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 مقدمه

و  زيرزمینی ها و منابعثروت، کاهش نقش فناوریهای شکاف پر کردنتوسعه اقتصادی،  د وسرمايه انسانی عامل مؤثری در رش

اهمیت ای پیشرفته، کشورهمراحل رشدِ  همطالع. ودشیمحسوب م ،توسعهدرحالکشورهای اکتسابی  هایويژگی زايش نقشاف

يکی ( 2002) 1وانگو  استارک. (1۳8۵، و همکاران آبادی)شاه دهدرا نشان می آنها هفرآيند توسعر سرمايه انسانی دزياد نقش 

گذار از  برایشورها کاين د. ندانو نیروهای متخصص می کمبود سرمايه انسانی را توسعهدرحالفقر کشورهای  علل اصلیاز 

ممکن است  ؛ اماگذاری کنندانسانی خود سرمايه عامل هو توسع پرورش روی دن، ناگزيرمطلوب ماندگی و رسیدن به توسعهعقب

 تواندمی مهاجرت(. 200۳)گروسی،  شودکشورهای ديگر  عايد، 2مهاجرت نامای به گذاری، به خاطر پديدهاين سرمايه هنتیج

 گذارد )بوچربر جای ب های مختلفبخشدر را  یناپذيرجبراناثرات و  دهدتحت تأثیر قرار  راکشورها  انسانیِ سرمايه گیریشکل

کشورهای کمتر در ديگر هم وجود دارد؛  هگرچه پديده مهاجرت، از کشورهای پیشرفته به کشورهای پیشرفت .(0720، ۳و همکاران

آيد می ابحسبههای بسیار جدی از چالش متخصصنخبگان و  در مورد ژهيوبهديده پاين ، مانند ايران توسعهدرحاليافته يا توسعه

 (.1۳81)طلوع، 

، حالنيباا(. 200۳شود )گروسی، تعريف می« ورود افراد به کشوری جديد برای سکونت دائمی» عنوانبهاساساً اصطالح مهاجرت 

. کندمطرح میمهاجرت با عنوان يک سال را  حداقلبرای د در خارج از کشورِ محل تولد خود افرا(، مقیم شدن 2002سايمون )

 يامهاجرت نخبگان  .(1999، 4کرينگتون و دِتراگیاش) استخود  با کشور افرادارتباط تخصصی  قطع مهاجرت، یاصل همشخص

فرار مغزها (. 1۳94شود )جوادزاده، می مربوطو صاحبان انديشه برگزيدگان  ،متخصصان علوم و فنون به خروج، «فرار مغزها»

کشورشان را ترک  (، زمانی که متخصصان جوان2002اعتقاد استارک )تواند يک کشور را با ضربه مغزی مواجه سازد. به می

ی که از اين يها و ضررهاجبران آسیب (.2002، استارک) يابدمیکاهش  مانده در کشورکار توسط نیروهای باقیکنند، کیفیت می

 .شوارترين کارها باشدديکی از  گردد، شايدناحیه متوجه جوامع می

متخصصان از طريق مهاجرت به کشورهای پیشرفته،  شوند که همانند سايرمحسوب می یو ماهر ای فنینیروه ازجملهورزشکاران 

مهاجرت  ،از کشور خودورزشکاران و يا مربیان ورزشی  (. خروج2008، ۵رو)فاوِ روندمیای خودشان به دنبال تحقق آرزوهای حرفه

 به دوره معاصر و نسبتاً جديدی است که موضوعی ورزشی هاتمیزان مهاجرافزايش  (.2017، 6)کارمی شودنامیده می یورزش

 کشور در پناهندگی دنبال ای از ورزشکاران بهعده المپیک، هدور در هر تقريباً، جنگ جهانی دوماز  ؛گرددیبرم دوم جهانی جنگ

به برلین و فرانکفورت ی گرکارهای وهبه همراه گر یه، عده زيادی از ورزشکاران ترک1960 هدر ده .(201۵، فراولِیاند )بوده میزبان

ای خود به فرانسه ای از ورزشکاران ايتالیايی برای ادامه کار حرفهيک دهه پیش از آن، عده (.2008، 7مهاجرت کردند )بلِکینگ

 بررسی رد (2018) 8کنیها تاکنون در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده است. مهاجرت گونهنيا( و 2008فاوِرو، مهاجرت کردند )

به  -اوگاندا و رواندا کامرون، از کشورهای ژهيوبه– ورزشکار 26 که حداقل پی برد ملبورن،در  المنافعِمشترک کشورهای مسابقاتِ

 .(2018، کنی) ندبود هداد پناهندگی استرالیا درخواست

امريکا  وگاسالسهانی کشتی گرفته است. در مسابقات جشدت در ورزش ايران نیز  مهاجرت ورزشکارانهای اخیر، در سال

 پوش قايقرانی(. بانوی ملی1۳94ايران درخواست پناهندگی داد و به ايران بازنگشت )مهرنیوز،  کاران یفرنگ(، يکی از 201۵)

، دو تن از ورزشکاران استرالیاملبورن در  2018جهانی کبدی (. در مسابقات 1۳96)ايسنا،  پناهندگی گرفت آلمان در کشور، ايران

های اخیر درباره اين متعددی در سال مطالب و هاخبر(. 1۳97)ايران اينترنشنال،  بازنگشتندو به ايران  يرانی پناهنده شدندا
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، «جودو از هلندبازگشت ناکامل تیم ملی » چونهم های خبریها و سايتروزنامه یتیترهاموضوع منتشر شده است. بسیاری از 

، «دختر ايرانی در تیم ملی بلژيک»، «انی در پرتغالپناهندگی ورزشکار اير»، «ی آذربايجانباال رفتن پرچم ايران برای جمهور»

افزايش مهاجرت ورزشکاران حاکی از ، «ورزشکار المپیکی به دنبال پناهندگی در انگلیس»، «ها به آذربايجانشکستهکوچ گوش»

المللی و جهانی را های بینابتدر جامعه و حضور مؤثر در رقورزشی، نهادينه کردن ورزش  توسعه پايداراين پديده، . است ايرانی

، رونيازاورزشی است. نخبگان  و تالشبرآيند کار  ، نیازمند فعالیت ودستیابی به اين اهداف چراکهدهد؛ میتحت تأثیر قرار 

 .درسضروری به نظر می ايرانجرت ورزشکاران و مربیان نخبه ؤثر بر تصمیم به مهاعوامل م شناسايی

، بعد از هشد باعثاست که  سرد جنگ های، سیاستيکی از عوامل تأثیرگذار در اين مسئلهدهد که نشان می ادبیات موجودمرور 

 (.2018، 1لی) باشند شرقی بلوک کشورهای انيجوپناه مهاجران و پذيرایهايی با ايجاد جاذبه غربی کشورهای ،جنگ جهانی

، ژهيوبه(. 2010و همکاران،  2)بناچ کنندمیتصادی و توسعه اين کشورها کمک زيادی اق رشدبه  اين است که مهاجران واقعیت

های اجتماعی زيرا نگرانی شوند؛میمواجه بیشتری با استقبال کرده باشند متخصصان و افراد تحصیلمهاجران از  کهیهنگام

ی تشويقی و اهسیاستآنها ، رونيازا (؛2014، ۳پکینزهینمولر و ها) خواهد داشتآنها وجود  هجامعه مقصد دربار از سویکمتری 

همچون  کشورهااين از  برخی .(1۳94ها و همکاران، )صحبتی اندايجاد کردهی برای پذيرش مهاجران متخصص مالی بسیار مناسب

)میرترابی و  دانشگاهی التحصیالنفارغبرای مهاجرت تمهیداتی را در قانون مهاجرتی خود ، کانادا، انگلستان و استرالیامريکا، آ

، ۵کاجیموتو) کنند ترآسانتا سفر آنها را  داندر نظر گرفته (2002، 4)میالچ ایحرفه ورزشکاران و مربیانو  (1۳9۳نژاد، خاوری

