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Extended Abstract 

Summary 

In today's world, sports are no longer considered as an activity for the vitality and health of the 

individual's soul and spirit; rather, the political, economic, social, and cultural functions issues and their 

impacts on the international relations of governments require a different and more intelligent look at this 

phenomenon (1). The social and cultural effects of this phenomenon have made it more necessary to 

pay attention to it in such a way that the sports elites and champion athletes of any country are precious 

assets that should be preserved and developed. In fact, the well-known athletes at the national and global 

level become one of the famous symbols of their society, and that is cause of this reason that the 

developed countries, realizing this importance, try to use the capacity of their great and well-known 

athletes in the fields benefited in different ways (2). If these athletes are neglected or if there are no 

suitable conditions for their growth and development, the possibility of their country moving towards 

destinations that provide opportunities for them, it will not be impossible (3). Therefore, this work was 

conducted with the aim of identifying the antecedent and postoperative factors of human capital flight. 

Introduction 

The necessity and importance of paying attention to the issue of human capital migration is to the extent 

that this phenomenon, if it occurs, will have many consequences for the countries where the human 

capital migration is high. Among these consequences, we can mention the weakening of the country's 

championship status in the international and global arenas, the weakening of championship sports, the 

negative effects on public sports, the negative role modeling of the junior and teenage athletes, and the 

weakening of the country's sports leagues. The migration of human capitals in sports indicates a situation 

in which the capitals that are cultivated at great expense and during exploitation leave the country for 

various reasons and give many honors and titles to the other countries. The migration of human capital 

is not only specific to mathematics, physics or scientific fields but this phenomenon has also been seen 

abundantly in the field of sports in the recent years in the third world countries. 

Methodology and Approach 

This research work was a descriptive one in terms of practical purpose and the data collection method. 

In terms of research strategy, this research work was a research mixed with an exploratory approach, 

which was conducted with qualitative and quantitative study. Also in terms of the philosophical 

foundations of research, this research work is one of the comparative and inductive researches. In this 

research work, in the qualitative part, the antecedent and consequential factors of human capital 

migration in sports were studied, and then in the quantitative part, the importance and prioritization of 

these factors was determined using the fuzzy Dymetal method. The statistical population of the current 
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research work was the experts of the Ministry of Sports and university professors in the field of 

management, as experts using the theoretical sampling method and based on the principle of theoretical 

adequacy, 25 of them were considered as the research sample. Regarding the reason for choosing the 

statistical population, it is necessary to explain that in the selection of people, factors of familiarity with 

the concept should have been considered in a theoretical and practical way. Therefore, in terms of 

familiarity with the concept theoretically and theoretically, the university professors and in terms of 

practical knowledge of the subject, the experts of the Ministry of Sports were selected. Also the data 

collection tool in the qualitative part is a semi-structured interview that has 7 questions focusing on the 

causes of human capital migration, its contexts, intervening factors in human capital migration, the 

consequences of this phenomenon, its social and economic effects, the solutions to prevent the migration 

of human capitals and strategic measures to prevent the migration of human capitals in sports. In order 

to analyze the validity of the data collection tool in the qualitative part, the content method and 

theoretical validity and inter-coder reliability were used, which showed the approval of these two 

indicators. Also the data collection tool in the quantitative section was a questionnaire that was sent to 

the experts as an email. The validity and reliability of the data collection tool in the quantitative part was 

relative content validity (CVR) and reliability with the Cronbach's alpha method. In this research work, 

the content analysis method with the coding approach and Atlas.ti software were used to analyze the 

data in the qualitative part. Also for the quantitative analysis, the fuzzy Dimetal method was used. 

Results and Conclusion 

The findings indicate that appropriate conditions in post-escape work situations, expectation of 

more growth opportunities, progress and excellence, and higher salaries in competing positions 

are the antecedent factors in human capital flight. Also weakening the position of national sports 

and strengthening rival countries, the decline of championship sports in the world and 

international arenas, and the negative role models of adolescents and non-athletes are among 

the most important are the consequences of human capital flight in sports. It is obvious that the 

phenomenon of human capital flight in sports has been intensified in the recent years. The 

factors such as poor facilities, lack of clear vision, lack of material and spiritual support in the 

country of origin, working conditions, and high wages in destination countries are increasingly 

contributing to this. Undoubtedly, ignoring the phenomenon of escaping human capital in the 

field of sports can weaken the position of national sports, reduce its prestige, decline 

championship sports, and create a wave of lack of motivation. The results of this research work 

are divided into two parts, qualitative and quantitative, according to its nature. In the qualitative part of 

the research work, a set of factors related to the phenomenon of human capital migration in sports has 

been identified using a qualitative study and coding method. These factors include the decline of 

championship sports in the world and international arena, negative role models for teenagers and young 

athletes, creating a wave of lack of motivation among young athletes, suitable working and job 

conditions in work positions after immigration, tendency to modern life, lack of material and spiritual 

support of human capital, weakening professional leagues of various sports, creating a wave of negative 

feelings among sports people, weakening the status of national sports and strengthening rival countries 

using enemies to attack the country's sports, facilities weakness of the origin and extensive organization 

of the destination, disappointment and the absence of a clear horizon and perspective, higher salaries 

and wages in competitive positions, the reduction of national prestige in the field of sports, fueling the 

anonymity of athletes, the deterioration of the popularity and acceptability of athletes. Depletion of 

sports from human capital, waste of material resources and budget of the Ministry of Sports and waiting 

for the opportunity to grow, progress and excel more in the competitive position. Also the results of 

the qualitative part of the research work include the division and prioritization of these 



435 ShariatiNejad et al: Identifying Antecedent and Posteriori of Human Capital Flight in Sports 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

components in the form of two categories of antecedent and causal factors and consequential 

factors. Therefore, the factors, suitable work and job conditions in work situations after 

migration, trend towards modern life, lack of material and spiritual support for human capital, 

weak facilities of the origin and extensive organizations of the destination, despair and the 

absence of a clear horizon and vision, higher salaries and wages in competing positions, the 

expectation of the opportunity for growth, advancement and excellence in competing positions 

are considered as factors that influence the phenomenon of human capital migration. 

