورزش ديگر فقط به . عظيم و کالن اقتصادي روي ورزش و ورزشکاران انجام نمي گرفت

  ).۸(دنبال منافع ورزشکاران نيست 
برخورداري ورزش از توانمندي هاي منحصر به فرد سبب شده تا سرمايه داران و 

ورزشکاران . صاحب صنعت و ثروت بيش از پيش به سوي اين بازار سودآور رو آورند
سهام باشگاه هاي . زش هاي پرتماشاگر به گونه اي قابل توجه به کاال تبديل شده اندور

حقوق مربوط به پخش رويدادهاي .  در بازار بورس خريد و فروش مي شودیورزش
شبکه هاي مختلف تلويزيوني مبالغ کالني . ورزشي ميليون ها دالر ارزش يافته است

 مي پردازند و سوداگري و دريافت امتياز براي دريافت امتياز پخش بازي هاي ورزشي
صرف نظر از آثار اقتصادي . توليد کاالهاي ورزشي به تجارت فرامليتي تبديل شده است

اين تحوالت و تجاري شدن روزافزون ورزش، فرايند مورد اشاره از نظر اجتماعي داراي 
.  کرده استپيامدهايي بوده که جامعه شناسان ورزش را به پژوهش در مورد آن مشغول

  ياد١باوجود اينکه روند تعامل ميان اقتصاد و ورزش که از آن به عنوان تجاري شدن

 مي کنند، سودمندي هايي دربرداشته و سبب افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي 
اما برخي جامعه شناسان ورزش با رويکردي انتقادي به . زيربنايي ورزش شده است

دن ورزش اتفاق نظر دارند که نگاه اين مقاله بيشتر ناظر  تجاري شةپيامدهاي منفي پديد
  .به تحليل همين رويکرد انتقادي است
  جامعه شناسي و تجاري شدن ورزش

جامعه شناسان ورزش در اين مورد که ويژگي شاخص ورزش مدرن تجاري شدن 
به گاتمن يکي از جامعه شناسان ورزش با استداللي وبري ). ۲۱(است ، اتفاق نظر دارند 

و ٤، کمي شدن ٣، عقاليي شدن٢ماهيت ورزش مدرن اشاره کرده و بر نقش تخصصي شدن

به تعبير وي، تجاري شدن ورزش پيامد منطقي . تالش براي کسب رکورد تاکيد مي کند
بي ترديد تجاري شدن يکي از روندهاي مسلط بر ). ۱۸( عقالني مدرن است ة جامعةتوسع
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تجاري شدن ناظر به فراگردي است که . سو بوده استورزش از اواخر قرن بيستم به اين 
در جريان آن پيوندي بيش و کم نزديک ميان ورزش و نيروهاي بازار شکل مي گيرد 

)۲۵ .( 
در بسياري از جوامع فعلي فعاليت هاي ورزشي از طريق پيوند با تجارت به مؤلفه اي 

تجارت موضوع بحث و  ورزش و ةحائز اهميت تبديل شده اند و درهم آميختگي فزايند
تفسيرهاي فراواني در ميان طيف گسترده اي از مفسران و انديشمندان در سراسر دنيا 

، صنعتي ١ فعاليت هاي ورزشي با شهرگراييةروند ورود تجارت به حيط. شده است

، بهبود سيستم هاي حمل و نقل و دگرگوني فناوري هاي ارتباطي نوين، دسترسي ٢شدن

اين باور که ورزش ). ۸( همبسته بوده است ٣روابط طبقاتي  و تحول درسرمايه ايبه منابع 

 ۱۹۴۵در عصر حاضر به تجارت بدل شده به روشني با تغييرات و تحوالت عمده اي که از 
داليل اين تغيير و تحوالت . به بعد رخ داد ارتباط دارد)  جنگ جهاني دومةخاتم(

مکان اشاره به برخي جنبه هاي برحسب نوع و شرايط هر ورزش متفاوت است اما ا
 تجاري –آشکارترين تحول در اين فرايند به ظهور حاميان مالي . مشترک نيز وجود دارد

و نقش جدي آنها در دگرگوني هاي لباس ها و فضاهاي ورزشي و پوشش رسانه اي مربوط 
 مديريتي سازمان هاي ورزشي مربوط ةعامل دوم به تغييرات گسترده در بدن. مي شود

ست که در جريان آن باشگاه هاي ورزشي تالش کردند تا ورزش را بيشتر در مسيري ا
اين امر حتي ورود باشگاه ها و سازمان هاي ورزشي به بازار بورس . تجاري دنبال کنند

 پوشش رسانه اي ةهر دو عامل ياد شده را بايد در بستر توسع. سهام را در پي داشت
 و پس از آن رواج ماهواره و تلويزيون کابلي ۱۹۵۰ ةورزش بويژه گسترش تلويزيون از ده

تلويزيون صورت ها و مقياس هاي نويني را در فضاي تبليغاتي .  بررسي کرد۱۹۸۰ ةاز ده
وانل بر اين باور است که تلويزيون با توانايي گسترده اش در بازاريابي، ). ۲۸(ارائه کرد 

  ).۳۵(ورزش را به سوي فرهنگي نوين سوق داد 
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ه منبع اصلي درآمد باشگاه هاي ورزش حمايت مالي است و اين روند بتدريج در امروز
فعاليت هاي ورزشي براساس تعداد بليت هاي به فروش رفته براي . ١حال گسترش است

برگزاري مسابقه ها، درآمدهاي مالي حاصل از فروش امتيازها، درآمدهاي تبليغاتي، 
ورزشکاران . ه اي ارزيابي مي شوندکاالهاي ورزشي و حقوق مربوط به پخش رسان

براساس ميزان شهرت عمومي مورد توجه قرار مي گيرند و اين امر به روابط و پيوندهاي 
در بسياري از کشورهاي صنعتي و سرمايه . آنان با شرکت هاي تجاري نيز بستگي دارد

اري داري ورزشگاه ها، باشگاه ها و رويدادهاي ورزشي با نام شرکت ها و مؤسسات تج
 زماني ةهمه چيز از رنگ لباس تيم هاي ورزشي گرفته تا برنام. بزرگ شناخته مي شوند

 پوشش رسانه اي تحت تاثير منافع شرکت هاي ةبرگزاري رويدادهاي ورزشي و نحو
در واقع شرکت هاي رسانه اي به گونه اي فزاينده مالکيت . تجاري قرار گرفته است

در حال حاضر، . دادهاي ورزشي را برعهده مي گيرندباشگاه هاي ورزشي و حمايت از روي
ورزش و فعاليت هاي مرتبط به آن به فعاليتي تجاري تبديل شده است که پيوند نزديکي 

روند تعامل ميان ورزش و ). ۸( سرمايه داري جهاني دارد ةبا بازاريابي و فراگردهاي توسع
اما . ز با يکديگر همزاد بوده انداقتصاد به گونه اي رقم زده شده که گويي اين دو از آغا

مرور ديدگاه هاي نظري و تجربه هاي عملي در اين مورد گوياي اين واقعيت است که اين 
  .رابطه بيش از اين قابل تأمل است

  چشم اندازهاي نظري

 نظري ةبررسي ارتباط ميان اقتصاد و ورزش از چشم انداز جامعه شناسانه، از دو جنب
در مورد نخست مي توان به دو ديدگاه نظري متفاوت و . تو تجربي قابل تأمل اس

ديدگاه اول بر اين باور است که مقامات و گردانندگان فعاليت هاي . متعارض اشاره کرد
 رهيافت آماتوري در مورد بازاريابي محصول خود ٢ورزشي بايد مبادرت به نوسازي