طبق گزارش کمیسیون . ی برای تصمیم به مهاجرت استديگر دلیلو توقعات آنها  نخبگان یماجرا، نیازهادر سوی ديگر  .(2018

اقدام به  ،شان(، مهاجران معموالً در جستجوی شرايط بهتر اقتصادی برای خود و خانواده200۵المللی )بین  مهاجرتِجهانیِ

ايجاد  افرادیجاذبه زيادی برای تواند می، امتیازات خاص مالی اعطایبنابراين، ؛ کنندمهاجرت به سمت کشورهای پردرآمدتر می

 دلیل بیشتر رفاهو برخورداری از  های شغلی بهترفرصتمهاجرت کرده است. را وادار به  کشورشان، آنهاکند که شرايط اقتصادی 

 مهاجرت خواهد بود. برای خوبی

ديدگاهی  (2000) 6مدل دافعه و جاذبه اِورت لیاند. در اين میان، های مختلفی به بحث درباره داليل مهاجرت پرداختهنظريه

شود که بر میل کند. اين مدل هم عواملی از کشور مبدأ را شامل میمطرح میوامل مهاجرت را درباره ع ترو نسبتاً جامع هيدوسو

به نقل از )کنند که برای رفتن، کشش ايجاد می ردیگیبرمگذارند و هم عواملی از کشور مقصد را در ماندن تأثیر منفی میبه 

ای متمرکز ( در مطالعه1۳94جوادزاده )گرفته است. اده قرار مورد استف بسیاری در ايرانتحقیقات اين مدل در (. 2011، 7کورِکوا

عات اقتصادی از وو موض ندنیستنخبگان ايرانی عوامل دلیل اصلی مهاجرت اين به اين نتیجه رسید که ، اجتماعی هدافع بر عوامل

برای را دافعه  بیشترين و اداری موجود اجتماعی ارساخت، اجتماعی عواملبین  در اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین،

های سیاسی و مدنی را در مهاجرت ( شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی1۳9۳)بزرگی آبادی و جامهشاه. کندايجاد مینخبگان 

چهار در پژوهش خود، ( 200۳گروسی ). و معتقدند که اين عوامل تأثیری معکوس بر مهاجرت نخبگان دارند يافتندنخبگان مؤثر 

کرده داليل مهاجرت نخبگان و متخصصان ايرانی بیان  عنوانبهمذهبی را -ماعی، آموزشی و فرهنگیل اقتصادی، اجتدسته عوام

يل مهاجرت نخبگان را شکل اين عوامل در کشور مقصد و وضعیت نامطلوب آنها در ايران، دال مطلوب، وضعیت به اعتقاد وی .است

 دهد.می
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نیاز به اجتماع، يکی از مسائل حوزه ورزش و  عنوانبهآور ايران، نخبه و مدال رزشکارانمهاجرت و، شدهگفتهبا توجه به مطالب 

زمانی که  ويژهبهآيد؛ جامعه به چشم می اقشار ديگر از بیش ورزشکاران مهاجرتدر جامعه ايران، چه اينکه . مطالعه علمی دارد

ورزشکاران ايرانی در کشتی و المپیکی توسط مدال  و سهمیه کسبمثل شود )می کشورهابرای ديگر  کسب موفقیتمنجر به 

تواند راه داليل آن می شناسايینظر از تأثیری که اين موضوع بر وجهه کشور دارد، تکواندو برای جمهوری آذربايجان(. صرف

که باعث لی امعوهمان گرچه را آشکار کند.  حوزهاين های گذاریسیاستو جهت ورزش توسعه  مسیر ،رفت از اين مسئلهبرون

اين  اما؛ باشدورزشکاران  برای مهاجرتدلیلی ممکن است  ،يا حتی کارگر از کشورش مهاجرت کند، پزشک شود يک مهندسمی

ورزشکاران ند و گیرمهاجرت میبه  تصمیمهای خود و تحلیل ، شرايطتوجه به نیازها با قشرهای مختلفکه حقیقت نیز وجود دارد 

های اين حوزه بر نخبگان علمی مطرح شد، اکثر پژوهش ترهايی که پیشهمانند نمونه د.نباش داشته تفاوتیداليل مممکن است 

بنابراين، پژوهش حاضر به دنبال ؛ و در کمتر پژوهشی به عوامل مهاجرت ورزشکاران پرداخته شده است اندکشور متمرکز بوده

ورزشی است تا بتواند اطالعاتی برای پیشگیری و رفع اين مسئله شناسايی و تعیین درجه اهمیت عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان 

 فراهم سازد.

 شناسیروش

 به شکلاين پژوهش کاربردی و بر اساس روش، از نوع توصیفی و پیمايشی است. -اکتشافی پژوهش حاضر، بر اساس هدف از نوع

 1مستقیم، از نوع تحلیل محتوای رايی پژوهشرويکرد اج . در بخش کیفی،کیفی و کّمی انجام شده است بخشدر دو  وآمیخته 

آوری ادبیات موجود درباره موضوع مهاجرت نخبگان جمع، ابتدا اسناد، مدارک و اول همرحلدر  .بوددو مرحله  برخود مشتمل  و

صورت  در شرف مهاجرت مهاجر و يا ای با نخبگان ورزشیساختاريافتههای نیمهو تحلیل شد. سپس، در مرحله بعدی، مصاحبه

ها متوقف آوری دادهجمع ها به اشباع نظری رسید ومصاحبه، داده 8بعد از انجام انتخاب شدند. برفی ها به شیوه گلولهنمونه گرفت.

 فهرستی، حاصل اين کارکدها تحلیل شد.  بندیو مقولهباز  دگذاریها از طريق کادبیات موجود و مصاحبه اسناد و مدارک، شد.

 .بود ایعوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حرفهمشتمل بر چهار دسته  ،مهاجرت ورزشکاراناليل از د ایگويه 21

به نام  هچندمعیارفازی گیری تصمیم روشيک از ، شدهشناسايی هایو گويه برای تعیین اهمیت و وزن عوامل، بخش کمّیدر 

طراحی و روش اين  شده، با استفاده ازهای شناسايیز گويهمتشکل ا ای، پرسشنامهبنابراين؛ استفاده شد 2بدترين-بهترين روش

 مطابق روش بهترين و بدترين، .جام شدشیوه قضاوتی انبه  ورزشکارانانتخاب  توزيع شد. نظرصاحب تن از ورزشکاران 10بین 

( نيترتیبااهمبهترين )بايد ابتدا  نظرورزشکاران صاحب ،در آن است و زوجی هایمقايسه صورتبهای طراحی شد که پرسشنامه

. کردندمیبرای هر بعد مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه انتخاب  شدهیمعرفهای از بین عامل را ترين( عاملاهمیتو بدترين )کم

اصطالحات ، عامل بدترين نسبت به ها،عامل يک از هر ترجیح و هاعامل ساير به نسبت ،عامل بهترين اولويت تعیین برای سپس،

 .بردندرا به کار می 1مندرج در جدول نی زبا

 ديگری ؛هامعیار ارزش و وزن ازجمله تصمیم اطالعات کسب يکی: است بخش دو از بدترين متشکل-روش بهتريندر حقیقت، 

 وزن که از طريق آناست  راهی ،پژوهش حاضر در نکته مهم(. 2017، ۳ها )گیو و ژائوينهگزی بندرتبهو  اطالعات یآورجمع

 سلسله روند ،4ويژگی چند ساده ارزيابی روش مانندمختلفی  فازی هایروشاز  اخیر، یهادهه طی در. دآيمی به دستا ارهمعی

 هدوگان هایمقايسهکه همگی از  شده است استفادهآوردن وزن معیارها  به دستبرای  6شبکه فرايند تحلیل و ۵تحلیل مراتبی