Keywords: Human Capital Flight, Migration of Athletes, Leaving Country by Experts, Fuzzy 

Dematel method. 
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 ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت یندیپسا و یندیشایپ عوامل ییشناسا

 3یعبداهلل ساعد ،2یسور میابراه ،1نژاد عتیشر یعل

 .رانیآباد، او اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم تیریدانشکده مد ،یبازرگان تیریمد گروه اریاستاد. 1

 .رانیآباد، ادانشگاه لرستان، خرم ه،یدانشکده علوم پا ،یاضیر گروه اریاستاد. 2

 .رانیا آباد،خرم ،لرستان دانشگاه اقتصاد، و تیریمد دانشکده ،یانسان منابع تیریمد یدکتر. 3

 07/03/1401: رشیپذ خیتار                                                                                                                                                                                   22/08/1400: افتیدر خیتار

 دهیچک

 در ورزش انجام شد.  یانسان یهاهیسرما رتمهاج یندیو پسا یندیشایعوامل پ ییشناسا هدف با حاضر پژوهش:هدف

روش  ثیو از ح یاست که از نظر هدف کاربرد یو کم یفیک کردیبا رو ختهیآم قاتیپژوهش در زمره تحق نیا :یشناس روش

دانشگاه و کارشناسان وزارت  دیمتشکل از اسات که بودندپژوهش حاضر خبرگان  یآمار جامعه. بود یشیمایاطالعات پ یگردآور

 عنوان به هاآن از نفر 25 ینظرتیکفا اصل براساس و یبرفگلوله یریگکه با استفاده از روش نمونه باشندیمزش و جوانان ور

اعتبار  تیقابل یبررس یکه برا بود افتهیساختارمهین مصاحبه یفیک بخش در داده یگردآور ابزار. ندشد گرفته درنظر پژوهش نمونه

 بودپرسشنامه  یداده در بخش کم یابزار گردآور نیهمچن ؛شد استفاده گذارکد انیم ودرون کدگذار  ییایو پا ینظر ییاز روا آن

از  یفیدر بخش ک هاداده لیتحل یپژوهش برا نیشد. در ا دییتأبازآزمون  ییایآن با روش اعتبار محتوا و پا ییایو پا ییکه روا

 بهره گرفته شد.  یفاز متلیز روش دا یکم لیتحل یبرا و یت اطلسو نرم افزار  یروش کدگذار

 فرصت انتظار،مهاجرتبعد از  یکار یهاتیدرموقع مناسب یشغل و یکار طیشراپژوهش نشانگر آن است که  یهاافتهی: هاافتهی

 ورزش گاهیجا فیتضع و یندیشایعنوان عوامل پ به ب،یرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق و شتریب یتعال و شرفتیپ رشد،

 ورزشکار نونهاالن و نوجوانان یمنف یریوالگوپذ یالملل نیب و یجهان عرصه در یقهرمان ورزش افول ب،یرق یکشورها تیتقو و یمل

 .بودنددر ورزش  یانسان یهاهیسرما مهاجرت یندهایپسا نیمهمتر از

 ؛است افتهی شدت ریاخ انیسال در ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیپد که است آن انگریب پژوهش جینتا :یریگجهیتن

و  یکار طیشرا ،ورزشکاران از یمعنو و یماد یهاتیحما عدم روشن، انداز چشم وجود عدم ف،یضع امکانات همچون یعوامل لذا

 هیسرما مهاجرت دهیبه پد یتوجهیب شک بدون. است زدهامر دامن  نیبه ا شیاز پ شیمقصد ب یحقوق و دستمزد باال در کشورها

 یزگیانگیموج ب جادیا و یقهرمان ورزش افول آن، ژیپرست کاهش ،یمل ورزش گاهیجا فیتضعبه  تواندیدر حوزه ورزش م ینانسا

 . شود منجر در جامعه

 .یفاز متلیمهاجرت ورزشکاران، ترک کشور توسط نخبگان، روش د ،یانسان یهاهیسرما مهاجرت :یدیکل یهاواژه

  نژاد عتیشر یعل :مسئول سندهینو

               E - mail: shariat.al@lu.ac.ir 09166760363: تلفن
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 مقدمه

 ،یاسیس یبلکه کارکردها شود؛ینم یو سالمت روح و روان فرد تلق یشاداب یبرا تیفعال کی گریورزش د ،یکنون یایدن در

 ترهوشمندانه و ترمتفاوت ینگاه که طلبدیم ،هادولت یمرز برون روابط در آن یگذارریتأث یو حت یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 به ساخته، دوچندان را آن به توجه ضرورت دارد، یفرهنگ و یاجتماع نظر از دهیپد نیا که یاتریتأث(. 1) داشت دهیپد نیا به

 هاآن رشد و حفظ جهت در دیبا که هستند ییبهاگران یهاهیسرما کشور هر قهرمان ورزشکاران و یورزش نخبگان که ینحو

 نیهم به و دنگردیم لیتبد خود جامعه معروف ینمادها از یکی به یجهانو  یملسطح  درنام آور  اندر واقع ورزشکار .دیکوش

 در خود شده شناخته و بزرگ ورزشکاران تیظرف از کنندیم تالش مهم نیا درک با افتهی توسعه یکشورها که است لیدل

 و رشد جهت در مناسب طیشرا ای رندیگ قرار یمهریورزشکاران مورد ب نیکه ا یدر صورت (.2) شوند مندبهره مختلف یهاحوزه

 دور سازد،یم ایمه هاآن یبرا را هافرصت که یمقاصد سمت به را کشورشان که آن احتمال باشد، نداشته وجود هاآن شرفتیپ

 یریتدبیب و یتوجهیب آورد،یجامعه به ارمغان م یاورزشکار بر کیکه  یمنافعو  ایرغم همه مزا یعل(. 3) بود نخواهد ذهن از

حرکت افراد  1یانسان هیسرما مهاجرتاز کشور گردد.  هاهیسرما نگونهیا مهاجرت سازنهیزم تواندیم ورزش عرصه در مسئوالن

دهنده  نشانیانسان هیسرما مهاجرت(. 4ماهر و واجد شرایط از کشورهای فقیر و در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است )

تر مطمئن ندهیشغل بهتر و آ یبرا که است نخبگان و ورزشکاران همانند فرد به منحصر یهاییباتوانا و تیقابل بااز افراد  یجنبش

 یورزش متخصصان و هیپا نیسن قهرمانان ،یاحرفه ورزشکاران ،یانسان یهاهیسرمامهاجرتمنظور از  یعبارت به (.5) کنندیتالش م

 یهاهیسرما مهاجرت شد، گفته آنچه به توجه با رو نیا از .روندیم گرید کشور به کشور کی نامطلوب طیشرا خاطر به که هستند

 هر کشور و ورزش آن دارد.  یبرا یانباریز اثراتمخرب بوده که  دهیپد کیدر ورزش  یانسان

را  یدر صورت وقوع، تبعات فراوان دهیپد نیاست که ا جاآن تا یانسان یهاهیسرما مهاجرتپرداختن به موضوع  تیو اهم ضرورت

 گاهیجا فیتضع به توانیم آن جمله از که آوردیم بار به است ادیز هاآن در یانسان یهاهیسرما مهاجرتکه  ییکشورها یبرا

 یمنف یریپذالگو ،یهمگان ورزش بر سوء اثرات ،یقهرمان ورزش فیتضع ،یجهان و یالملل نیب یهاعرصه در کشور یقهرمان

 یتیوضع انگریدر ورزش ب یانسان یهاهیسرما مهاجرتکشور اشاره نمود.  یورزش یهاگیل فیتضع و نوجوان و هینوپا ورزشکاران

 شوندیم خارج کشور از مختلف لیدال به یبرداربهره وهنگام ابندییم پرورش اریبس یهانهیهز با که ییهاهیسرماآن  یاست که ط

 ات،یاضیر مختص فقط یانسان یهاهیسرما مهاجرت. دهندیم هیرا هد نیعناو و افتخاراتاز  یبارکوله گرید یکشورها یو برا