اين ). ۲۵(ي کنند و همسويي بيشتر آن با تجارت و سوداگر) فعاليت هاي ورزشي(
ديدگاه روند تجاري شدن ورزش را روندي اجتناب ناپذير تلقي مي کند و بر اين باور 
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  ).۲۱( ميليون پوند افزايش يافت ۳۲۰ به ۱۹۹۸رقم در سال 
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است که مقامات و دست اندرکاران ورزش بايد تمهيداتي را به منظور سازگاري ساختار 
 ةاين ديدگاه بر کارکردي بودن تجاري شدن ورزش از جنب. ورزش با تجارت اتخاذ کنند

نات و تسهيالت، فراهم شدن تمهيداتي براي سرگرمي مردم و افزايش افزايش امکا
 الگويي براي موفقيت و سيستمي از انگيزش هاي مثبت ةهمبستگي اجتماعي و ارائ

از اين منظر عنوان مي شود که تجاري شدن ورزش پيامدهاي مثبت ). ۱۵(تاکيد دارد 
فزايش تسهيالت و امکانات رفاهي  اين پيامدها مي توان به اةاز جمل. فراواني داشته است

همچنين کريچر معتقد ). ۲۸(و خدماتي براي تماشاگران رويدادهاي ورزشي اشاره کرد 
است که تجاري شدن سبب دگرگوني مخاطبان ورزش شد و در جريان تحول فضاي 
. اجتماعي و اقتصادي ورزش حاميان سنتي جاي خود را به مصرف کنندگان مدرن دادند

 ورزش به حاشيه رانده ة اين مسئله سبب شد تا طرفداران اوباش و فرومايبه تعبير وي
البته پيروان اين ديدگاه به جنبه هاي منفي تجاري شدن ورزش نيز توجه ). ۱۰(شوند 

دارند اما به زعم آنان وجود مواردي مانند دوپينگ، خشونت و رقابت افراطي جزو 
اين ديدگاه بر اختصاص .  مي آيند تجاري شدن ورزش به شمار١کارکردهاي نامناسب

  ).۹(کيد دارد أعقالني منابع يا وسايل تنظيم نيروهاي بازار ت
ديدگاه دوم، روند تجاري شدن را نشانه اي از روندهاي ويرانگر در جوامع سرمايه 
داري تلقي مي کند چرا که سبب کاهش کنترل ورزشکاران بر عملکردهايشان و تبديل 

به ). ۳۱ و ۲۳( که ارزششان توسط نيروهاي بازار تعيين مي شود آنان به کاالهايي شده
 ورزش در نهايت منجر به ةم نظريه پردازان ديدگاه دوم، فراگرد تجاري شدن در عرصعز

افزون بر .  ورزشکاران از فراورده هايي شده که حاصل عملکرد خودشان است٢بيگانگي

تجاري شدن به ايجاد رابطه اي اين، صاحب نظران اين ديدگاه استدالل مي کنند که 
نامتوازن و نابرابر بين مديران، مربيان، برنامه ريزان و ساير دست اندرکاران فعاليت هاي 

 در جريان ٣ورزشي با ورزشکاران انجاميده و ورزشکاران را به افرادي بي قدرت

 است گرونو يکي از پيروان رويکرد دوم بر اين باور). ۲۵(عملکردشان تبديل کرده است 

                                                 
1 - Dysfunctions 
2 - Alienation 
3 - Powerless  
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به تعبير وي اين نابرابري . که حفظ و استمرار نابرابري، کارکرد اصلي ورزش تجاري است
اول موفقيت و کاميابي از طريق . براساس سه پيش فرض کارکردي مهم صورت مي گيرد

دوم، ورزش تجاري . فرايندهاي رقابتي به ادغام افراد در جامعه شان کمک مي کند
سوم، ورزش تجاري تمهيدي براي موفقيت و . مي کندقشربندي اجتماعي را تقويت 

اما به تعبير گرونو حفظ و استمرار اين نابرابري . تحرک اجتماعي صعودي فراهم مي کند
به برآورده شدن اهداف نظام اجتماعي کمک نمي کند بلکه فقط به کساني کمک مي کند 

وان ديدگاه دوم حتي برخي از پير). ۱۶(که مناصب قدرت و ثروت را در اختيار دارند 
کيد دارند که المپيسم انگاره اي أماهيت المپيک را نيز زير سؤال برده و بر اين باور ت

اين افراد به طور .  صنعتي غربي استة جامعة فرهنگ روزمرة است که بازتابند١اجتماعي

 ورزش اشاره ٢خاص به چند پيامد منفي المپيسم مانند دوپينگ، خشونت و علمي شدن

به نظر آنان اين مسائل اتفاقي کم اهميت نيستند بلکه ارتباطي منطقي با . ندمي کن
المپيسم . کيد دارندأانگاره هاي ورزش غربي داشته و بر سريع تر، باالتر، قوي تر ت

 استعماري غرب است و گسترش آن در جهان با موفقيت ة سلطةمنعکس کنند
  ).۱۲(شمگيري همراه بوده است چ

ري شدن به فراموشي ارزش هاي آماتوري ورزش در جريان برخي منتقدان تجا
به تعبير برخي از جامعه شناسان ورزشي مارکسيست، . تجاري شدن اشاره مي کنند

تجاري شدن ورزش نشان از تالش و جست و جوي نظام سرمايه داري براي پيدا کردن 
ژان ). ۲۱(است عرصه اي ديگر دارد که در آن توليد سود و انباشت سرمايه امکان پذير 

ماري بروم انديشمند فرانسوي با برداشتي آلتوسري استدالل مي کند که ورزش هويتي 
بلکه برعکس ورزش . استعاليي فرا و وراي دوره هاي تاريخي و شيوه هاي توليدي نيست

در آغاز عصر صنعتي مدرن، ورزش ابتدا در .  عطف تاريخي استةحاصل يک نقط
ورزش بين المللي و ). ۴( توليد سرمايه دارانه پديدار شد ةشيوانگلستان يعني در زادگاه 

به نظر وي، ورزش به گونه اي مستقيم با منافع . مدرن پديده اي امپيرياليستي است
وي با اشاره به پيوند ميان بازي هاي المپيک با . سرمايه داران امپرياليست پيوند دارد

                                                 
1 - Social Pattern  
2 - Scientification  
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 ة جامعة فعاليتي که وجه مشخصة منزلاتحاديه هاي تجاري، اذعان مي کند که ورزش به
  . صنعتي بورژواست، بازتاب محض نظام سرمايه دراي است

به نظر بروم، ورزش تحت تاثير مؤلفه هاي تجاري و اقتصاد سرمايه داري به سمت 
تاکيد بر اصول رقابت، ثبت رکورد، اندازه گيري و سنجش دقيق فضا، زمان و نتيجه پيش 

به عبارت .  عملکرد انسان استة ورزش سازماندهي عقالني نتيجبه باور بروم. رفته است
. ديگر، ورزش بهره گيري از ابزارهاي علمي براي توليد حداکثر نتيجه از بدن انسان است

يک ژيکي از محورهاي اصلي نظر بروم اين است که ورزش در مقابل دستگاه ايدئولو
معني که ورزش به جاي زور از به اين . سرکوبگر، يک دستگاه ايدئولوژيک دولتي است

بروم نتيجه مي گيرد که . اقناع و تلقين توهم آزادي و حق انتخاب استفاده مي کند
ورزش در نظام سرمايه داري به بازتوليد روابط طبقاتي و انتقال مضمون هاي ايدئولوژيک 

مدي  ابرمرد، فردگرايي، پيشرفت اجتماعي، موفقيت ، کاراةبورژوازي حاکم مانند اسطور
  ). ۴(و غيره مي پردازد 