بر  تواندمی خستگی يا دانش کمبود ، پرسشنامهپیچیدگیِ ی مثلعوامل ها،در اين روش .کنندمی استفاده گیریتصمیم هایگزينه

                                              
1. Directed Content Analysis 

2. Best Worst Method (BWM) 

3. Guo and Zhao 

4. SMART 

5. AHP 

6. ANP 
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 .(201۵)رضايی،  يابدمی کاهش ایمالحظهقابل طوربهها مقايسه تعدادبدترين،  و بهترين روشدر  اما ؛بگذارد تأثیر های افرادپاسخ

 د.وشتوضیح داده می آن کارکرد دقیقو نحوه  اين روش ،در ادامه

يا  متغیرها اساس بر توانیم را معیارها اين مقايسه دارد؛ وجود پژوهش هدف يک برای )عامل( معیار n بر اين است که فرض

، مطابق با مقیاس ساعتی «مهمکامالً » و «مهم بسیار»، «مهم نسبتاً»، «اهمیت ضعیف» ،«اهمیت برابر» ازجمله زبانی، اصطالحات

 زوجی نشان داد. هایهقايسبرای م 1در جدول  شدهارائه

 (1996)ساعتی،  زوجی هایمقیاس ساعتی برای مقايسه .1جدول 

 مقیاس عددی مقادیر اهمیت

 1 اهمیت برابر

 ۳ اهمیت ضعیف

 ۵ نسبتاً مهم

 7 بسیار مهم

 9 کاماًل مهم

نیماباهمیت   8،6،4،2  

 خواهد بود: 1 معادله صورتبهزوجی  هایسپس ماتريس مقايسه

 ماتريس مقايسه زوجی .1ه معادل

 

برقرار خواهد بود به   = ijaرابطه در حقیقت  .است عدد يکو  j شاخص به i معیار نسبی اولويتدهنده نشان ija آن در که

 آوردن دست به مقايسه دودويی جهت n اجرای که اين است روش بهترين و بدترين، اساسی اصول ازباشد.  i=j شرطی که

 ترجیح و معیارها ساير به نسبت معیار بهترين اولويت تعیین برای بايد فقط نظرانصاحب که معنی بدينست. ین الزم A ماتريس

 .طی شودزير نیز بايد پنج مرحله  برای تعیین وزن معیارها (.2016)رضايی،  اقدام کنند معیار، بدترين بر معیارها همه

 گیریتصمیم معیارهای سیستم ساخت. 1 مرحله

در اين است.  مهم بسیار منطقی ارزيابی انجام برای که است معیارها از ایمجموعه از متشکل گیریتصمیم ایارهمعی سیستم

 .n C, …, 3, C2, C1{C{ ، يعنی:دارد وجود گیریتصمیم معیار n شود کهمی فرضمرحله 

 معیار( تریناهمیتکم) بدترین و معیار( ترینمهم) بهترین تعیین. 2 مرحله

 مشخص نظرانصاحب توسط معیار بدترين و بهترينبايد  شده،ساخته گیریِتصمیم معیارهای سیستم اساس بر مرحله، اين در

 شود.نشان داده می WC عنوانبه معیار بدترين و BCعنوان به معیار بهترين. شود

 معیار بهترین فازی برای مقایسه مرجع اجرای. 3 مرحله

 بهترين i اينکه مورد در ija دوتايی مقايسه( 1: است بخش دو شامل مرجع مقايسهاست.  مهم بسیار مرجع مقايسهدر اين روش، 

 بدترين jC يعنی است، عنصر بدترين j اينکه مورد در ija یدودوبه مقايسه (2؛ است (BC) بهترين معیار iC يعنی است، عنصر

 بهترين وضعیت نظران،صاحب زبانی نظر از استفاده با .شده است انجام کار اول بخش مرحله، اين اتمامبا . است (WC) معیار

 .شودمیتعیین  معیارها نسبت به ساير معیار
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.2معادله   �̃�𝐵 = (�̃�𝐵1, �̃�𝐵2, … , �̃�𝐵𝑛) 

 .استبهترين معیار نسبت به ديگر معیارها  زوجی هایدهنده مقايسهنشان BA آن بردار در که

 معیار بدترین برای فازی مرجع مقایسه اجرای. 4 مرحله

 معیارها همه وضعیت ،نظرانصاحب توسط زبانی ارزيابی از طريق. شودمی انجام مرجع مقايسه از ديگری بخش مرحله، اين در

 است: زير صورتبهبدترين معیار فازی  معیارها نسبت بهبردار اهمیت نسبی  شود.می تعیین معیار بدترين نسبت به

.۳معادله   �̃�𝑤 = (�̃�1𝑤 , �̃�2𝑤, … , �̃�3𝑤) 

 .استبدترين معیار  اهمیت نسبی همه معیارها نسبت به دهندهنشان WA آن بردار در که

 بهینه وزن تعیین :5 مرحله

w𝐵جفت هر برای که است جايی معیار، هر برای بهینه وزن

wj
wj و 

ww
w𝐵بايد  ،

wj
= aBj  وwj

ww
= ajw اين برآوردن برای .برقرار باشد 

|مطلق  شکاف حداکثر آن در که شود تعیین حلیراه بايد ها، j همه برای شرايط
𝑤B

𝑤j
− 𝑎Bj|  و|

𝑤j

𝑤w
− 𝑎jw| همه برای j به ها 

w1) بهینه زیفا وزن تعیین برای محدود سازیبهینه مشکل توانمی ،در حقیقت(. 201۵)رضايی،  برسد حداقل
∗, w2

∗, … , wn
∗) 

 .آورد به دست (۳معادله ) صورتبه را

 Min ξ .4معادله 

S.t: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 |
𝑤B

𝑤j
− 𝑎Bj| ≤ ξ   

|
𝑤j

𝑤w
− 𝑎jw| ≤ ξ   

∑𝑅(𝑤j) = 1

𝑛

𝑗=1   
𝑗 = 0, 1, , … , 𝑛

 

 قرار ارزيابی مورد ورزشکاران منتخب توسط بايدای( اصلی )عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حرفه معیار 4 اين پژوهش،در 

 عقايدکه  نظرصاحب ورزشکارانپس از ارزيابی شد. های هر عامل نیز بايد طی میهمچنین، اين فرآيند در مورد گويه گرفت.می

-ن در تصمیمهمسا نظراتبدترين، -طبق روش بهترين آوری شد.جمع آنهانظرات ند، اهمیت نسبی معیارها داشتمتفاوتی درباره 

 آيد. به دستهای نهايی و رتبه معیارها تا وزن شدبندی گیری گروهی دسته

 هایافته

مصاحبه، تحلیل سازی هر پس از پیادهاول،  هبدين منظور، در مرحلها شروع شد. با انجام مصاحبه زمانهمها فرآيند تحلیل داده

تجمیع  آمدهدستبهکد باز بود. در مرحله بعدی، کدهای  ۳7صل آن، ه حاشد کآن از طريق خوانش و کدگذاری اولیه انجام می

بندی مقولهاز طريق مقايسه وجوه تشابه و اختالف کدها، سپس، کد حاصل شد.  21 تيدرنهاشد که  ادغام و با ادبیات موجود

اين حاصل  گذاری شدند.ها نامدستهار گرفتند و سپس اين های يکسان قرکدهای مشابه در دستهها انجام شد. در اين مرحله، آن

که ابعاد اصلی  بود ه(گوي 6ای )گويه( و حرفه 7گويه(، اجتماعی ) 4(، سیاسی )گويه 4اقتصادی )عوامل  دستهچهار  مرحله،

 به تصوير کشیده شده است. 1های حاصل از بخش کیفی در شکل يافته. پرسشنامه پژوهش را تشکیل دادند
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 اجرت ورزشکاران نخبهر مهثر بابعاد مؤ .1شکل 

بهترين و بدترين  از روش آنها،يک از  ، برای تعیین درجه اهمیت هرمهاجرت ورزشکاران نخبهپس از شناسايی عوامل مؤثر بر 