 وفور به سوم جهان یکشورها در ریاخ یهاسال یط زین ورزش حوزه در دهیپد نیا بلکه ست،ین یعلم یهارشته ای و کیزیف

رشد  ریدهه اخ کی یط کشور، ورزش در یانسان یهاهیماسر مهاجرت که است آن حاضر پژوهش یاصل مسئله. شودیم تیرو

 ،یکشت ،یراندازیجودو، تکواندو، ت یهارشته در آور مدال و یاو هشت ورزشکار حرفه یچند سال، س نیداشته است و در ا یفراوان

 و مرز نیا در که یزشکارانور که است آن انگریب مسئله نیا (.6) اندپناهنده شده گرید یبه کشورها هارشته ریساو  کیمناستیژ

 نیادیم به کشورها گرید پرچم با یجهان و یالملل نیب یهاعرصه در اند،افتهیآب و خاک پرورش  نیا هیسرما و نهیهز با و بوم

 همچون ییهاپژوهشپژوهش مشخص شد که  نهیشیو پ اتیادب یبررس با .کنندیم مقام کسب هاآن یبرا و ندیآیم یورزش

 مهاجرتکالن در  مذکور عوامل یهاپژوهش یول ،(7) است شده انجام باب نیا در( 2019) یباقر و( 2020) ارانهمک و ینیحس

 مانأتو صورت به و خرد سطح در و یمورد شکل به حاضر پژوهش که یحال در اند،قرار داده یو فرار ورزشکاران را مورد بررس

به صورت مجزا به علل و  نیشیپ یهاپژوهش ،واقع در .است داده قرار یبررس و لیتحل مورد را یندیپسا و یندیشایپ عوامل

 عوامل مانأتو صورت بهپژوهش  نیکه ا یورزشکاران در سطح کالن اشاره داشته اند، در حال مهاجرتفرار و  یامدهایپ ایعوامل 

شرح مسئله صورت گرفته، پژوهش  با توجه به لذا ؛است داده قرار یبررس و لیتحل مورد خرد سطح در را یندیپسا و یندیشایپ

                                                           
1. Human Capital Flight 
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 ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیعوامل اثرگذار بر پد قتیکه در حق یندیشایاز عوامل پ یامجموعه تا است برآن حاضر

 را باشندیم ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیپد یامدهایو پ ریاثرپذ یهالفهؤم که یندیپسا عوامل کنار در را هستند

در  یانسان یهاهیسرما مهاجرت یندیو پسا یندیشایپژوهش حاضر آن است که عوامل پ یرو سوال اصل نیاز ا .دینما ییشناسا

 ورزش کشور کدامند؟ 

آنچه را بعدها  یثروت ملل، مبنا کتابدر ( 1776) 1تیاسم واقع در ست؛ین ستمیب قرن دیجد هینظر ،یانسان هیسرما یتئور

 یادیز تا دو قرن پس از انتشار ثروت ملل، علم اقتصاد تا حد باًیاما تقر ؛کرد یزیر یشناخته شد، پ یانسان هیسرما هیبهعنوان نظر

کار و سهام  یرویساعات و تعدادن ن،یتمرکزش را بر نقش زم ،یانسان هیسرما یغافل ماند و به جا تیاسم یهانشیها و بدهیا از

طور هب یانسان هیسرما هیظهورنظر ،1960معطوف ساخت. از دهه  یقتصادارشد  به یابیدر دست یدیبه عنوان عوامل کل هیسرما

مصرف به  یدر آموزش به جا نهیمورد توجه قرار گرفت وهز یبه رشد اقتصاد یابیآن در دست تیمباحث آموزش و اهم ،یرسم

( و عنوان 7کار رفت ) هب یاقتصاد سنجه در آموزش به عنوان یگذارهیسرما بازده نرخ مفهوم و شد ریتعب یگذارهیرماسعنوان 

 شمار به یکیزیف ریغ و یمال ریغ یگذارهیسرما نوع کیکه  یجسمان در آموزش، کسب مهارت و سالمت یگذارهیسرما ،شد

ن و باال برد دیتول ندیدر فرآ ینوآور شیافزا قیاز طر یانسان هی. انباشت سرماشودیانسان هیتواند منجر به انباشت سرمایم د،یآیم

( 2006) 2نیچن و ل (.8گذارد )یم اثر یاقتصاد رشد جهیکل عوامل و در نت یورموجود بر بهره یهایفناورسرعت انطباق با 

 یرقابت تیکه منجر به مز ییهایانجام شده توسط سازمان در استعدادها و فناور یهایگذارهیعنوان سرما را به یانسان هیسرما

طور  به یانسان هیسرما(. 9) کنندیم فیتعر شوند، حفظ گرید یهاشرکت ررسیت از دید و باشده و ارزشمند و منحصربه فردن

به مشخصات  یبستگ شرکت عملکرد و رقابت که لیدل نیها است به اتیمنابع و قابل یجمع آور یبرا یمشخص به عنوان مرکز

 در. بود خواهد اثرگذار زین گرید یهاونسل افراد ریسا رب و است یشخص بازده از فراتر یانسان هیسرما دیفوا. دارد یانسان هیسرما

 یاصل منبع که است فرد کی به متعلق رفتار و نگرش ،یستگیشا دانش، از یامجموعه یانسان هیسرما که گفت توانیم تینها

 (.10) گرددیم یتلق یو یوربهره

(. 4است ) افتهیتوسعه  یو در حال توسعه به کشورها ریفق یاز کشورها طیحرکت افراد ماهر و واجد شرا یانسان هیسرما مهاجرت

ها و نیتکنس محققان، دانشمندان، متخصصان، ران،یمد کرده، لیاز افراد تحص ینشان دهنده جنبش ،یانسان هیسرما مهاجرت

 اتیادب(. 5) نندکیم مکان نقل گرید یکشورها بهتر  مطمئن ندهیآ یکه برا ستا آنها یهااستارتاپ و هاو شرکت نانیکارآفر

منابع  مهاجرت دیاقتصاد جد هینظر تا یپژوهش یکارها هیسال گذشته، از مرحله اول 60 یط یانسان هیسرما مهاجرتمربوط به 

دانان و مورخان را یمردمشناسان، جغراف ایعالقه اقتصاددانان، جامعه شناسان  ییالملل گرا نیتا ب انهیگرا یمل کردیاز رو ،یانسان

 جهان یکشورها که است یزیانگغم یتراژد یانسان یهاهیسرما یتیبه روا اینخبگان  مهاجرت(. 11) ب کرده استبه خود جل

 تینها در و شودیم صرف آنها شدن بارور بابت یهنگفت یهانهیهز که ییهاهیسرما هستند، بانیگر به دست مشکل نیا با سوم

انسان نشان دهنده دانش، تخصص، مهارت  یبرا هی. استفاده از واژه سرما(12) گرددیم افتهی توسعه یکشورها میتقد یدست دو

 دست مقررات و نیقوان ای و هارساختیز نبود کشور، کی در فرد تجربه و دانش به توجه عدم مسلماً. است یو تجربه در وجود و