جان هارگريوز نيز با اتخاذ ديدگاهي مانند بروم بر اين باور تاکيد دارد که ورزش 
م وي، ساختار و اخالقيات فرهنگي ورزش عبه ز. بازتاب محض نظام سرمايه داري است

 حاکم سرمايه دار تعيين مي شود ةکامأل توسط نيروهاي نظام سرمايه داري و منافع طبق
). ۲۰(بنابراين ورزش فعاليتي کامأل مبتني بر بيگانگي است .  آن قرار داردة تحت سلطو

ريگوئر يکي ديگر از پيروان ديدگاه دوم معتقد است که در ورزش نوعي ايدئولوژي وجود 
 تالش سخت، موفقيت و ةتقويت انگار. دارد که از ديد مشارکت کنندگان پنهان است

به نظر وي اين .  سرمايه داري صنعتي الزم ا ندةزتوليد جامعوفاداري به گروه که براي با
سرانجام ). ۲۹ و ۱۱( حاکم کمک مي کند ة طبقةايدئولوژي به حفظ وضع موجود و سلط

اينکه برخي از پيروان افراطي اين ديدگاه بر اين باورند که عملکرد نيروهاي بازار در نظام 
  ).۵(سرمايه داري سبب تباهي ورزش شده است 
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  تحقيق روش 
 داده هاي مربوط به ١ اسناديةدر انجام اين پژوهش تالش شده با بهره گيري از مطالع

با . مطالعات گوناگوني که در اين عرصه صورت گرفته اند به هدف پژوهش دست يافت
اتکا به چارچوب نظري پژوهش که معطوف به جامعه شناسي انتقادي است از نوعي 

 ةيدن به جمع بندي کلي از دستاوردهاي علمي در عرصديدگاه تفسيري به منظور رس
 موضوع مورد مطالعه ةالبته بايد اذعان داشت که در حيط. پژوهش استفاده شده است

هيچ پژوهش علمي در ايران انجام نشده است که دليل اصلي آن را مي توان در نوپا 
  . ورزشي دانست– فعاليت هاي تجاري ةبودن عرص

 جامعه ة اين پژوهش شامل پژوهش هايي است که در عرصة مطالع آماري و ميدانةجامع
باتوجه به اينکه اين .  انتقادي صورت پذيرفته استةشناسي ورزش و در چارچوب نظري

متن , ورود تجارت به ورزش آغاز شده اند  قبل و به موازاتةنوع مطالعات از حدود دو ده
اغلب مربوط به سال , ر می گيرندها و کتاب هايي که در اين پژوهش مورد استناد قرا

  . های اخير می باشند
  

  نتايج و يافته های تحقيق 
  پيامدهای گوناگونی را می توان در حيطة تعامل , از چشم انداز تجربی و عملی

اقتصاد و ورزش مورد اشاره قرار داد که از جمله مهم ترين آنها می توان به موارد زير 
  :اشاره کرد

ورزش تجاری و حرفه ای به شکل گيری تبعيض ها و تفاوت های :ض نابرابری و تبعي_ ۱
آشکار در وضعيت اقتصادی و درآمدی ورزشکاران در ميان رشته های مختلف ورزشی و 

اين مورد در سطح بين المللی بين . ايجاد تمايزهای طبقاتی و منزلتی منجر شده است
مشت زنی حرفه ای با ساير تنيس و , بسکتبال, ورزشکاران رشته هايي مانند فوتبال

و در سطح ملی نيز ميان ورزشکاران رشتة فوتبال با يکديگر و با ديگر رشته ها , رشته ها
ارقام مندرج در جدول زير که شرايط دو باشگاه فوتبال . به روشنی قابل مشاهده است

                                                 
1 - Documentary Method  
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 در بيانگر استمرار نابرابری, بريتانيايی را در جهت بسيار عالی و ضعيف نشان می دهد
  . ∗ )۲۱(ورزش است 

  
   مقايسة شرايط دو باشگاه فوتبال بريتانيايي_۱جدول 

  باشگاه

  معيارهای مقايسه
  آلبيون راورز  منچستر يونايتد

  دسته ی سوم اسکاتلند  ليگ برتر انگلستان  ليگ/ دسته  

  ۱۲۳۸  ۴۵۰۰۰  )نفر(ظرفيت ورزشگاه 

  رکورد انتقال بازيکن
 ميليون ۷, اندی کول

  پوند
   هزار پوند۷, ی مک تيگو جر

   نفر۳۳۹   نفر۴۴۲۴۵  ميانگين تماشاگر در هر بازی

باالترين مبلغ پرداختی به 
  بازيکن

 پوند ۲۴۰۰۰اندی کول 
  در هفته

   پوند در هفته۱۰۰مدير تيم , جيم کريز

  وضعيت مالی
 ۸/۱۰سود ناخالص 

  ميليون پوند

 پوند برای ۱۰۰۰هر هفته نياز به 
 ۲۵۰ی به عالوة جلوگيری از ورشکستگ

  هزار پوند بدهی

رکورددار بازی در جام های 
  معتبر

   بازی۱, جک وايت   بازی۱۰۶, بابی چارلتون

  .  است۱۹۹۵ اطالعات جدول مربوط به سال ∗

 
واقعيت های دنيای ورزش نشان می دهد که فرصت های , افزون بر موارد ذکر شده

مريکای شمالی و اروپا بسيار محدود مشارکت زنان در فعاليت های ورزشی حرفه ای در آ
در آمريکا ليگ حرفه ای واليبال يا بسکتبال برای زنان وجود ندارد و , برای مثال. است

زنان اين کشور برای فعاليت حرفه ای مجبور به مهاجرت به برخی از کشورهای اروپايي 
 ميزان مقايسة, همچنين . می باشند , که ليگ حرفه ای واليبال و بسکتبال دارند

دستمزد و درآمدهای ورزشکاران حرفه ای زن و مرد در رشته های ورزشی مشابه نيز 
فقط سه ورزشکار  ۱۹۹۲در سال . حاکی از وجود نابرابری و تبعيض ميان دو جنس است

). ۳۴( ورزشکار حرفه ای قرار داشتند که دارای باالترين درآمدها بودند ۲۰زن در ميان 
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 ۴۰مشخص شد که نام هيچ ورزشکار زنی در ميان ) ۱۹۹۷ و ۱۹۹۶(در مطالعه ای ديگر 
 ميانگين حقوق ساليانة ۱۹۹۶در سال . ورزشکار برتر دنيا از نظر ميزان درآمد وجود ندارد

در حالی که در ,  هزار دالر بود۷۰بسکتباليست های زن شاغل در ليگ بسکتبال آمريکا 
دستمزد ). ۲۱( ميليون دالر بود ۲/۲همين سال اين ميزان برای بسکتباليست های مرد 

 ۹۷ – ۱۹۹۶ بازی در فصل ۱۶فوق ستارة بسکتبال حرفه ای آمريکا برای " مايکل جردن"
 ۴۰ستی که در همان فصل ي زن بسکتبال۸۰در تيم بسکتبال شيکاگوبولز از کل حقوق 

ه نتايج پژوهش های متعدد نشان می دهد ک, همچنين). ۸(بيشتر بود , بازی انجام دادند
سالخوردگان و افراد , اقليت های قومی, رنگين پوستان, فرصت های شغلی برای زنان

جامعه شناسان ورزش اين باور که به تعبير برخی از ). ۲۷و ۸(معلول بسيار محدود است 
دنياي ورزش به روي همگان باز است، تنها يک اسطوره است که در فرهنگ آمريکاي 

ربندي در ورزش بازتاب الگوهاي گسترده تر قش. شمالي تبليغ و ترويج مي شود
 جامعه شناسان ديدگاه تضاد با اشاره به اين موضوع ). ۲۷(قشربندي در جامعه است 