انجام  در گام ابتدايی برای شود.ای تشريح میحرفه بعد هدر ادامه چگونگی استفاده از اين روش برای نمونه دربار .شداستفاده 

برنامگی بی»، «(1)معیار  های آموزشیدسترسی به امکانات، مربی و دوره»شامل  ایحرفهعد بعوامل ، های زوجیسهمقاي

عدالتی و بی» ،«(۳)معیار های ورزشی ها و اتحاديهنبود تشکل»، «(2)معیار  های ورزشیها برای ورزشکاران و رشتهفدراسیون

 «(۵)معیار  های ورزشیورزشی مستعد در سازمان به حاشیه راندن افراد»، «(4 یار)معهای ورزشی تبعیض در درون و بین رشته

زوجی  هایمقايسه 2جدول  .شدارزيابی  نظرکاران صاحبتوسط ورزش «(6)معیار  غیرمجاز در ورزشهای غیرعلمی يا فعالیت» و

 دهد.یمنشان  1شده در جدول عددی ارائهاز مقیاس  با استفادهنسبت به ساير معیارها را  ایحرفهبهترين و بدترين معیارهای بعد 

 

مؤثر بر عوامل 
مهاجرت ورزشکاران 

نخبه 

اقتصادی

بهترشغلیهایفرصتبهدسترسیودرآمد

ويژهامتیازاتومالیحمايتازبرخورداری

مقصدکشورهایوايرانبینرفاهیوضعیتتفاوت

کشوراقتصادیومالیهایزيرساخت

سیاسی

(انتخاباتدردخالت/میادينبرخیدرحضورعدم)ورزشدرسیاسیتفکراتوهاگرايشنفوذ

مديريتینظامناکارآمدیوکفايتیبی

(مقصدکشوراز)نخبهورزشکارانبرایصالحیتتأيیدگواهیآسانصدور

مهاجرپذيرکشورهایباهمجواری

حرفه ای

آموزشیهایدورهومربیامکانات،بهدسترسی

ورزشیهایرشتهوورزشکارانبرایهافدراسیونبرنامگیبی

کارآمدورزشیهایاتحاديهوهاتشکلنبود

(ملیهایتیمدرعضويت/امکاناتتوزيع)ورزشیهایرشتهبینودرونتبعیضوعدالتیبی

ورزشیهایسازماندرمستعدورزشیافرادراندنحاشیهبه

ورزشدرغیرمجازياغیرعلمیهایفعالیت

اجتماعی

(اجتماعیاعتباروارزش)ورزشکاراناجتماعیجايگاه

پرستیوطنودوستیوطنضعف

جنسیتیياقومیتیمذهبی،تبعیضوچندگانهبرخوردهای

(سنتیومدرننیمهمحیطمقابلدر)مدرنمحیطدرزندگیبهتمايل

(مدنیهایآزادیمحدودسازیوفضابودنبسته)شدهتحمیلرفتاریالگوهای

دينیومذهبیهایمحدوديت

(عاطفی)شخصیعوامل
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 نسبت به ساير معیارهاای حرفه معیارهای بعدجی بهترين و بدترين زو هایمقايسه .2جدول 

 خبرگان
 نیترتیبااهم

 معیار

 نیترتیاهمکم

 معیار

معیار 

 پایه

معیار 

(1) 

معیار 

(2) 

معیار 

(3) 

معیار 

(4) 

معیار 

(5) 

معیار 

(6) 

شماره 

 د خبرهفر

 9 4 6 4 ۵ 1 (1معیار ) (6معیار ) (1معیار ) (1گروه )
(2) 

 1 ۵ 4 ۵ 4 9 (6معیار )

 9 ۳ 6 ۵ 7 1 (1معیار )
(۳) 

 1 6 ۳ 4 2 9 (6معیار )

 9 ۳ 6 ۳ ۵ 1 (1معیار )
(4) 

 1 7 4 6 ۵ 9 (6معیار )

 9 4 2 ۳ ۵ 1 (1معیار )
(7) 

 1 ۵ 8 7 4 9 (6معیار )

 9 8 7 ۳ ۵ 1 (1معیار )
(8) 

 1 2 ۳ 7 4 9 (6معیار )

 

 2 9 2 2 1 ۵ (2معیار ) (۵معیار ) (2معیار ) (2گروه )
(1) 

 4 1 ۳ 4 9 2 (۵معیار )

 2 9 2 2 1 ۵ (2معیار )
(6) 

 4 1 ۳ 4 9 2 (۵معیار )

 2 9 2 4 1 7 (2معیار )
(10) 

 7 1 7 6 9 2 (۵معیار )

 

 9 8 7 ۳ 1 ۵ (2معیار ) (6معیار ) (2معیار ) (۳گروه )
(۵) 

 1 2 ۳ 6 9 ۵ (6معیار )

 8 ۵ 6 ۳ 1 ۵ (2معیار )
(9) 

 1 4 4 6 9 ۵ (6معیار )

از  که پس از محاسبه میانگین هندسی برای هر يک شد، نظرات خبرگان به سه گروه تقسیم شدهیآورجمعهای با توجه به داده

بردار ارجحیت بهترين و بدترين معیارهای بعد دهنده نشان ۳. جدول آمد به دستارجحیت بهترين و بدترين معیار  بردارها، گروه

 .استای نسبت به ساير معیارها حرفه

 نسبت به ساير معیارها ایارجحیت بهترين و بدترين معیارهای بعد حرفه بردار .3جدول 

 (6معیار ) (5معیار ) (4معیار ) (3معیار ) (2معیار ) (1معیار ) معیار پایه ترینیتاهمکم ترینبااهمیت خبرگان

 9 4 ۵ 4 ۵ 1 (1معیار ) (6معیار ) (1معیار ) (1گروه خبره )

 1 ۵ 4 6 4 9 (6معیار )

 2 9 2 ۳ 1 6 (2معیار ) (۵معیار ) (2معیار ) (2گروه خبره )

 ۵ 1 4 6 9 2 (۵معیار )

 9 6 6 ۳ 1 ۵ (2معیار ) (6معیار ) (2معیار ) (۳ره )گروه خب

 1 ۳ ۳ 6 9 ۵ (6معیار )
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 به دستها و جايگذاری اعداد برای هر يک از گروه ۳، وزن هر يک از معیارها با استفاده از معادله پس از تعیین بردار ارجحیت

های هر يک از گروه هپس از حل معادلارائه شده است.  مقالهای، در پیوست جزئیات اين محاسبات برای معیارهای حرفه آيد.می

با ضرب وزن هر يک از معیارها در تعداد خبرگان هر يک آيد. می به دست گروهافزار لینگو، وزن معیارها برای هر خبرگان در نرم

يک از ر ، وزن نهايی برای هها به تعداد خبرگانبا تقسیم مجموع وزن. آيدبه دست می معیارها، مجموع وزنی برای هر از گروه

 دهد.در مراحل مختلف را نشان می آمدهدستبههای وزن 4شود. جدول حاصل می هامعیار

 ایحرفهمحاسبه وزن نهايی معیارهای بعد  .4جدول 

 گروه خبرگان
وزن معیار 

 اول

وزن معیار 

 دوم

وزن معیار 

 سوم

وزن معیار 

 چهارم

وزن معیار 

 پنجم

وزن معیار 

 ششم
 تعداد

 ۵ 4129/0 1406/0 099۳/0 1819/0 099۳/0 4۳7۵/0 (1خبره گروه )

 ۳ 2001/0 0۳۵6/0 1780/0 1780/0 ۳۵60/0 0۵22/0 (2خبره گروه )

 2 04۵۳/0 0629/0 0629/0 19۳8/0 486۳/0 148۵/0 (۳خبره گروه )