 و هااستارت آپ مهاجرتشاهد  کشور نشود، اعمال آن یبرا یانه تنها محرک خروج فرد خواهد بود؛ بلکه اگر چاره ،ریپاگ و

 داشت اذعان توانیم ،یانسان یهاهیسرما مهاجرتاساس در مطالعه  نیبود. برا خواهد زین شورهاک ریسا بهافراد  یهایگذارهیسرما

 دانشمندان به مختص تنها یانسان یهاهیسرما مهاجرت(.13) ردیگیم قرار یصنعت یهاقدرت خدمت در ارزان ییبها به هیسرما نیا

 یباقر نهیزم نیاست. در ا یعلل و عوامل متعدد یمسئله دارا نیدارد. ا تیموضوع زیبلکه در ورزش ن ،ستین یعلم نخبگان و
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و  مبدأکشور  یرفاه تیبهتر و تفاوت وضع یشغل یهابه فرصت یهمچون دسترس ی( در پژوهش خود عوامل اقتصاد2019)

 جهینت نیدر پژوهش خود به ا زی( ن2020) همکاران و ینیحس (.14) کندیم ادیان ورزشکارمهاجرت لیدال نیمقصد، مهم تر

 ،یاجتماع ،یتیریاست: مد بیترت نیبه ا یمل یها میورزشکاران ت یورزش مهاجرتعوامل موثر بر  یبند تیکه اولو دندیرس

ورزشکاران در  مهاجرتی با عنوان ( در پژوهش2011) 1میک و الو نیهمچن ؛(15) یو اقتصاد یفرهنگ ،یروان شناخت ،یاسیس

 نیورزشکاران را به عنوان مهمتر یشخص التیتما که دندیرس جهینت نیا به مهاجرت،از  یدیجد یاگونه کا؛یآمر متحده االتیا

(، در پژوهشی با عنوان نوع شناسی مهاجران ورزشکار؛ 2014و همکاران ) 2آگرگارد نیهمچن (.16) دانندیم یورزش مهاجرتعامل 

کننده  نییتع یورزشکاران عوامل مهاجرتیک نوع شناسی فرا ملی به این نتیجه رسیدند که تنوع فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی در 

 ارانکورزش ازهایبه ن ییپاسخگو یخود از آن چنان توان الزم برا ییایجغراف یجهان سوم در داخل مرزها ممالک(. 17) هستند

(. 18) کندیم چندان دو بهتر یاندهیخروج به سمت آ یآنها را برا اقیامر اشت نیو هم ندستیبرخوردار ن خود یورزش نخبگان و

 که شودیم باعث و کندیم ترقیعم را افتهین توسعه و افتهی توسعه یکشورها نیب شکاف روز به روز یانسان یهاهیسرما مهاجرت

گفت که  توانیم گرید یفیتعر در(. 19) بماند یباق رکود حالت در همچنان مانده عقب یکشورها در توسعه و رشد انیجر

 معضالت رهگذر نیا از. است کشور کی یعلم یمرزها از متفکر و باهوش یهاژن خروج یمعنا به یانسان یهاهیسرما مهاجرت

 از مانع و اندریم عقب را آن هاسال که شودیم لیتحم کشور بر( یفرهنگ و یاجتماع ،ی)اقتصاد ابعاد تمام در یریناپذجبران

 و جذب در ینهاد تیتواند با کمبود ظرفیم کرده لیسخن از دست دادن افرادتحص گرید به(. 20) شودیم اشیبالندگ و رشد

و  هایصحبتگفت که  دیافراد با نیخصوص علل مهاجرت ا در(. 21) در توسعه همراه باشد یو نابرابر یفکر یهاهیسرما کاهش

 ایـن توسعه یافته بـه یکشورها یهادانشگاه به یمهـاجرت متخصصان ایرانـ یبررسـ عنـوان با یشـ(، در پژوه2015همکاران )

(. 22کرد ) اشاره کشورها ایـن مناسـب اریبسـ یمـال و یتشـویق یهااستیس بـه توانیم که ازمهمترین عوامل دندیرس جهینت

 و مهاجرت یاجتماع طبقه نیبـ کـه کـرد انیب یایران نخبگان مهاجرت یاجتماع علل عنوان تحت یقی( در تحق2015زاده ) جواد

 و مهاجرت ایران یاجتماع سـاخت نیو ب بوده معکوس و مهاجرت یایران یزندگ سبک نیب رابطه ندارد، وجود یمعنادار رابطه

از  یانسان هیسرما مهاجرت( اذعان داشتند که 2021) 3پوپگو و اندرسون نیهمچن ؛(23)ندارد  وجود یمیمستق رابطه نخبگان

 مهاجرتخود به مسأله  در پژوهش (2021) 4یتفازوا و گودر (.11) دهدیآن را کاهش م یاقتصاد یکشور رشد و بالندگ

نامطلوب همراه با کمبود  طکاریمباوه پرداختند. ضعف حقوق و دستمزد و شرایدر بخش بهداشت و سالمت ز یانسان یهاهیسرما

در  یانسان یهاهیسرما مهاجرت یذکر شدهبرا لیجمله دال از 19 دیکوودر برابر  یاکز درماندر مر یمحافظت شخص زاتیتجه

 که شودیم منجر گرید یاریبس لیدال و یکاریب ،یدیناام و أسی وجود الزم، یبسترها نبودبود. مباوهیدر کشور ز دیکوودوران 

 مهاجرتاست که  ییاز جمله کشورها زین رانیا (.24) ندکن جستجو وطن از دور را خود ندهیآ و هادهیا یانسان یهاهیسرما

 یبرا شوم یمشکل به یانسان یهاهیسرما خروج دهیپد گذشته سال چند یط. شود یم دهید آن در وفور به یانسان یهاهیسرما

 انیز و دارد ازین هاآن به کشور که متفکر مغز و نخبه هزار نیچند یبرا بازگشت بدون یخروج هم آن است، شده لیتبد جامعه

 نیچند یانسان یهاهیسرما مهاجرتاست که  یهی. کامالً بدکندیم لیتحم زمانیعز رانیا بر را یفرهنگ ،یاجتمال ،یمال هنگفت

 مهاجرتوجود دارند که  یو عراق به اقتصاد کشور لطمه زده است. عوامل متعدد رانیا انیجنگ م یو حت ینفت یبرابر درآمدها

 ،یساالر ستهیشا عدم ،یاقتصاد ،یاسیس)عوامل  زا درون عوامل شامل تواندیم عوامل نیا .کند یم دیتشد را یانسان یهاهیسرما

 یهایفناور ،یشدن، حقوق و دستمزد مکف ی)جهان زا برون عوامل(؛ فیضع یآموزش ستمیس بودجه، اختصاص عدم ،یکاریب
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( کیبورکرات کاهش مطلوب، یاجتماع و یاقتصاد طیشرا ،یا فهحر شرفتی)پ یتکانش عوامل(؛ یزندگ یباال یاستاندارها د،یجد

 (.25) باشد( شیآسا و رفاه ،یزندگ تیفیک ،یشغل تیامن ،یاسیس)ثبات  یکشش عوامل و

 مهم اریبس یانسان یهاهیسرما مهاجرتدر درک  گریمهاجرت به کشور د یبرا میاز کشور و تصم هاهیسرما خروج لیدال درک