فعاليت هاي ورزشي نه فقط بسياري از تبعيض هاي موجود در جامعه معتقدند دنيای 
ن مانند تبعيض هاي جنسيتي، نژادي و قومي و طبقاتي را منعکس مي کند بلکه اي

  ).۳۰(تبعيض ها را تشديد نيز مي کند 
گرگوني در منزلت حقوقي ورزشکاران و آزادي عمل د  :ي تضعيف هويت هاي ملّ_۲

آنان در انعقاد قراردادهاي تجاري و مالي با باشگاه ها و شرکت هاي بازرگاني و تجاري، 
ه بيگانه هرچند از نظر اقتصادي به سود ورزشکاران است اما از نظر جامعه شناسانه ب

در اين فرايند ورزشکاران بيش . شدن آنان از محصول فعاليت و کارشان انجاميده است
 ورزش، سالمتي و تندرستي خود باشند به فکر کسب مقام قهرماني ةاز آنکه در انديش

به تعبير منتقدان، . هستند و اين امر نيز تحت تاثير موفقيت هاي مالي قرار مي گيرد
ي به عرصه اي بدل شده که قهرمانان مانند گالدياتورهاي باستان ورزش در شکل حرفه ا

در ازاي دريافت پول و براي لذت و تفريح ديگران سالمت خود را به خطر مي اندازند 
پاره اي ديگر از منتقدان با اذعان به اينکه امروزه فعاليت هاي ورزشي به تجارتي ). ۲۲(

ه در اين فضا و وضعيت کسب سود از بزرگ و سودآور تبديل شده تاکيد مي کنند ک
تاثير مسائل مالي گاه ). ۳۰(سالمتي و تندرستي ورزشکاران اهميت بيشتري يافته است 
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براي مثال مي . به اندازه اي است که سبب تغيير هويت ملي ورزشکاران نيز مي شود
و در توان به اعضاي تيم ملي وزنه برداري کشور قطر اشاره کرد که همگي بلغاري بوده 

در همين مورد . ١ازاي دريافت مبالغ هنگفتي تابعيت کشور قطر را پذيرفته اند

 ورزش کانادا به اين نتيجه رسيد که ةپژوهشگري به نام بروس کيد در پژوهش دربار
تجاري شدن ورزش در کانادا منجر به کاهش توان هويت بخش ورزش به عنوان منبع 

ئله بيش از همه در ماهيت عملکردي نظام به نظر کيد اين مس. هويت ملي شده است
 توليد و مصرف کاالها مي شود، ةهنگامي که ورزش عرص.سرمايه داري نهفته است

در سال ). ۲۳(کنترل ستارگان ورزش توسط صاحبان سرمايه امري اجتناب ناپذير است 
 صدق  مالکيت باشگاه هاي بزرگ فوتبال دنياةهاي اخير اين امر به گونه اي آشکار دربار

اين باشگاه ها يا در اختيار سازمان هاي صنعتي و تجاري بزرگ اند يا اينکه در . مي کند
ترديدي وجود ندارد که يکي از پيامدهاي مهم . ٢مالکيت سرمايه داران بزرگ قرار دارند

تبليغات انجام شده توسط اين مالکان که اغلب با انگيزه هاي تجاري صورت مي گيرد، 
 و اهميت ارزش هاي ملي و جايگزيني آنها توسط هويت هاي کم رنگ شدن ارزش

افزون بر اين، در . ورزشي جديدي است که پتانسيل جذب سرمايه در آنها بيشتر است
 عمومي که به طور يقين ة مصرفي شدن فرهنگ در سطح بين المللي، حوزةفرايند فزايند

تماعي و سياسي شامل ورزش نيز است، بيش از پيش در صورت بندي هويت هاي اج
  ).۱۷(اهميت خواهد يافت 

تغيير در ماهيت علمکردي ورزش از ماهيت تقريبأ :  دگرگوني ماهيت ورزش_۳
غيررسمي با تاکيد بر شکل عملکردي و مشارکت مستقيم به شکل رسمي و قاعده مند، 

در واقع ارزش هاي معطوف به .  تماشاگري و طرفداري همراه بوده استةبا ظهور پديد

                                                 
اين کشور قصد داشت تا همين ساز و کار را برای عضويت برخی از فوتباليست های نسبتاً قدرتمند در تيم ملی خود به _ ١

ی همين ساز و کار توسط اين کشور و برخ, اما. کار برد که با واکنش فيفا و طرح قوانين بازدارنده از اين کار منصرف شد

 .وزنه برداری و غيره اتخاذ شده است, کشتی, ديگر از کشورها در مورد رشته هايي مانند دو و ميدانی

می توان به مالکيت باشگاه چلسی انگلستان توسط آبرامويچ سرمايه دار روسی و نيز مالکيت باشگاه منچستر ,  برای مثال_٢

فيات و , می توان به مالکيت شرکت های خودروسازی پژو, ر اينافزون ب. يونايتد توسط سرمايه داری آمريکايي اشاره کرد

 .يوونتوس و ولفسبورگ و موارد بسياری ديگر اشاره کرد, فولکس واگن بر باشگاه های سوشو
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ت ذاتي ورزش متوجه ارزش هايي شده که بر سودمندي و منعفت مادي و مالي کيفي
در جريان اين تحول، ارزش هاي عملي بازي و ورزش جاي خود را به . کيد مي کنندأت

کيد و توجه دارند أارزش هايي داده است که به جنبه هاي نمايشي و جذب تماشاگر ت
 فعاليت هاي ورزشي شده که در ةعرصتاکيد بر عنصر نمايش سبب تغييراتي در ). ۳۳(

کيد بر کيش شخصيت أ به سمت ت١خالل آن توجه به ارزش هاي زيبايي شناسانه

در اين ميان، پوشش رسانه اي نقش حائز ). ۳۶(ورزشکاران معطوف گرديده است 
 ةاهميتي داشته و ورزشکاران را به شخصيت هاي ملي و فراملي تبديل ساخته که کلي

.  شخصي و خصوصي شان در معرض افکار عمومي قرار گرفته استجنبه هاي زندگي
عالوه بر اين، به موازات افزايش گرايش به سرگرم کردن مخاطبان، جهت گيري هاي 

همين عامل دليل توجه مستمر مفسران تلويزيوني به . قهرمانانه نيز افزايش پيدا مي کند
انند که درک نمايش هاي کارگزاران تبليغاتي نيز مي د. مضمون هاي خطرناک است

خطرناک و انجام حرکت هاي حساس در فعاليت هاي ورزشي آسان تر از پيچيدگي هاي 
 ديگري از تاکيد بر جهت گيري ها و حرکات قهرمانانه در ورزش هاي ةنشان. فني آن است

هرچه رقابت ها به .  آتالنتا ظاهر شد۱۹۹۶تجاري در جريان برگزاري بازي هاي المپيک 
 نزديک تر و از حساسيت بيشتري برخوردار مي شدند، حاميان مالي و کارگزاران يکديگر

تبليغاتي بازي ها از گزارشگران مي خواستند تا باتوجه به شاخص هاي تبليغاتي از چهره 
ورزشکاران . هاي مطرح ورزشي بيشتر در تفسيرها و تحليل هايشان استفاده کنند

  : مي شدند امتيازي رتبه بندي۱۰ مقياس ۴برحسب 
توانايي ورزشي مانند کسب . ۳؛ تصويريةجاذب. ۲؛ اجتماعيةخونگرمي و جاذب. ۱

شاخص منفي که به حرکات خطرناک و غيرقابل پيش بيني مربوط . ۴؛مدال و ثبت رکورد
  .مي شد