 10 9/0 94/0 16/1 8۳/1 ۵4/2 64/2 میانگین وزن

 - 09/0 094/0 116/0 18۳/0 2۵4/0 264/0 وزن نهايی

دسترسی به امکانات ( 1از:  اندعبارت، اولويت معیارهای اين بعد به ترتیب ایحرفهبرای بعد  4های نهايی جدول با توجه به وزن

 های ورزشیها و اتحاديهنبود تشکل (۳های ورزشی ها برای ورزشکاران و رشتهبرنامگی فدراسیونبی (2های آموزشی مربی و دوره

 (6 های ورزشی وبه حاشیه راندن افراد ورزشی مستعد در سازمان (۵ های ورزشیبین رشتهلتی و تبعیض در درون و عدابی (4

 نشان داده شده است. 2شکل در  وزن اين معیارها .های غیرعلمی يا غیرمجاز در ورزشفعالیت

 
 ایوزن معیارهای بعد حرفه بردار .2شکل 

های طی شد. نتیجه وزن ، مراحل محاسباتی برای ساير ابعاد فوقاین معیارهای بعد حرفهعیین وزبرای ت شدهانجاممشابه مراحل 

 ارائه شده است. ۵تا  ۳های بعد در قالب شکل برای معیارهای هر آمدهدستبه
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 بردار وزن معیارهای بعد اقتصادی .3 شکل

درآمد و دسترسی به ( 1از:  اندعبارتمعیارها به ترتیب شود، در بعد اقتصادی اولويت مشاهده می ۳که در شکل  طورهمان

( برخورداری از حمايت مالی و امتیازات ويژه و ۳( تفاوت وضعیت رفاهی بین ايران و کشورهای مقصد 2های شغلی بهتر فرصت

 های مالی و اقتصادی کشور.( زيرساخت4

 
 بردار وزن معیارهای بعد سیاسی .4 شکل

های نفوذ گرايش( 2 کشور کارآمدی نظام مديريتیکفايتی و نابی( 1 :از اندعبارتمعیارهای بعد سیاسی  لويت، او4با توجه به شکل 

 .صدور آسان گواهی تأيید صالحیت( 4و  با کشورهای مهاجرپذير جواریهم( ۳ سیاسی در ورزش
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 بردار وزن معیارهای بعد اجتماعی .5 شکل

جايگاه ( 1از:  اندعبارتاولويت معیارها به ترتیب ، ۵بعد اجتماعی در شکل معیارهای شده برای های محاسبهبا توجه به وزن

دوستی ضعف وطن (۵( عوامل شخصی 4 شدهتحمیلالگوهای رفتاری  (۳تمايل به زندگی در محیط مدرن  (2اجتماعی ورزشکاران 

 های مذهبی و دينی.دوديت( مح7( برخوردهای چندگانه و تبعیض مذهبی، قومیتی و جنسیتی 6پرستی و وطن

نیز از  ی چهارگانهبعدهااز بر مهاجرت ورزشکاران نخبه، اولويت هر يک  مؤثر نقش هر دسته از عواملدرک بهتر برای  ،درنهايت

 طورهماندهد. اولويت ابعاد را نشان می، 6وزن نهايی معیارها و شکل  ۵جدول . شدمحاسبه  نظرورزشکاران صاحبطريق نظرات 

 ( عوامل4سیاسی و  ( عوامل۳ای حرفهعوامل  (2اقتصادی  عوامل (1: از اندعبارتبه ترتیب  ابعاددهد، اولويت ان میايج نشکه نت

 اجتماعی.

 مؤثروزن نهايی معیارهای مربوط به هريک از ابعاد  .5جدول 

 (7معیار ) (6معیار ) (5معیار ) (4معیار ) (3معیار ) (2معیار ) (1معیار ) ابعاد

 - 09/0 094/0 116/0 18۳/0 2۵4/0 264/0 ایحرفهد بع

 - - - 086/0 198/0 118/0 ۵98/0 بعد اقتصادی

 - - - 111/0 07۵/0 614/0 2/0 بعد سیاسی

 1۳۵/0 0۵۳/0 1۳7/0 1۵2/0 12/0 127/0 277/0 بعد اجتماعی
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 ثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبهابعاد مؤبردار وزن  .6 شکل

 گیریبحث و نتیجه

 تغییر، يند توسعهآفردر که  تأثیریلیل دبه ، المللی هستنديک ملت در مجامع بین ورزشی که نمادن نخبگات مهاجره پديد

گذاری ورزشکاران صحه نوعیبهتواند حتی اين موضوع میست. ا تأمل قابل ایدارد، مسئله ملی رعتباا تخريب ه ويندآ هاینسل

، روازاينرخ مهاجرت را در بین قشر جوان و نخبه گسترش دهد. ار اخبار آن در جامعه، نمهاجرت محسوب شود و انتش هپديدبر 

 بود. عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبهبندی و اولويت هدف پژوهش حاضر شناسايی

تی، ارند. به عبارترين نقش را دعوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان ورزشی، عوامل اقتصادی مهم نتايج پژوهش نشان داد که در بین

 المللی پولصندوق بینطبق گزارش  کند.وادار به مهاجرت از کشور خود میترين عاملی است که افراد را شرايط اقتصادی مهم

های ترين عامل مهاجرت در سالسیاسی(، وضعیت اقتصادی کشورها مهم-عیيک موضوع اجتما عنوانبه، در کنار جنگ )(2017)

کنند تا اوضاع اقتصادی، کشور خود را ترک کرده و به کشورهای پردرآمدتر سفر می د به خاطر فقر و فشارهایاخیر بوده است. افرا

(، 1۳9۳بزرگی )آبادی و جامهشاه(، 1۳88(، صالحی امیری )200۳(، گروسی )200۳) 1و ريچارد هند. آدامززندگی خود را بهبود د

اره مهاجرت نخبگان گزارش ( نتیجه مشابهی را درب1۳96ب مازار و همکاران )( و عر1۳94(، جانتن و همکاران )1۳94جوادزاده )

رسد که با توجه به نقش عوامل اقتصادی، به نظر میاند. مهاجرت نخبگان آوردهاند؛ آنها عوامل اقتصادی را در صدر داليل کرده

رسند که ديگر ادامه اين اوضاع را ای مینقطهکنند، اما وقتی به ورزشکاران نخبه تا حد خاصی فشارهای اقتصادی را تحمل می

هايی از مصاحبه شوند. دو ورزشکار در بخشیم وطنشانکنند و به عبارت بهتر، مجبور به ترک بینند، مهاجرت میمنطقی نمی

 گفتند:می گونهاينشان دغدغه اقتصادی هخود، دربار

و هزينه  خوردوخوراکاز کجا بیارم... حتی توی  ورزشکار و قهرمان جهان، خرجی زندگیمو بايد عنوانبهمن »

دغدغه ام پايین نباشه و بیکه سرم جلوی خانواده قدرنیهمخودمم موندم. مگه من چی میخوام، فقط  وآمدرفت

کار  و کنه، قهرمان جهان بودن برای داشتن زندگیفرق می ]خارج از ايران[به ورزشم تمرکز کنم... میگن اونجا 

ورزش  توی هشو همین آرامش باعث می داری، آرامش فکری تأمین باشی مالیوقتی به لحاظ » «.خوب، کافیه

های ملی و عنوانتالش و با کلی  عمرکيدِ شم که بعب يیورزشکارا مثلخواستم من نمی ...بشیخوب ظاهر هم 

گیرم و ول خوبی میامکانات خوبی برای زندگی دارم، پ ]خارج[ ن... اينجاشفروشی میبه دست مجبورجهانی 

 «.کنم...فقط به ورزشم فکر می

                                              
1 . Adams and Richard 
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تفاوت وضعیت رفاهی در ايران »و نیز « های شغلی بهتر و درآمد بیشتردسترسی به فرصت»در بین عوامل اقتصادیِ مورد مطالعه، 

های مالی زيرساخت»و « برخورداری از حمايت مالی»عاملِ ها شناخته شدند. دو ترين گويهمهم عنوانبه« و کشورهای مقصد