مقصد  یعوامل در کشورها نیو وجود ا ءمبدأدر کشور  هارساختیز نبود و یگذارهیسرما یهافرصت به یدسترس عدم. است

 و یاجتماع یهاتیفعال یبرا را ییهاکشور مقصد فرصت رایز ؛کندیم قیتشو را یانسان یهاهیسرما مهاجرتاست که  ییویسنار

 یمتفاوت لیدال و بوده دهیپد نیا وجود نشانگر جهان سرتاسر در گرفته صورت یهاپژوهش(. 26) آوردیم فراهم آنها یاقتصاد

( در کشور ترکیه حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از نخبگان تحصیل 2020) 1آتماکا پژوهش جینتا .دارد وجود دهیپد نیا یبرا

ایستگی و نگرانی در مورد عدم کرده و دانشجویی به دلیل عدم اعتماد به کشور خود، نبود استانداردهای استخدامی مبتنی بر ش

نشان دادند  یامطالعه در (2020پوپگو و اندرسون ) (.12) حمایت دولت از کارگران و محققان، تمایل به خروج از کشور را دارند

 در (2018) 2دوتون و همکاران (.11) گرددیم جامعه در یانسان یهاهیسرما مهاجرتدر جامعه منجر به  یکارینرخ ب شیکه افزا

 نیا در که داشتند انیپرداختند و ب 2013-2004 یدر فاصله زمان هیدر سور یانسان یهاهیسرما مهاجرتموضوع  پژوهش خود به

 .است افتهی شیافزا کشور نیاز ا یانسان یهاهیسرما مهاجرت یداخل یهانگجو  هیروس ینامساعد داخل طیعلت شرا به فاصله

 یهازانندهیانگ جمله از نییپا حقوق و کیبوروکرات مقررات و نیقوان مناسب، شغل فقدان که ددا نشان زین( 2017) یجالل یهاافتهی

 ،یفرهنگ تنوع که داشت انیب یا( نیز در مطالعه2017) 3فو (.4) است کشور از پاکستان پزشکان و مهندسان خروج یاصل

در خصوص  (.27) است یاز کشور مالز یانسان یها هیسرما مهاجرت لیدال جمله از متفاوت حقوق و یزندگ بهتر یاستانداردها

 است دیجد مفهوم کی یانسان یهاهیسرما مهاجرتمفهوم  است که حیپژوهش الزم به توض نهیشیو پ ینظر یمبان یجمع بند

همچون  ،حاضر پژوهش هدف به کینزد ییهاالبته پژوهش .است شده انجام باب نیا در یاندک یهاپژوهش انجام زمان در که

و فرار ورزشکاران  مهاجرتمذکورعوامل کالن در  یهاپژوهش یول ،است شده انجام( 2019) یباقر و( 2020و همکاران ) ینیحس

 گسترده رهیدا پژوهش نیا که است آن یقبل یهاپژوهش با حاضر پژوهش گرید افتراق وجه نیهمچن ؛دانقرار داده یرا مورد بررس

 در است، نموده یبررس را یورزش نیمتخصص و هیپا نیسن قهرمانان ،یاحرفه ورزشکاران زا متشکل یانسان یهاهیسرما از یتر

لذا با توجه آنچه که گفته شد، سوال  ؛اندکرده یرا بررس یمسئله فرار ورزشکاران حرفه ا شتریب نیشیپ یهاپژوهش که یحال

 کدامند؟ ورزش در یانسان یهاهیمهاجرت سرما یندیو پسا یندیشایپژوهش حاضر آن است که عوامل پ یاصل

 یشناسروش

 نظر از پژوهش نی. ابود یفیتوص یهاپژوهش زمره در اطالعات یگردآور روش لحاظ از و یکاربرد هدف نظر ازحاضر  پژوهش

 نیا نیهمچن ؛انجام شده است یو کم یفیک مطالعهکه با  بود یاکتشاف کردیبا رو ختهیآم قاتیتحق نوع از ق،یتحق یاستراتژ

 عواملمطالعه  یفیپژوهش در بخش ک نی. در ااست ییاستقرا یاسیق یهاپژوهش جمله از ق،یتحق یفلسف یمبان نظر از وهشپژ

 یفاز متلیبا روش د یصورت گرفته و پس از آن در بخش کم ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت یندیو پسا یندیشایپ

وزارت ورزش و جوانان و  کارشناسان ،حاضر پژوهش یآمار جامعه .تاس شده مشخص عوامل نیا یبندتیو اولو تیاهم زانیم

 ینظر تیو براساس اصل کفا ینظر یرینمونه گ روشبا استفاده از  به عنوان خبرگان که هستند تیریمد در رشته دانشگاه دیاسات

 دیاست که با حیالزم به توض یمارانتخاب جامعه آ ییدر خصوص چرا .ندشد گرفته درنظر پژوهش نمونه عنوان به هانفر از آن 25

با مفهوم از  ییبه لحاظ آشنا رونیازا. شدیدرنظرگرفته م یو عمل یبا مفهوم به صورت نظر ییآشنا عاملدر انتخاب افراد، دو 
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 الزم کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انتخاب شدند. ،یدانشگاه و از لحاظ اشراف بر موضوع به صورت عمل دیاسات ینظر ثیح

 یفیک بخش در داده یگردآور ابزار نیهمچن ؛انجام شده است 1399در سال  یپژوهش از نظر بازه زمان نیبه ذکر است که ا

مداخله عوامل آن، یهانهیزم ،یانسان یهاهیسرما مهاجرتعلل  تیسوال با محور 7 یدارا که است افتهی ساختار مهین مصاحبه

-هیسرما مهاجرتاز یریجلوگ یآن، راهکارها یو اقتصاد یآثار اجتماع ده،یپد نیا یدهاامیپ ،یانسان یهاهیسرما مهاجرتدر  گر

 افتهیساختار مهیبا توجه به ن نیهمچن ؛در ورزش بود یانسان یهاهیسرما مهاجرتممانعت از  یبرا یو اقدامات راهبرد یانسان یها

 آنها به خبرگان که شد مطرح یگرید سواالت پژوهش، یهاپرسش بر عالوه دتر،یمف یهابه داده یابیدست یبودن مصاحبه برا

 طیانجام شد. با توجه به شرا شوندگانمصاحبهبا  یاقهیدق 40 تا 30 زمان در هامصاحبه نیانظر مدت زمان انجام،  از .گفتند پاسخ

و محقق پس از نوشتن  انجام شد پژوهش در کنندکانمشارکتبا  یتلفنبه صورت  هامصاحبه نیا هاپروتکل تیو رعا ییکرونا

 ییو روا ییاز روش محتوا یفیاطالعات در بخش ک یابزار گردآور اعتبار تیقابل یبررس یبرا .نمود لیتحل را هاآن هامتن مصاحبه

از پنج نفر  ییدر روش محتوا دو شاخص داشت. نیا دییتأاستفاده شد که نشان از  گذارکد انیم ودرون کدگذار  ییایو پا ینظر