 تازه اي را براي ارزيابي عملکرد ورزشکاران در ةامتيازهاي اين چهار مقياس شيو
 براي رويه اياستفاده از چنين . اي ورزشي مطرح کردچارچوب فرهنگ فعاليت ه

امتيازگذاري حاصل گسترش منطق تجاري در ورزش هاي پرتماشاگر به شمار مي 
  ۰)۸(آيد

                                                 
1 - Aesthetical 
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 و اهميت ١صنعتي و شهري شدن به همراه توليد و مصرف انبوه : رشد مصرف گرايي_۴

 ة تجاري را به عرص، توجه شرکت ها و مؤسسه هاي٢يافتن پديده اي به نام اوقات فراغت

ورزش جلب کرده و ورزش را به محلي براي تبليغات کاالها و فراورده هاي گوناگون اين 
در جريان اين تعامل، محيط هاي ورزشي از يک . شرکت ها و مؤسسات تبديل کرده است

سو فرصت الزم براي معرفي، نمايش و تبليغ کاالهاي متنوع توليد شده را در اختيار 
ان قرار مي دهند و از ديگر سو خود نيز بازاري براي توليد کاالهاي خاص توليدکنندگ

فراهم مي آورند که در رشته هاي مختلف ورزشي توسط ورزشکاران، عالقه مندان و 
اما اين تعامل به همراه منافع مادي دوسويه براي . طرفداران مورد استفاده قرار مي گيرد

ز هم براي ورزشکاران و هم تماشاگران و اصحاب اقتصاد و ورزش تنگناهايي را ني
در حال حاضر کمتر . بينندگان مسابقه ها و برنامه هاي ورزشي به وجود آورده است

 ورزشي را مي توان مشاهده کرد که در معرض هجوم انواع کاالهاي ةميدان مسابق
به ورزشکاران گاه بدون هيچ عالقه اي در قبال قراردادهاي مالي ملزم . مصرفي نباشد

  تبليغ کااليي خاص مي شوند و طرفداران خود را به مصرف کاالهاي مذکور ترغيب 
باتوجه به اينکه بسياري از طرفداران ورزش و ورزشکاران را گروه هاي سني . مي کنند

نوجوان و جوان تشکيل مي دهند، اين امر سبب رواج مصرف گرايي مفرط در ميان آنان 
اي مذکور به منظور کسب سود بيشتر و کاهش هزينه افزون بر اين، شرکت ه. شده است

. هاي توليد از نيروي کار ارزان قيمت در کشورهاي درحال توسعه بهره مي گيرند
براساس بسياري از گزارش ها برخي از شرکت هاي ورزشي بين المللي در پاکستان و 

  ).۱۴(ساير کشورهاي آسيايي حتي از نيروي کار کودکان نيز استفاده مي کنند 
 برگزاري ةورود رسانه هاي الکترونيکي به عرص  : رواج الگوهاي فرهنگي منفي_۵

رويدادهاي ورزشي که با بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته مفهوم زمان و مکان را 
متحول کرده اند نه فقط سبب افزايش درآمد ورزشکاران و سرازير شدن پول به دنيال 

يق ستاره سازي به خلق الگوهاي فرهنگي و اجتماعي ورزش شده بلکه در کنار آن از طر

                                                 
1 - Mass Consumption 
2 - Leisure Times  
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در جوامع فعلي ورزشکاران از .  ذهن آنان نيز انجاميده است١براي مخاطبان و دستکاري

   اند که بيشتر جوانان به عنوان الگو از آنان پيروي ٢جمله مهم ترين گروه هاي مرجعي

اين موضوع . مي کنند و در تنظيم رفتار و کردار خود توجه ويژه اي به ورزشکاران دارند
 ورزشي نظير عکس، پوستر، فيلم و غيره –به روشني در ميزان مصرف کاالهاي فرهنگي 
اما اينکه اين الگوها تا چه اندازه متناسب با . توسط نوجوانان و جوانان به چشم مي خورد

جامعه اند و ورزشکاران تا چه حد مي توانند نقش راهبري و الگوي انگاره هاي فرهنگي 
از ديگر سو، تصويري . فرهنگي را براي نوجوانان و جوانان ايفا کنند، در خور تأمل است

 ورزشي به نوجوانان و جوانان ارائه مي کند، از لحاظ اسطوره سازي –که تبليغات تجاري 
پرداختن به فعاليت هاي ورزشي به . هستندبا تبليغات ساير کاالها و خدمات همسو 

چنين . عنوان رفتاري سالم و امکاني براي دستيابي به شهرت و ثروت تعريف مي شود
تصويرهايي گرايش به ناچيز انگاشتن جنبه هاي منفي اعمال مانند مصرف داروهاي 

. ، آسيب ديدگي، آشوب و اوباشگري و مواردي از اين قبيل دارند)دوپينگ(غيرمجاز 
 از ملهمافزون بر اين، در اين فرايندها به طور معمول به جاي رضايت مندي ذهني که 

زيبايي هاي رقابت و عملکرد ورزشي است بر معيارهاي عيني پيروزي و نيز لذت حاصل 
اثرهاي منفي اين قبيل تبليغات مي تواند . کيد و توجه مي شودأاز اين موفقيت ها ت

ي جنسيتي، ترويج همنوايي و سازگاري و تاکيد بر رقابت شامل تقويت باورهاي کليشه ا
  ).۳۲(نيز شود 

از جمله مهم ترين پيامدهاي اقتصاد بر ورزش مي توان  : تحول در ساختار ورزش_۶
به تاثيرگذاري بر ساختار و اهداف فعاليت هاي ورزشي در قالب دگرگوني قوانين و 

يش جاذبه نزد مخاطبان و تاکيد بر مقررات ورزشي اشاره کرد که اغلب به منظور افزا
و گاه بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعي و تندرستي ) ۲۵(عنصر نمايش و تماشاگري 

                                                 
1 - Manipulation  

 به کار (Herbert Hyman) توسط هربرت هيمن ۱۹۴۲ر سال  ابتدا د(Reference Group)اصطالح گروه مرجع _ ۲

گی "به تعبير ). ۲۵(برده شد و منظور از آن گروهی است که فرد وضعيت يا رفتار خود را در قبال آن ارزيابی می کند 

تماعی گروه های مرجع گروه هايي هستند که فرد الگوها و ارزش ها را از آنها به عاريت می گيرد و در کنش اج, "روشه

  ).۲(خود تحت تأثير آنها قرار دارد 
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در اين مورد مي توان به تصويب قانون گل طاليي يا . ورزشکاران صورت گرفته است
مرگ ناگهاني و پس از آن گل نقره اي در ورزش فوتبال اشاره کرد که پس از چند سال 

همچنين مي توان از . تصميم به لغو آن گرفت) فيفا(اجرا، فدراسيون بين المللي فوتبال 
 ثانيه در ورزش بسکتبال، دگرگوني در ۳۰ امتيازي و قانون ۳ پرتاب ةوضع منطق

چگونگي امتيازبندي گيم ها در ورزش واليبال و حتي کيفيت تنظيم تقويم زماني و 
شايان ذکر است که ساختار و اهداف . لي نام بردجدول برگزاري مسابقه هاي بين المل

در . فعاليت هاي ورزشي به طور يکسان تحت تاثير اين دگرگوني ها قرار نگرفته است
فعاليت هاي ورزشي ديرپا و جاافتاده اين تاثير اندک بوده و بيشتر به منظور افزايش 

ورزشي جديد در فعاليت هاي . هيجان و ايجاد سرگرمي بيشتر صورت پذيرفته است
، واليبال ساحلي، هاکي، اسکيت و برخي ديگر از رشته )فوتبال سالني(مانند فوتسال 