دهد که مديريت اقتصادی در سطح کالن جامعه تا چه حد های بعدی قرار گرفتند. نگاهی به اين عوامل نشان میدر رده« کشور

ی مهمی برای ورزشکاران اتواند بر ابعاد مختلف زندگی شخصی افراد تأثیرگذار باشد. بیکاری و يا درآمد پايین عامل دافعهمی

 عنوانبهتوانند روی ورزش د، ورزشکاران نمینای وجود نداريافتههای ورزشی که لیگ سازمانشود. در بسیاری از رشتهمحسوب می

، نشان جهانی رفاه لگاتوم شاخصبینند. از طرفی، نگاهی به منبع درآمد اصلی خود حساب کنند و آينده شغلی خود را متزلزل می

ها در کشورهای ( و مقايسه اين وضعیت2017، مؤسسه لگاتوم) قرار دارد 117کشور در رتبه  149در میان دهد که ايران می

تواند بر نوع تصمیمات ورزشکاران تأثیر بگذارد؛ چه اينکه ورزشکاران به خاطر اردوها و سفرهای رقابتی که دارند، مختلف می

های مالی و اقتصادی کشور، اثر کنند. از سوی ديگر، وضعیت نامناسب زيرساختمیتفاوت وضعیت رفاهی را از نزديک لمس 

دهد؛ بنابراين، حاکم نبودن اين شرايط بر کشورهای ديگر، تصمیم به مهاجرت را های مالی دولت را نیز کاهش میاندک حمايت

 نماياند.بسیار منطقی می

بر تصمیم ی است که ديگر ، عامليافتهتوسعهورزش ايران و کشورهای  رحاکم ب ایحرفهفضای  تفاوت بعد از عوامل اقتصادی،

، اين در اين پژوهش ؛ای در کمتر پژوهشی مطرح و مطالعه شده استعوامل حرفه. گذاردتأثیر میمهاجرت برای ورزشکاران نخبه 

( و جانتن و 1۳91ضايی و درتاج )(، ر1۳80های آراسته )در پژوهشهای ورزشکاران استخراج شد. تنها، از تحلیل مصاحبه عامل

رسد شرايط حاکم بر ورزش کشور است. به نظر می به شرايط کار نخبگان علمی در ايران شدهمحدود اشاراتی (، 1۳96همکاران )

ای و پیشرفت را برای امکان فعالیت حرفه -های ورزشین سازمانای مديرااز امکانات و تجهیزات گرفته تا تفکرات غیرحرفه-

های موجود را نداشته و تنها به تمرين و ، ورزشکاران به دنبال جايی هستند که دغدغهروازاينشکاران محدود کرده است. ورز

 فعالیت ورزشی خود فکر کنند:

بگیرند تا بتونم رکوردمو بهتر کنم ولی خبری چندين بار به رئیس فدراسیون درخواست دادم که برام مربی »

کنم... ن و همه جور امکاناتی بهشون میدن، ولی من يک ساله بدون مربی تمرين میاها نورچشمینیست؛ بعضی

فهمی که اعزام به مشکل خورده... ديگه بعد از کلی تمرين و خون دل خوردن، يک هفته به مسابقات میشما تازه 

 «.ر نیست بیفته...اينجا بمونم که چی بشه؟! هیچ اتفاق خوبی قرا .ز وقت و زندگیم بزنم..ای ابا چه انگیزه

برنامگی ای مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران، دسترسی به امکانات، مربی و آموزش مناسب؛ و نیز بیدر بین شش عامل حرفه

ترين داليل شناخته شدند. برای يک ورزشکار که در دنیای مهم عنوانبهساير موارد،  ها با اختالف نسبتاً زيادی بافدراسیون

، پول و زندگیِ بهتر همگی در (. شهرت2009، 1پاپ و پاپاست ) زیچهمهتقريبًا گذارد، موفقیت قدم میای و قهرمانی حرفه

افزاری افزاری و نرمامکانات سختگروی موفقیت ورزشکار است. اگرچه روحیه و تالش فردی نقش مهمی در اين مسیر دارد؛ وجود 

ها تمرين و خود را برای گر، يک ورزشکار بر اساس تقويم فدراسیون، ماهتواند اين مسیر را هموارتر سازد. از سوی ديمناسب می

مسابقات  ماههکيبرد. تعويق بهای او را از بین تمام تالش تواندمیريزی ضعیف برنامگی يا برنامهکند؛ اما بیمسابقات آماده می

چهار ورزشکار دو و میدانی از لیست اعزامی به  ( و حذف1۳96)فدراسیون دو و میدانی،  1۳96دوی ماراتن مردان ايران در سال 

ها برنامگیهايی از اين بی( هر دو در فاصله زمانی محدود به مسابقات مثال1۳97جاکارتا )خبرگزاری مهر،  2018مسابقات آسیايی 

انگیزه شده و اگر اقی، بیورزشکاری که خود را با توجه به زمان مسابقات به اوج آمادگی رسانده، هنگام مواجهه با چنین اتفاست. 

ورزش را ترک نکند، در بهترين حالت کشور را ترک خواهد کرد و پناهندگی را به ماندن ترجیح خواهد داد. در سوی ديگر، 

ز بعد اجتماعی نیز ا اگرچهگذارد. اين موضوع ت که بر مهاجرت ورزشکاران تأثیر میهای صنفی عامل ديگری اسفعالیت تشکل

صدايی ورزشکاران و مربیان را کاسته است؛ ها امکان همای، نبود، ناکارآمدی و برخورد با اين تشکلد حرفهبعدر  ؛قابل تأمل است

دهند. اختصاص بودجه زياد های هماهنگ انجام تیود فعالخهای صنفی توانند برای ايفای حقوق و خواسته، آنها نمیروازاين

                                              
1. Pope and Pope 
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، و توانمندکنار زدن افراد کارآمد  عالوهبهمنابع در سیستم ورزش کشور،  هع غیرمنصفانبه عبارتی توزيها و دولتی به برخی رشته

احساس  نوعی اين عوامل حقیقت،دهند. در سرمايه انسانی ورزش را تحت تأثیر قرار میهای انگیزهکه  هستند یعواملهر دو از 

 درای حرفهاز ادامه فعالیت  تواند افراد رامیکه  دنکنمیعیف را تض کاریهای انگیزهو  روحیه ،و به دنبال آن را ايجاد نابرابری

 .سازدبا مشکل مواجه  را دستیابی به اهداف ورزشدلسرد و  کشور

مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران، عوامل سیاسی و سپس عوامل اجتماعی قرار ای بر اساس نتايج پژوهش حاضر، پس از عوامل حرفه

بخشی از عوامل اجتماعی مطالعه شده است؛  عنوانبهمحدود و يا  صورتبهود، عوامل سیاسی های موجدارند. در بیشتر پژوهش

جداگانه مطرح  صورتبهسته عوامل تر بودن نقش سیاست در آن، اين داما در پژوهش حاضر، با توجه به زمینه مطالعه و برجسته

سیاسی را در کنار قوانین محدودکننده اجتماعی بر های ( آزادی1۳9۳بزرگی )آبادی و جامهشاه( و 200۳شدند. گروسی )

کینگ لکند. ب( نیز ساختار اجتماعی ايران را عاملی ديگر بیان می1۳94دانند. جوادزاده )ماندگاری يا مهاجرت نخبگان مؤثر می

د، بر مسائل در کشورهای خو مطالعاتشان( نیز در 2018( و کنی )201۵) فراولی (،2010) 1هِین (،2008(، فاورو )2008)

 .اندکردهترين علل مهاجرت تأکید يکی از مهم عنوانبهسیاسی -اجتماعی

 ،های سیاسی در ورزشنفوذ گرايش ،ناکارآمدی آنکفايتی نظام مديريتی و در بین عوامل سیاسی مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران، بی