سواالت  زانیکه تا چه م نیداشتند، درخواست شد که نظر خود را در مورد ا ییپژوهش آشنا یکه با مفهوم اصل تیریمد دیاز اسات

 بر یمبن افراد نیا نظر که آن به توجه با. ندینما ابراز دهد،یسازه موردنظر مفهوم را مورد سنجش قرار م یهامصاحبه همه جنبه

مصاحبه از  ییایسنجش پا یشد. به عالوه برا دییتأ یفیدر بخش ک هاداده یگردآور ابزار ییروا بود، سواالت همه بودن یضرور

 ییایپا که داشت اشاره دیبا کدگذار انیم و کدگذار درون ییایپا خصوص دراستفاده شد.  گذارکد انیم و روش درون کدگذار

 یکدگذار در ثبات و یسازگار به اشاره کدگذار درون ییایپا و مختلف کدگذاران انیم توافق و یسازگار به اشاره کدگذار انیم

 نیهر دو روش مذکور مورد استفاده قرار گرفت. بد ،ییایپا یبررس یپژوهش برا نیلذا در ا ؛دارد متفاوت زمان دو در کدگذار کی

 را مصاحبه یهاهداد مشترک، خبرگان نیب هامجدد مصاحبه عیصورت که با استفاده از روش درون کدگذار، محقق بعد از توز

 یکدگذار دو انیم یسازگار و توافق از تیحکا امر نیا که داد قرار یبررس مورد را جینتا ثبات زانیم مجدداً  و نمود یکدگذار

 که نیا به توجه با. شد ییشناسا مشترک کد 87 دوم مرحله در و کد 95 اول مرحله در که صورت نیا به. داشت شده انجام

 پژوهش مصاحبه کدگذار درون ییایپا شاخص نظر از که نمود ادعا توانیم است، بوده 91/0 کدگذار درون ییایپا در توافق بیضر

 خبره فرد به یکدگذار یبرا متون از یاگفت که نمونه دیکدگذار با انیم ییایدر ارتباط با پا نیهمچن ؛است الزم ییایپا حائز

 مصاحبه 2 یبرا محقق توسط که یکد 95 از نکهیا جهینت شد، سهیمقا قمحق یکدگذار با یو یکدگذار جینتا و شد داده یگرید

 بودند مشترک دوم، کدگذار توسط مصاحبه دو نیا یبرا شده فیتعر یکدها با کد 79 تعداد بود، شده نییتع دوم و اول شماره

 رونیا از. بود شده انجام یهایکدگذار یموضوع نشانگر توافق باال نیوجود داشت و ا یدو کدگذار نیتوافق ب 83/0 حدود در که

داده در  یابزار گردآور نیهمچن ؛است الزم ییایپا یدارا پژوهش مصاحبه زین کدگذار انیم ییایپا نظر از که نمود ادعا توانیم

 یکم بخش در هاداده یابزار گردآور ییایو پا ییخبرگان ارسال شد. روا یبرا یلیمیکه به صورت ا بودپرسشنامه  ،یبخش کم

 درداشت.  هاپرسشنامه ییایو پا ییروا دییتأبود که نشان از  کرونباخ یآلفا روش با ییایپا و (CVR) ینسب یمحتوا اعتبار ییروا

 یاهداف آزمون براو شد استفاده خبرگاننفر از  10از نظرات  ،ینسب یمحتوا اعتبار ییروا در که است ذکر به الزم خصوص نیا

 را سؤاالت از کیشد تا هر رخواستدسپس از آنها  و انیسؤاالت ب یمربوط به محتوا یاتیعمل فیارو تع شدداده  حیخبرگان توض

 پاسخ تعداد سپس. ندینما یبند طبقه ست،ین یندارد و ضرور یضرورت یاست ول دیمف ؛است یضرور ،یبخش سه فیط اساس بر

 نشانگر الوشه جدول به توجه با که بود 68/0 با برابر ینسب یمحتوا اعتبار ییروا بیضر و شد داده قرار فرمول در طبقه هر به

 زانیم نیکرونباخ ا یگفت که بر اساس روش آلفا دیپرسشنامه با ییایدر خصوص پا نیهمچن ؛است پرسشنامه مطلوب ییروا

 لیتحل روش از یفیک بخش در هاداده لیتحل یبرا پژوهش نیا در آن دارد. ییایبود که نشان از مناسب بودن پا 76/0برابر با 
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بهره گرفته شد  یفاز متلیاز روش د یکم لیتحل یبرا نیهمچن ؛استفاده شد 1یاطلس.ت و نرم افزار یکدگذار کردیرو با محتوا

 است. ریروش به صورت ز نیکه شرح کامل ا

 یتئور یر مبناب یریگ میتصم یو از ابزارها یزوج یهاسهیمقا اساس بر یآمار کیتکن کییفاز متلید روش :یفاز متلید روش

و نظام مند  یروند توسعه ا کیمحدود کننده روابط در  ایو  رهایمتغ انیکننده روابط م دییتأ ،است ممکن روش نیا. استگراف 

 یعدد ازیرا به صورت امت هاآن تیو اهم ریتأث زانیم ارها،یمع نیروابط متقابل ب یبا بررس کیتکن نیا گر،یبه عبارت د .باشد

 .کدامند مفهوم کی با ارتباط در یمعلول و علت ملاعو که سازدیم نیمع و کردهمشخص 

 مورد در یکاف تجربه و اطالع یدارا خبرگان از یگروه لیتشک یفاز متلیاول در روش د گام:از خبرگان یاول: انتخاب گروه گام

 .است مسئله حل منظور به داده یآور جمع یبرا موضوع،

 استفاده فىیک عبارت 5 از گریکدی با ارهایمع سهیمقا منظور به استاندارد یارهایمع ردنک مشخص ضمن گام، نیا دردوم:  گام

 .است شده داده نشان، 1 جدول در آنها معادل فازى ریمقاد و عبارات نیا نام که است شده

 یعبارت کالم رفازىیمقاد .1 جدول

Table 1. Fuzzy values of verbal expressions 

 یفاز مقدار یکالم عبارت

 (1،1،1) ریتأث بدون

 (4،3،2) کم ریتأث

 (6،5،4) متوسط ریتأث

 (8،7،6) ادیز ریتأث

 (9،9،8) ادیز یلیخ ریتأث

یم نیگزیجا هااز پاسخ کیهر  ینظرات خبرگان معادل فاز یاز جمع آور بعد :هیارتباط اول میمستق سیماتر لیسوم: تشک گام

 .شودیم لیتشک یفاز هیاول میقمست ارتباط سیماتر بیترت نیبد که شود

1 1 12 1

2 2 21 2

3 3 1 2

0

0
,

0

n

n

n n

C C Z Z

C C Z Z
Z

C C Z Z

 
 
 
 
 
 

 , ,ij ij ijZ l m u 

 یهااسیمق که شودیاستفاده م یفرمول نرمال ساز قیازطر گام نیا در :نرمال شده میارتباط مستق سیچهارم: محاسبه ماتر گام

 .کندیم لیتبد سهیمقا قابل یهااسیمق به را فاکتورها

 1 1max
n

i n ijj
r a    1 1 1 , 1, ,

n n n n

ij ij ij ij ijj j j j
a z l m u        

 .شودیم دهینرمال شده نام میروابط مستق یفاز سیماتر X سیماتر نیبنابرا

                                                           
1. Atlas.ti 
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 ریز صورت به که ندکیم منعکس را هازوج نیب کل روابط Tسیماتربخش،  نیاساس ا بر: روابط کل سیپنجم: محاسبه ماتر گام

 .شودیم محاسبه

 " " "
, ,ij ij ij ijt l m u

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

m m mn

t t t

t t t
T and

t t t
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 یهاستون و( R)به دست آوردن مجموع سطرها  گام نیا در :T سیماتر یششم: به دست آوردن مجموع سطرها و ستون ها گام

(D )شودیم محاسبه ریز یهافرمول به توجه با هاستون و سطرها مجموع. است یفاز کل روابط سیماتر. 