 ورزش ةاز جمله تغييراتي که در عرص). ۸(ثير بيشتر بوده است أهاي ورزشي جديد اين ت
 وزنه برداري رخ داد مي توان به زنانه کردن اين دو رشته  وهاي پرسابقه اي مانند کشتي

 صرف نظر از مناقشه هاي فمينيستي و اينکه آيا انجام اين نوع فعاليت هاي .اشاره کرد
 ترديدي وجود ندارد که اين اقدام نه با هدف ,ورزشي براي زنان مناسب است يا خير

 ةافزايش مشارکت واقعي زنان بلکه بيشتر با هدف کسب سود و درآمد و در قالب استفاد
يدگاه تضاد نيز در همين باره عنوان مي کنند انديشمندان د. ابزاري صورت گرفته است

 دوم تنزل داده است ةش جنسي به نقشي درجاکه ورزش زنان را به عنوان تماشاگر و پاد
 فعاليت هاي ورزشي جديد، هدف عمده جايگزين کردن ورزش هايي ةدر عرص). ۳۰(

الهاي براي مخاطبان ثروتمند است که توانايي صرف هزينه براي خريد محصوالت و کا
  .توليدي حاميان مالي ورزش هاي مذکور را دارند

ثير تجاري شدن بر ساختار و اهداف فعاليت هاي أبه طور کلي مي توان گفت که ت
ورزشي و توسعه و تحول قواعد و مقررات ورزشي به طور معمول با ترکيبي از رويه هاي 

  : زير و با هدف افزايش رضايت مخاطبان صورت گرفته استةپنجگان
افزايش تحرک و سرعت در حرکات ورزشي به منظور جلوگيري از خستگي و . ۱

  کسالت تماشاگران و بينندگان رويدادهاي ورزشي
   امتيازها براي ايجاد هيجان بيشترةافزايش ميزان مبادل. ۲
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ايجاد حالتي از تعادل در رقابت ها به گونه اي که نتايج آنها تا لحظات آخر . ۳
  .ليق را در مخاطبان افزايش دهدنامشخص باشد و حس تع

  به حداکثر رساندن لحظات حساس در رقابت هاي ورزشي. ۴
ايجاد وقفه هايي در جريان برگزاري رقابت هاي ورزشي به اين منظور که امکان . ۵

. تبليغ محصوالت و کاالهاي تجاري براي شرکت ها و حاميان مالي ورزش فراهم شود
ماني برگزاري مسابقه ها و رويدادهاي بين المللي اعمال مورد اخير گاه با تغيير جدول ز

مي شود تا مخاطبان بيشتري امکان دريافت امواج رسانه اي و پيام هاي آن را داشته 
  ).۸(باشند 
 ةتجاري شدن ورزش و توجه صاحبان سرمايه به عرص:  نتيجه گرايية ترويج انگار_ ۷

را نسبت به رقابت هاي ورزشي فعاليت هاي ورزشي سبب شده تا رويکردي نتيجه گ
چرا که درآمدهاي اقتصادي باشگاه داران در گرو اخذ نتايج پيروزمندانه در . اتخاذ شود

اين نتيجه گرايي گاه به حدي از افراط مي رسد که ثبات برخي از فعاليت . رقابت هاست
زان تغيير در دهه هاي اخير مي. هاي ورزشي پرطرفدار مانند فوتبال را به خطر مي اندازد

 ورزشي فوتبال در طول يک فصل برگزاري رقابت ها بشدت افزايش ةمربيان در رشت
رسانه هاي ورزشي نيز به گونه اي با رويدادهاي ورزشي و بويژه فوتبال . ١يافته است

 اين رويدادها را از اهميتي فرا واقعي نزد مخاطبان به تصوير ةبرخورد مي کنند که نتيج
ل رسانه هاي ورزشي کشور ما با نمايش مکرر پيروزي هاي ورزشي و براي مثا. مي کشند

فارغ بودن از واقعيت هاي جهان ورزش، عادت تخديري و کاذب به ديدن پيروزي را در 
گاه اين نتيجه گرايي چنان شدت مي يابد که پيروزي . ميان مخاطبان گسترش داده اند

صرف نظر از اينکه چنين . ردمي خوهاي ورزشي به افتخار، حيثيت و شرف ملي گره 
رويکردي به هيچ روي با انگاره هاي اصيل حاکم بر ورزش همخواني ندارد و ماهيت 

بي . ورزش و رقابت هاي ورزشي اقتضا مي کند که گاه ناکامي يا باخت نيز رخ دهد
توجهي به ناکامي و عدم موفقيت سبب مي شود ورزش از يک ابزار به يک هدف تبديل 

                                                 
اما امروزه به پديده ای همه گير تبديل شده , زمانی اين مسئله به تيم های کشورهای عربی اختصاص داشت_ ١

 .است
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 مناسبي در قبال ناکامي وجود ةاست که در چنين رويکردي هيچ برنامبديهي . شود
رسانه هاي ورزشي نشان داده اند که در مواجهه با ناکامي هاي ورزشي . نخواهد داشت

موضع گيري هاي مناسبي ندارند و به نوعي دنباله رو افکار هيجاني و زودگذر جامعه اند 
کيد بر أافزون بر اين ت. ي سپرده مي شود فراموشةو پس از مدتي نيز همه چيز به بوت

ارزش هاي قهرماني سبب شده تا رفتار و اعمال کجروانه و انحرافي مانند دوپينگ، تقلب 
و خشونت به عنوان راهکاري مؤثر براي پيروزي و گاه افزايش شهرت مورد استفاده قرار 

شي شامل آموزش تجربه هاي جامعه پذيري ورزشکاران در برخي از رشته هاي ورز. گيرد
  ).۷ و ۶(راهکارهاي خشونت نيز است 

دگرگوني در سازماندهي و مديريت فعاليت هاي ورزشي  : مديريت صاحبان سرمايه_ ۸
 ةکه مهم ترين تجلي آن را مي توان در ورود صاحبان سرمايه هاي اقتصادي به عرص

کاهش روز  اتکا به درآمد سبب .مديريت باشگاه ها و تيم هاي ورزشي مشاهده کرد
افزون کنترل ورزشکاران بر سازمان هاي ورزشي شده و کنترل وضعيت ها در اختيار 
مديران و مالکان تيم هاي ورزشي، حاميان مالي و شرکت هاي تجاري، رسانه ها و 
کارگزاران تبليغاتي و بنگاه هاي بازاريابي قرار گرفته است که بيشتر به سود و منفعت 

افزون بر اين، روند تجاري شدن سبب شده تا دخالت . )۸(اقتصادي توجه دارند 
  . طرفداران باشگاه ها در فرايند تصميم گيري برخالف گذشته بسيار کمرنگ شود

 تاريخ فوتبال در انگلستان ةيان تيلور که با الهام از سنت مارکسيستي به مطالع
 و طرفداران آن  کارگر بوده استةپرداخته بر اين باور است که ورزش فوتبال ورزش طبق

.  احساس تعلق خود به باشگاه را متبلور مي کردند١"دموکراسي مشارکتي"از طريق 

بتدريج مديران باشگاه ها اين احساس تعلق عميق ولي در نهايت بي فايده را ناديده 
پس از سازماندهي .  آوردند"پردرآمدتر" و حاميان "مشتريان"انگاشتند و روي به سمت 

بعد از جنگ جهاني دوم، نقش باشگاه هاي محلي در ابعاد اجتماعي فوتبال حرفه اي 
کاهش يافت و فعاليت اين باشگاه ها بيشتر به سوي فعاليت هاي تجاري و جذب تماشاگر 