 طبقای ورزشکاران به ترتیب اولويت قرار گرفتند. و صدور آسان گواهی تأيید صالحیت بر ،با کشورهای مهاجرپذير جواریهم

که  است ها و وظايف افراد تحت سرپرستیدرک کامل از ماهیت مجموعه نیازمند الزاماً سازمانی، هایمحیط مديريت پیتر، قانون

ها و به تخصص نهاتنهرسد نظام مديريتی موجود، تخصصی دارد. به نظر می عمومی و هایشايستگی و هاتوانمندیخود نیاز به 

(، 1۳9۳خاکی، غیرعملکردی )کند؛ بلکه به خاطر حاکم شدن معیارهای غیرفنی و اصول مورد نیاز برای مديريت توجهی نمی

ساختار مديريتی موجود باعث شده که با تغییر فضای سیاسی از طرفی، برای فعالیت افراد متخصص باقی نگذاشته است. جايی 

 هایهیئتها و های ورزشی نیز تغییر کند. به عبارتی، گروه حاکم با دخالت در انتخابات فدراسیونزمانکشور، تفکرات حاکم بر سا

داشته باشند، با آنها همراه و  مدنظرنیازهای افراد حرفه را  آنکهرا بر منصب بنشانند که بیش از  کسانی کنندورزشی سعی می

قت، آنچه باعث حاکمیت بخشیدن به تفکرات استراتژيک در حوزه ورزش در حقیهای آنها باشند. ها و سیاستپیگیر خواسته

(. 1۳98پور، شود )رضايی و صالحیديده می ندرتبههای سیاسی است که در ورزش ايران ف رانتشود، ثبات مديريتی و حذمی

 جواریهم، ژوهش حاضرهمچنین، در پ .های ورزشکاران و مهاجرت آنهاستهمین موضوع، دلیل ديگری بر عدم تحقق خواسته

و نیز صدور آسان گواهی تأيید  برنداز کمبود سرمايه انسانی رنج می ان کهبا کشورهايی نظیر آذربايجان، قزاقستان و ازبکست

-نرم کردن با مشکالت و دغدغه وپنجهدست یجابهشود ورزشکاران داليلی مطرح شد که باعث می عنوانبهصالحیت ورزشکاران، 

 ای خود را در کشورهای ديگر ادامه دهند.فعالیت حرفهناتمام،  های تقريباً

ترين عامل مؤثر در مهاجرت آنها شناخته شد. گانه اجتماعی، جايگاه و ارزش پايین ورزشکاران در جامعه مهمدر بین عوامل هفت

ای ر درآمد باال و پوشش رسانهبسکتبال به خاط یتا حدودهای تیمی مانند فوتبال، والیبال و اگرچه ورزشکاران برخی رشته

(، در بین مردم از اعتبار و جايگاه بااليی برخوردارند، اما اين موضوع در بسیاری از 1۳91محمدی و همکاران، ها )علیبازی

یک هم در بین های آسیايی و المپحتی قهرمان بازی»کنندگان در پژوهش: های ديگر متفاوت است؛ به گفته يکی از شرکترشته

در رشته ورزشی، بلکه در زندگی اجتماعی ورزشکاران  تنهانهتر اين ارزش و اعتبار پايین«. ها ندارددم جايگاهی مثل فوتبالیستمر

هايی رشته ياهای انفرادی شود، اکثراً مربوط به ورزشنیز وجود دارد؛ بر همین اساس، خبرهايی که در مورد مهاجرت منتشر می

دلیل ديگری بود که باعث مهاجرت  ،پس از جايگاه اجتماعی، تمايل ورزشکاران به زندگی مدرن د.شونمتر ديده میاست که ک

به عبارتی،  مدرن( ايرانی و مهاجرت را معکوس يافت.( نیز رابطه بین سبک زندگی )سنتی يا نیمه1۳94جوادزاده )شد؛ می

محیط و الگوهای سنتی و نیمه مدرن را رها کرده و  ورزشکاران به دنبال دست يافتن به امکانات مدرن و زندگی پیشرفته،

تر انجام . اين موضوع هم با هدف پیشرفت ورزشی و هم با هدف زندگی مرفهننديگزیبرمکشورهای پیشرفته را برای زندگی 

                                              
1. Hein 
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کنندگان مشارکتاست؛ به اعتقاد  شدهتحمیلنگین نسبتاً بااليی برخوردار بود، الگوهای رفتاری شود. عامل ديگری که از میامی

بر اساس نظر عیدی و گذارد. در پژوهش، اين عامل با اختالفی اندک نسبت به عوامل شخصی بر مهاجرت ورزشکاران تأثیر می

ها گرفتار شوند؛ زيرا اين کار مانع مشارکت مؤثر ها و دستورالعملمقررات، رويه وخمچیپای نبايد در (، افراد حرفه1۳97همکاران )

ها يا ای زير نظر فدراسیونتواند به معنای عدم تمايل به فعالیت حرفهای اين موضوع مید. در مورد ورزشکاران حرفهشوآنها می

قوانین و الگوهای رفتاری را ها، و اعزام در مسابقات، اردوهارسد که ورزشکاران مجبورند به نظر میهای رسمی باشد. سازمان

های میل و خواسته خود آنها و به معنای سلب آزادی برخالفرزشی آنها ارتباطی ندارد، بلکه با عملکرد و تنهانهرعايت کنند که 

 دانند.می ( نیز قوانین اجتماعی محدودکننده را عامل مهمی در مهاجرت نخبگان1۳9۳بزرگی )آبادی و جامهشخصی است. شاه

در قانون ای شود، منجر به گزارههای دينی يافت میا حکومتصرفاً در کشورهايی ب ان کهدر ايرالزامات منبعث از نوع نظام حاکم 

هايی محدوديتهای فردی را با آزادی ،«نظامرعايت مصالح »زاره در کنار شده است؛ اين گ« حفظ موازين اسالمی»با نام اساسی 

و تفاسیر روح حاکم بر آنها و ها، نظر از درستی يا نادرستی اين گزاره(. صرف1۳9۵جهرمی،  کرده است )قطبی و بهادری مواجه

، ها به برخی از مسابقاتهای بانوان، جلوگیری از اعزام تیم، در مواقعی منجر به ممانعت از تشکیل تیمآنهامتفاوت از های برداشت

اين  براصرار شايد بتوان گفت که  شده است.ی خاص هابه رعايت رفتارورزشکاران و الزام  برخی کشورهاخودداری از رقابت با 

خود آن که است  تأثیر نبودهبیهای ورزشی ها و رشتهها، قومیتزنان، اقلیتورزش باره تبعیض در حتی در ،موضوعاتِ غیرفنی

عاملی مهم  عنوانبهدر پژوهش حاضر، عوامل شخصی ، عالوهبه. شناخته شديکی از عوامل مهاجرت  عنوانبه در پژوهش حاضر

توانند در ، عوامل شخصی می(1۳94دستجردی و نیلفروشان ) وحیدشناسايی شد. به اعتقاد در تصمیم ورزشکاران به مهاجرت 

 ها، سطحنگری به پديدهمیزان مثبت هايی همچونويژگی نقش داشته باشند؛ افراد در اهداف حرفهانتخاب مسیر دستیابی به 

اين موضوع  .متفاوت هستند ،های عاطفیو وابستگی میزان انگیزش امید به آينده، گرايی،نیازها، تمايل به لذت مراتبسلسله

پرستی، دوستی و وطنضعف وطن. گر اثرگذار باشددي محیطیدر  خودای حرفهاهداف تواند بر تصمیمات آنها برای جستجوی می

( 1۳9۵)عنبری و غالمیان  عامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران شناسايی شد؛ عنوانبهی است که در اين پژوهش، ديگر مقوله

تواند میاين موضوع . شده است افزودهمردم وتی اجتماعی و گريز از هويت جمعی تفابی میزان برهای اخیر، معتقدند که در سال