  11
1

n

i ijn i
n

R R T
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به دست آمده  ریمقاد هیکلگام،  نیاساس ا بر :ینمودار علت و معلول میو ترس R-Dو  R+D ریکردن مقاد یفازیهفتم: د گام

R+D  وR-D میکن یفازید ریآنها را با فرمول ز دیبا یبه دست آوردن نمودارعلت ومعلول یهستند که برا یفاز یاعداد. 

3

ij ij ij ij

ij ij

u l m l
BNP l

  
  

 دیها با رعاملیز نیبه دست آوردن جدول روابط ب جهتگام  نیا در :هاعامل ریز نیارزش آستانه و جدول ب نییهشتم: تع گام

 شیدر جدول نما ،از مقدار آستانه بزرگتر باشد T یفازید سیآنها در ماتر ریکه مقاد یارزش آستانه محاسبه شود. تنها روابط

که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده،  T یفازید سیماتر ریمقاد یشد، تمام نییداده خواهد شد. بعد از آن که شدت آستانه تع

 .شودیه نمدر نظر گرفت یآن رابطه عل یعنی

 هاافتهی

 2است که در جدول  کنندگانمشارکت یشناختتیجمع یهایژگیو یبررسپژوهش مشتمل بر  نیا در خبرگان پنل یهایژگیو

 ؛اندبوده انیآقا تیجنس نظر از کنندگان مشارکت نیشتریب که است آن دیؤم یشناخت تیجمع یهاافتهی نشان داده شده است.

 13 ،یلیمدرک تحص یداده و از نظر فراوان لیرا تشک یبازه سابقه کار نیشتریسال ب 20تا  11دامنه  یرکااز نظر سابقه نیهمچن

دانشگاه  دیاز نه نفر از اسات متشکل کنندگانمشارکت نیهمچن ؛هستند ارشد یکارشناس مدرک یدارانفر از مشارکت کنندگان 

 .بودند جوانان ونفر کارشناس وزارت ورزش  16و 
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 خبرگان پنلیشناختتیجمع یهایژگیو .2 جدول

Table 2. Expert Panel Demographic Features 

یفراوان هایژگیو    

تیجنس مرد 19  

 زن 6

آن از کمتر و سال 10 6 یکار سابقه   

 سال 20تا 11 10

 سال 20 از باالتر 9

یکارشناس 3 یلیتحص مدرک   

ارشد یکارشناس 13  

یدکتر 9  

دیاسات 9  شغل 

61  کارشناسان 

مورد نظر که  یهاداده خبرگان با مصاحبه از ادهفاست باکه  بودمحتوا  لیبر روش تحل یدر پژوهش حاضر مبتن یفیک کریرو

 یندیبه همراه عوامل پسا ،هستند ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیو اثرگذار بر پد یندیشایعوامل پ ییمشتمل بر شناسا

 مقوالت باز، یکدها و هابه صورت تم یسه مرحله کدگذار یانجام شده برمبنا یکدگذار .شدند ییشناسا دهیپد نیا از ریاثرپذ و

 از استفاده با که ستا ذکر به الزم یفیک یهاو استخراج داده یدر خصوص نحوه کدگذار .است شده انجام یاصل مقوالت و یانیم

 یانسان یهاهیسرما مهاجرتموثر در  یندهایو پسا ندهایشایپ ،یاصل تمقوال و یانیم مقوالت ها،تم ییو شناسا یکدگذار روش

 خصوص در .است گرفته قرار اشاره مورد ریز شرح به شده انجام یهامصاحبه از یقیمصادرابطه،  نیا در شد. ییشناسا ورزش در

 داشته که: انیب A08 کنندهمشارکت یندیشایپ عوامل

به قول شما  ایعلل  ،کرده دایپ یشتریب شدت کشور ورزش در ارًیاخ که یانسان یهاهیسرما مهاجرت"

و  یشتیو مع یعوامل اقتصاد م،یشما بگو یرا برا نشیاگر بخواهم مهمتر یول ؛دارد یادیز یندهایشایپ

 ،جودو که مقام آور هستند ای یاز ورزشکاران ما مثل کشت یاریافراد است. بس نیحقوق و دستمزد و پاداش ا

ورزشکاران  هیقشر خوب هستند، بق نیکن با فوتبال. فقط ا سهیهستند. حاال شما مقا قهیمض نظر در نیاز ا

 ".ستیشان خوب ن تیوضع

 اشاره یندیشایپ عوامل عنوان به شتیمع و پاداش دستمزد، حقوق، یکدها به فوق، کنندهمشارکت ،شودیم مشاهده که همانطور

 :که داشته اشاره A21 کنندهمشارکت یدنیدر ارتباط با عوامل پسا نیهمچن ؛است داشته

 که دارد اریبس یامدهایپ و آثار کشورمان یبرا ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت یعنیمسئله  نیا"

 کی یقهرمان ورزش ینابود به منجر واقعا تواند یم که یآور انیز یامدهایپ. کرد گذر آن کنار از ساده دینبا

اتفاق افتاد،  میدیکه د یچندسال نیمثل هم ،فتدیب اتفاق سال چند یط در امکررً  دهیپد نیا اگر. بشود کشور

لطمات  یورزش در سطح ورزش همگان ،میتوانم بگو یم یو حت یورزش یها گیکشور، ل یورزش قهرمان

 ". خورد.  یم یادیز
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 شدن وارد لطمه و کشور یاهحرف یهاگیل و یقهرمان ورزش فیتضع یکدها کنندهمشارکت نیا ،شودیم مشاهده که گونههمان

 ریز جدول صورت به یکدگذار کامل شرح کنندگان،مشارکت همه تانظر یلذا با بررس ؛نموده است انیرا ب یهمگان ورزش به

 .است

 یفیک یهاداده یکدگذار .3 جدول

Table 3. Coding of qualitative data 

 باز یکدها و هاتم یانیم مقوالت یاصل مقوالت فیرد

1 

 