 در شهري کردن، تماشاگرپسند مي تواننشانه هاي اين تغيير روش را . سوق پيدا کرد
ايجاد تسهيالت و امکانات رفاهي مثل نمايش هاي قبل از برگزاري مسابقات و (کردن 

                                                 
1 - Participatory Democracy  



 ١٧٩

برگزاري رقابت (و بين المللي کردن ) پرداخت دستمزدهاي باال(، حرفه اي کردن )بيشتر
در واقع تيم ). ۱۴(ورزش فوتبال مشاهده کرد ) هاي بين المللي با تيم هاي ساير کشورها

الي مي هاي فوتبال ديگر به طرفداران سنتي تعلق نداشتند، بازيکنان دستمزدهاي با
 عملکرد تيم ها ة مالکان باشگاه ها را افراد ثروتمند تشکيل مي دادند و محدود,گرفتند

در چنين حالتي، طرفداران باشگاه ها که اغلب . از حالت محلي به بين المللي درآمد
 کارگر بودند احساس کردند ديگر جزو باشگاه نيستند و ةجوانان اليه هاي پاييني طبق

اين فرايند تجاري شدن که تيلور از ). ۵(رنوشت تيم هايشان ندارند کنترل مؤثري بر س
 کارگر را از ورزش ة فوتبال نام مي برد، طرفداران طبق١"بورژوايي شدن"آن با عنوان 

مورد عالقه شان بيگانه کرد و در واکنش به اين فرايند آنان نيز اقدام به اخالل در روند 
 در فوتبال ٢به تعبير تيلور و هفمکرانش، اوباشگري. برگزاري مسابقه هاي فوتبال کردند

انگلستان در واقع واکنشي منفي و مقاومت آميز در برابر تجاري شدن و کااليي شدن 
  ).۱۴(فوتبال است 

 ورزش ةاهميت روزافزون حضور حاميان مالي در عرص :  چيرگي تجارب بر فرهنگ_ ۹
ا و گاه حتي تيم هاي ملي ايجاد سبب شده تضادهاي عميقي ميان بازيکنان، باشگاه ه

از هنگامي که فرايند استفاده از نشان هاي تبليغاتي شرکت هاي تجاري در پوشاک . شود
، اين ٣ ورزشکاران در زمان برگزاري مسابقه هاي ورزش رواج يافتةو وسايل مورد استفاد

ورود شرکت يکي از نخستين نمونه هاي اين تضاد را مي توان در . تضادها نيز نمايان شد
 برزيلي فوتبال ةاين شرکت قراردادي با رونالدو ستار.  فوتبال مالحظه کردةنايک به عرص

اين در حالي بود که در آن .  فعاليت ورزشي و پس از آن بودةامضا کرد که شامل دور
پرسش . ونالدو عضو باشگاه بارسلونا و حامي مالي اين باشگاه نيز شرکت کاپا بودرزمان 

باشگاه بارسلونا يا شرکت . ه در آن زمان چه کسي مالک بازيکن مذکور بوداين است ک
افزون بر اين گاه همين تضاد ميان قرارداد بازيکن و تيم ملي کشورش رخ ). ۱۴(نايک؟ 
  .مي دهد

                                                 
1 - Bourgeoisification 
2 - Hooliganism  

  ).۱۴( ياد می کنند (Body’ Commodification)" ي شدن بدنکاالي"جامعه شناسان از اين فرايند با عنوان _ ۱
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درگيري و دخالت شرکت هاي تجاري در فعاليت هاي ورزشي به اين معناست که 
شرکت هاي تجاري . ان اولويت و ارجحيت داردتقاضاهاي بازار بر خواسته هاي ورزشکار

، مي کنندکه مبادرت به سرمايه گذاري مالي در سازمان ها و رويدادهاي ورزشي مهم 
حتي حضور رونالدو . انتظار تعهد و التزام بسيار زيادي از ورزشکاران براي مشارکت دارند

 فرانسه به قرارداد ۱۹۹۸با وضعيت جسماني کامأل بحراني در فينال جام جهاني فوتبال 
  . تجاري شرکت نايک مرتبط دانسته شده است

 بسکتبال ة آتالنتا از اسکاتي پي پن ستار۱۹۹۶قبل از برگزاري بازي هاي المپيک 
آمريکا سؤال شده که چرا باوجود آسيب ديدگي زانوي خود قصد شرکت در رقابت هاي 

کرد که به شرکت هاي زيادي وي عنوان . پاسخ وي تأمل برانگيز بود. المپيک را دارد
کامأل روشن است که پي پن به عنوان يک . تعهد دارم و بايد دين خود را بپردازم

  ). ۸(ورزشکار متکي به منافع شرکت هاي تجاري است که از او حمايت مي کنند 
 که حاميان مي پردازندستارگان ورزشي در حال حاضر بيشتر به رقابت در مسابقه هايي 

 و به اعتقاد برخي پژوهشگران شرکت در چنين  مي دهند برگزاري آنها رامالي ترتيب 
. رقابت هايي ممکن است ارج و منزلتي بيش از رقابت براي کشورشان داشته باشد

 که حتي ممکن است مي شوند جوايز مادي و پاداش هاي کالن ةورزشکاران آنچنان فريفت
 فرصت هاي تحصيلي را ,قرار دهندصدمات و آسيب ديدگي هاي خود را نيز مورد غفلت 

اين افراد . کنار بگذارند و براي افزايش عملکرد ورزشي خود مبادرت به دوپينگ کنند
 شرکت هايي هستند ة باشگاه، کشور يا حتي خودشان نيستند بلکه نمايندةديگر نمايند

نه که همانگو. مي باشند امکانات مادي براي پرداختن به ورزش برايشان ةکه فراهم کنند
 مي شوديکي از پژوهشگران اشاره مي کند انتظارات شرکت هاي تجاري به گونه اي مطرح 

 رقابت هاي ورزشي مي گردد و آرمان هاي ةکه مانع حضور ورزشکاران مسن در عرص
). ۲۴ (مي سپاردانساني ورزش آماتوري المپيک و ساير ارزش هاي مشابه را به فراموشي 

اسکي (ديگر اين ورزشکار : کي کانادا کاري چاپمن مي گويددر اين مورد مربي سابق اس
 بلکه يک بانک، فروشگاه زنجيره اي، يا يک شرکت مي آيدنيست که از کوه پايين ) باز

  ).۳۲(خودرو سازي است که از کوه سرازير مي شود 
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فرايند تصميم گيري در سازمان هاي ورزشي به ميزان  : ابزاريةاستفاد_ ۱۰
ثير عامل هاي اقتصادي و تجاري با تاکيد بر مسائل اقتصادي و کسب أچشمگيري تحت ت

درآمد قرار گرفته است که بعضأ موضوعات حائز اهميتي مانند سالمتي ورزشکاران، عرق 
. ثير قرار داده استأملي، تعصب، اخالق، اهميت ورزش همگاني و رقابت سالم را تحت ت

ندي در مديريت و ساماندهي ورزش شده  فرايشکل گيرياين نگاه ابزاري به ورزش سبب 
که به طور معمول بدون توجه به خواست و نظر ورزشکاران و توسط متخصصان تبليغات 

 به سود باشگاه ها و ١و تجارت تنظيم و اجرا مي شود و در جريان آن نوعي انحصارگرايي

وان در  اين روند را مي تءثير سوأت. ورزش هاي ثروتمند و ثروت ساز صورت مي پذيرد
  گاه اين شائبه مطرح . کاهش احساس تعلق به مليت نيز مشاهده کرد

مي شود که برخي بازيکنان ملي پوش به منظور حفظ ساق هاي خود در بازي هاي تيم 
 که بازيکنان به منظور حفظ مي شود و گاه نيز مشاهده مي کنندملي کشورشان کم فروشي 