احساس نسبت به جامعه و کشور، بیش از (، 1۳9۵به اعتقاد عنبری و غالمیان )تأثیرگذار باشد. از هويت ملی خود  بر ادراک افراد

 شايد بتوان، رضايت اجتماعی و اعتماد عمومی است. بر اين اساس، عدالتیمربوط باشد، تابعی از احساس بی به عوامل فردی آنکه

، دشواری رها شدن از تقلیل دادهرا خود از هويت ملی نخبگان ورزشی ، ادراک جامعه ايران موجوداستدالل کرد که شرايط 

 ساخته است. ترتحملقابلجرت را مها هایو سختیرا کمتر کرده های هويتی و ملی وابستگی

يافته برای بهبود سازمان اقداماترسد که راهی جز ، به نظر میمهاجرپذيرکشورهای  یهاو فعالیت هاجاذبه، با توجه به درمجموع

اه ورزش از هايی برای ارتقای جايگريزیبرنامهعد کالن، بدر  الزم استهای پژوهش، وجود ندارد؛ با توجه به يافته داخلیشرايط 

گسترش  ،های اقتصادیهای مالی کشور برای تسهیل فعالیتبهبود زيرساخت ،هدفمندای های رسانهطريق آموزش و فعالیت

جلوگیری از تفسیر به اعتمادسازی از طريق اجرای دقیق قوانین و و  ،توسعه عدالت اجتماعی هایطرح سرمايه اجتماعی از طريق

از د نتوانمی آنهادر سطح میانی، اين موارد تا حدود زيادی از دست مديران ورزشی خارج است؛ اما  . البته،گیردصورت  آنهارأی 

 تربیتو  سازی امکاناتفراهم ،پايهی ساختارمند، توسعه سطوح هالیگايجاد  های بلندمدت، بهگذاری و تدوين برنامههدف طريق

در ورزشکاران  کارگیریبه .سازند مهیاای افراد فعالیت حرفهبرای ا رتری مناسبانند شرايط تا بتو دست بزنند مجربمربیان 

با توجه به اينکه  ،از سوی ديگر در کشور فراهم کند. تشانیفعالتواند انگیزه خوبی برای تداوم می های توسعه سطوح پايهبرنامه

 امور ورزشروابط سیاسی در  شدندخیل ها و به دنبال آن استقالل فدراسیونمنجر به سلب ، دولتی هایبودجهوابستگی به 

را با استفاده از  درآمدزايی هایبرنامههای ناشی از آن، برای استقالل مالی خود و افزايش قدرت، ها، الزم است فدراسیونشودمی

 اهد گرفتقرار خور تحت تأثیر عوامل سطح کالن ناگزي هااين فعالیت هرچند. طراحی و اجرا کنندمتخصصان بازاريابی ورزشی 
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 رشته،با ارتقای وضعیت  توانداستفاده از متخصصان می و ساالریشايستهپايبندی به  عالوهبهشده های تدوينپیگیری برنامه اما

 های ورزشکاران را رفع و انگیزه الزم را برای ماندن در کشور ايجاد کند.بخشی از دغدغه

 منابع

 اهندگی دو ورزشکار کبدی ايران به استرالیا.(. پن1۳97ارديبهشت،  22ايران اينترنشنال. )

 (. پناهندگی دختر قايقران ايرانی در آلمان. خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(.1۳96ارديبهشت،  27ايسنا. )

نها به خارج از کشور. طرح تحقیقاتی، و علل مهاجرت آ علمیهیئت(. بررسی رضايت شغلی اعضای 1۳80. )درضایحمآراسته، 

 ريزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.مؤسسه پژوهش و برنامه تهران:

 توسعهدرحاليافته و بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه .(1۳94جانتن، الهه؛ فالحی، محمدعلی و سیفی، احمد. )

 .167-196(، 1)12، به کشور امريکا. مجله علوم اجتماعی

 -9۵(، 28)9های امريکا. مجله مديريت فرهنگی، . علل اجتماعی مهاجرت نخبگان ايرانی به دانشگاه(1۳94جوادزاده، پدرام. )

111. 

 نشر فوژان. :(. بررسی مسائل مديريتی ايران. تهران1۳9۳خاکی، غالمرضا. )

 های آسیايی. خبرگزاری مهر.اعزامی دو و میدانی به بازی(. ترکیب تیم 1۳97مرداد،  1۳خبرگزاری مهر. )

 گیر ايرانی در امريکا جا ماند. خبرگزاری مهر.(. يک کشتی1۳94شهريور،  22خبرگزاری مهر. )

های کرمان. پژوهش دانشگاه علمیهیئت(. بررسی داليل مهاجرت نخبگان از ديدگاه اعضای 1۳91رضايی، پروين و درتاج، فتانه. )

 .147-166(، 19)6های آموزشی، ظامدر ن

بنیاد. مديريت (. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ايران با رويکرد داده1۳97پور، مژگان. )الحیالدين و صرضايی، شمس

 .89-107(، 1)6منابع انسانی در ورزش، 

(. بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها )مطالعه موردی 1۳8۵)آبادی، ابوالفضل؛ کريم کشته، محمدحسین و محمودی، عبداهلل. شاه

 .81-۳9(، ۳9)10وهشنامه بازرگانی، ايران(. پژ

(. تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت )با تأکید بر مهاجرت نخبگان(. 1۳9۳بزرگی، آمنه. )آبادی، ابوالفضل و جامهشاه

 .70-41، 77مجله مجلس و راهبرد، 

 کده تحقیقات استراتژيک.(. مهاجرت نخبگان. طرح تحقیقاتی، تهران، پژوهش1۳88یری، سید رضا. )صالحی ام

(. بررسی مهاجرت علمی پژوهشگران و متخصصان ايرانی حوزه علوم پزشکی 1۳94ها، فريبا؛ رياحی، عارف و زارع، امین. )صحبتی

 .۳۳-42(، 2)1 رسانی پزشکی نوين،اتی اسکوپوس. اطالعيافته و صنعتی در پايگاه اطالعهای کشورهای توسعهبه دانشگاه

 .2۳-۳8، (۳)4 نشريه ديدگاه، .گزارش فرار مغزها، جذب مغزها، گردش مغزها(. 1۳81) .سمطلوع، ابوالقا
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Abstract 

Objective: The emigration of sport elites and professionals as a social phenomenon has a detrimental 

effect on the process of sport development. The purpose of this work was to identify and prioritize the 

factors affecting the emigration of elite athletes in Iran. 

Methodology: This study was a mix-method research work that was executed in the qualitative and 

quantitative steps. In the first step, the data was collected through 8 semi-structured interviews (with 

athletes immigrating or intending to immigrate) as well as analysis of the documents and literature; the 

result of this step was a list of athletes’ emigration reasons including the four categories of economic, 

political, social, and professional factors. In the next step, in order to determine the importance and 

priority of each factor, a questionnaire was developed based on the BWM multi-criteria decision-making 

method and distributed among 10 national athletes that were selected by a judgment sampling. 

Results: Analysis of the data showed that the economic factors such as "access better job opportunities" 

and "difference in welfare status between the country of origin and destination" are the most important 

reasons for the migration of athletes. The professional factors such as “access to facilities and coaches” 

and “the lack of planning in federations”; the political factors such as “the inefficiency of the 

management system in macro-level” and “the influence of political orientations on sport”; and the social 

factors such as “the social status of athletes” and “the tendency toward modern life” were in the next 

priorities. 

Conclusion: The main part of the economic, political, and social problems affecting the immigration 

athletes’ decision is related to the macro-level; however, at the mid-level, the sports managers can 

improve the professional conditions for athletes’ motivation to stay in the country. This can be done 

with developing the organized leagues, designing, and implementing plans to develop basic levels, 

providing the facilities, recruiting experienced internal and external coaches, and employing capable 

athletes and coaches in operating the plans. 
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