 حاضر به مشارکت در برخي از مسابقه هاي منافع ورزشي و اقتصاديشان در باشگاه حتي
اين امر بويژه در مورد بازيکنان کشورهاي در حال توسعه اي که در . خود نمي شوند

  . مي کند، صدقمي کنندکشورهاي پيشرفته فعاليت 
اقتصاد بازار همواره اولويت ها و امتيازهاي افراد ثروتمند و با نفوذ را براي انتخاب، 

در صورت بي .  رويدادهاي ورزشي مورد توجه قرار مي دهده ايرسانترويج و پوشش 
 ورزشي، احتمال گسترش تجاري آن ورزش در سطح ةعالقگي چنين افرادي به يک رشت

 ورزشي ةاما هنگامي که افراد ثروتمند و داراي قدرت به يک رشت. مي يابدگسترده کاهش 
حتي . مي گيرديغاتي قرار عالقه مند شوند، ورزش مذکور نيز پوشش تلويزيوني و تبل

 ة و با منش آرماني، روحيمي شوند يک ورزش ملي مطرح ةچنين ورزش هايي به مثاب
 ةمواردي از بودج  و درمي شوند اجتماعي و وفاداري سياسي پيوند داده تاجتماعي، وحد

عمومي مبادرت به احداث ورزشگاه و فضاهاي ورزشي در جهت منافع مالکان ثروتمند 
  .مي شودي ورزشي ، حاميان مالي و ترويج دهندگان چنين ورزش هايي باشگاه ها
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   گيری نتيجهبحث و 
تجاري شدن ورزش سبب دگرگوني در ماهيت ورزش و جهت گيري هاي ورزشکاران، 
مربيان و کارگزاران فعاليت هاي ورزشي شده که از جمله پيامدهاي مهم آن توجه به 

ي، کاهش کنترل ورزشکاران بر فراگرد فعاليت و قهرمان پروري، کسب مدال، نتيجه گراي
محصول خود، ارتقاي مهارت ها و دانش فني به مدد تمهيدات تکنولوژيکي و فناوري 

جهت گيري هاي ورزشکاران تحت . است... هاي جديد، تحول در مفهوم هويت ملي و 
ايشي و تاثير عامل هاي اقتصادي و تجاري معطوف به توجه ويژه به اعمال و حرکات نم
توجه به (قهرمانانه اي شده که در جريان آن هدف از ورزش ديگر ماهيت اصيل آن 

بلکه . نيست...) تندرستي جسماني و رواني، نظم پذيري، ارتقاي مهارت هاي بدني و 
. سرگرم کردن هرچه بيشتر مخاطبان و کسب درآمد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

که بخش قابل توجهي از آنان فاقد دانش (بيشتر مخاطبان اين امر منجر به افزايش توجه 
به مسائل حاشيه اي شده و سبب شده ) فني در مورد مهارت ها و راهبردهاي ورزشي اند

 اما .تا ذهن آنان معطوف به مسائل و موضوعاتي شود که درک آن برايشان آسان است
 ساختار و پويايي هنگامي که از ورزش و تجارت بحث مي شود، بايد توجه داشت که

 ديگر تفاوت دارد و اين امر افزون بر ةورزش هاي تجاري از جامعه اي به جامع
ي از نظام اقتصادي تا حد زيادي تحت تاثير ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و يرذپثيرأت

ورزش هاي تجاري در بيشتر کشورهاي دنيا نتوانسته اند آن گونه . فرهنگي نيز قرار دارد
کاي شمالي، ژاپن و اروپاي غربي مشاهده مي شود، درآمدهاي کالن و سرسام که در آمري

سودهاي سرشاري که در آمريکاي شمالي نصيب باشگاه داران و ). ۸(آور توليد کنند 
حاميان مالي ورزش هاي تجاري مي شود، به طراحي و تنظيم ترتيبات و اقدام هاي 

افزون بر اين، توان . بستگي داردحمايتي با مشارکت صنايع، رسانه ها و دولت ها 
 ورزش و اقتصاد و نيز زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي تاثير ةمديريتي در هر دو عرص

پيامدهايي که در اين مقاله مورد . بسزايي در بروز پيامدهاي ذکر شده در اين مقاله دارد
سويه .  دهد جهان ورزش هاي تجاري را به ما نشان ميةاشاره قرار گرفتند فقط يک سوي

  .مي گيرد ديگر مورد غفلت قرار ة سويةاي که اغلب به دليل نور خيره کنند
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موضوع حائز اهميت اين است که نبايد با اتکا به چنين يافته هايي به نتيجه اي تقليل 
بلکه اين پيامدها . گرايانه دست يافت و به دستاوردهاي تعامل ورزش و اقتصاد بدبين شد

 هاي مختلف اخالقي، فرهنگي و اجتماعي را در تجاري کردن ضرورت توجه به جنبه
  افزون بر اين بيشتر پيامدهاي ذکر شده در اين مقاله را . مي شوندورزش به ما يادآور 

مي توان متوجه ورزش حرفه اي دانست که بيشتر در جوامع تحت نظام سرمايه داري 
هم غافل بود که برخي از ضمن اينکه نبايد از اين موضوع م. مي شوندصنعتي اداره 

، في نفسه نامطلوب داده اندپيامدهايي که جامعه شناسان ديدگاه انتقادي مورد اشاره قرار 
 از تغييرات انجام شده در برخي از رشته هاي ورزشي که ناظر پاره ايبراي مثال . نيستند

ش هاي  ورزةبه افزايش هيجان و تحرک است منجر به افزايش جنبه هاي زيبايي شناسان
  . شده اندمذکور و ارتقاي سطح عملکردي آنها نيز

 مديريت کالن ورزش بايد با تفکيک ميان ورزش همگاني و ورزش مي رسدبه نظر 
ترديدي نيست که تجاري . تجاري، بين برنامه ريزي براي اين دو حيطه تمايز قائل شود

نيز به رشد ورزش شدن ورزش يکي از الزامات مهم حرفه اي شدن ورزش است و اين امر 
 ميان ورزش و ةهمان گونه که در بحث هاي نظري اشاره شد، رابط. مي کندقهرماني کمک 

اقتصاد از چشم انداز تجاري شدن ورزش سودمندي هاي بسياري دارد که اغلب در مورد 
از طرف ديگر شايان ذکر است که الگوي . آن اطالعات زيادي به مخاطبان ارائه مي شود

تنها الگويي نيست که الزامأ تجربه هاي لذت بخش و راضي کننده براي ورزش تجاري 
اما از آنجا که بخش قابل توجهي از مردم از . ورزشکاران و عالقه مندان فراهم مي سازد

 انرژي خود را در ديگر عرصه هاي ةساير الگوها بي اطالع اند يا اينکه فرصت تخلي
تجلي و نمايش اشتياق خود برمبناي آنچه در فعاليت اجتماعي پيدا نمي کنند، تنها به 

 اطالعاتشان قرار دارد، مبادرت مي کنند که اين اطالعات نيز در کنترل و هدايت ةمحدود
 آنان قرار دارد و در جهت حفظ و ةشرکت هاي تجاري و ورزشي و رسانه هاي زير سلط

ظار وقوع تغيير در بنابراين فقط زماني مي توان انت. استمرار منافع آنان عمل مي کنند
 ميان عامل هاي اقتصادي و اجتماعي با ورزش را داشت که مردم، ةوضعيت فعلي رابط

ورزشکاران و دست اندرکاران امر ورزش به بينش و آگاهي درستي از ماهيت فعاليت 
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 حاضر تالش کرد تا حدودي به آن دست ةموضوعي که مقال. هاي ورزشي دست يابند
  .يابد
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