 مناسب یشغل و یکار طیشرا

 یکار طیشرا

 یشغل طیشرا

 یزندگ طیشرا

 ،یرفاه امکانات ،یشغل طیشرا کار، تیوضع اشتغال، تیوضع

 یشغل ندهیا تر، مناسب یزندگ طیشرا بهتر، یشغل تیامن

 .بهتر یکار یهافرصت بهتر، یگذار هیسرما فرصت بهتر،

2 

 در باالتر دستمزد و حقوق

 بیرق یهاتیموقع

 باالتر قحقو

 شتریب درآمد

 تر مناسب یورزش یها پاداش

 سرانه درآمد باالتر، یهاپاداش بهتر، درآمد شتر،یب دستمزد

 شده، فراهم بهتر یمال طیشرا ه،یهمسا یکشورها باالتر

 .کشورها گرید یسو از یمال کیتحر و بیترغ

3 

 

 مدرن ستیز به شیگرا

 ورزش شدن زهیمدرن

 مدرن یزندگ یفضا

 تهیمدرن راتاث و ورزش

 یایمزا از استفاده د،یجد و مدرن یزندگ داشتن به لیتما

 تر، مدرن یزندگ طیشرا از یمند بهره ورزش، در تهیمدرن

 ورزش، در مدرن یتیریمد یهاروش مدرن، یورزش یفضاها

 .ورزش در دیجد و مدرن امکانات

4 

 

 بهتر گاهیجا کسب یبرا تالش

 یفرد یتعال

 بهتر یورزش گاهیجا

 یفرد و یورزش هتوسع

 کسب بهتر، یورزش گاهیجا کسب ورزش، در توسعه به لیتما

 باالتر، یقهرمان گاهیجا از یمندبهره بهتر، یقهرمان نیعناو

 طیشرا بهبود مقصد، کشور یورزش یهاتیظرف از استفاده

 .یفرد یتعال جهت در تالش خود،

5 

 

 یمعنو و یماد تیحما عدم

 یماد تیحما عدم

 ینومع تیحما عدم

 تیحما و یبانیپشت انتظار

 تفاوت ،یماد تیحما و ورزشکاران انتظارات انیم تفاوت

 زهیانگ و قیتشو ،یمعنو تیحما و ورزشکاران انتظارات انیم

 تیحما ورزش، وزارت یبانیپشت انتظار ورزشکاران، یبخش

 .هاآن یمعن و یماد یهادغدغه به ییپاسخگو ورزشکاران، از

6 

 نیب در یمنف احساسات موج

 ورزش یاهال

 یمنف احساسات وجود

 یکنون طیشرا از یدیناام

 ورزشکاران شدن زهیانگ کم

 نسبت یمنف حس جادیا ورزشکاران، یدیناام و کشور طیشرا

 یتحرک یب ورزشکاران، یزگیانگ یب ورزشکاران، به

 و شور کاهش ،یورزش حرارت و شور کاهش ورزشکاران،

 .ورزش یاهال انیم در یجمع نشاط

7 

 

 فیضع یاحرفه یهاگیل

 یا حرفه یها گیل فیتضع

 هاگیل از ورزشکاران خروج

 نام صاحب ورزشکاران از هاگیل شدن یته

 جامعه لیتما شدن کم ها،رشته انواع یهاگیل شدن فیضع

 نام، صاحب ورزشکاران شدن خارج ها،گیل یریگیپ یبرا

 هیسرما کاهش ها،گیل یاحرفه و یورزش تیفیک کاهش

 .یورزش یهاگیل در یخصوص بخش یگذار

8 

 

 مبدأ فیضع امکانات

 نامناسب ینیتمر طیشرا

 فیضع یورزش امکانات

 دیجد یهاپروژه افتتاح در ریتاخ

 نشدن افتتاح ،ینیتمر نامطلوب طیشرا نامناسب، امکانات

 ،یورزش یها رساختیز تیفیک کاهش ،یورزش یهاپروژه

 نامطلوب تیوضع ،یورزش یهاباشگاه نامطلوب تیوضع

 .تیجمع به نسبت یورزش اماکن نییپا سرانه ها،ورزشگاه

9 

 مبهم انداز چشم روشن انداز چشم وجود عدم

 روشن ندهیآ نداشتن به اعتقاد

 ندهیآ طیشرا نشدن بهتر به اعتقاد

 بخش الهام بخش، دیام دید افق نداشتن روشن، ندهیآ نبود

 نده،یآ طیشرا دننش بهتر به اعتقاد نده،یآ طیشرا نبودن

 .ندهیآ به نسبت یدیناام شفاف، ریغ و مبهم انداز چشم

10 

 شتریب رشد به لیتما شتریب شرفتیپ و رشد انتظار

 شرفتیپ به لیتما

 یورزش ریمس یترق

 ،یفرد یورزش ریمس در یتعال به دیام شتر،یب یترق به لیتما

 در رشد طیشرا کردن فراهم شرفت،یپ و رشد به لیتما

 و خود کشور انیم ورزشکاران سهیمقا گر،ید یکشورها

 .یقهرمان و یورزش یهامهارت توسعه به دیام گران،ید
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 باز یکدها و هاتم یانیم مقوالت یاصل مقوالت فیرد

11 

 

 یمل ورزش گاهیجا فیتضع

 یورزش یرقبا گرفتن سبقت

 یمل ورزش توسعه از ماندن جا

 و یجهان مسابقات در ورزش گاهیجا نزول

 کیالمپ

 نزول  ،یا منطقه و یجهان مسابقات در ورزش گاهیجا تزلزل

 یورزش یرقبا از ماندن جا ک،یالمپ مسابقات در کشور رتبه

 یورزش رتبه فیتضع ،یمل ورزش توسعه از ممانعت کشور،

 .کشور

12 

 ضربه جهت نیمعاند استفاده

 کشور ورزش به زدن

 نیمعاند یبرا یا رسانه خوراک جادیا

 نیمعاند یزیست رانیا لیدال به زدن دامن

 کشور هیعل نیمعاند یمنف غاتیتبل

 رسانه یها خوراک ن،یمعاند موردنظر یزهایآو دست جادیا

 جادیا ن،یمعاند یبرا یتوز نهیک فرصت جادیا ن،یمعاند یا

 به زدن ضربه کشور، هیعل غاتیتبل ،یزیست رانیا طیشرا

 .جهان در کشور وجه بیتخر کشور،

13 

 

 یقهرمان ورزش افول

 جهان در یمل ورزش گاهیجا فیتضع

 منطقه در یمل ورزش گاهیجا فیتضع

 در تیفعال یبرا قهرمانان زهیانگ وجود عدم

 کشور

 ،یجهان و یا منطقه ،یمل سطح در یقهرمان ورزش فیتضع

 اثرات جهان، و منطقه در کشور یقهرمان ورزش گاهیجا نزول

 حرفه ورزش افول ،یکیپاراالمپ قهرمان ورزشکاران بر سوء

 .یا

14 

 

 یمل ژیپرست کاهش

 مختلف یهارشته در یمل شورز رتبه نزول

 کشور یورزش منزلت کاهش

 همتراز یکشورها با رقابت در یناتوان

 لطمه کشور، یورزش رتبه نزول کشور، یورزش اعتبار کاهش

 یهاشاخص در تزلزل کشور، یورزش منزلت به خوردن

 ه،یهمسا یکشورها با رقابت در یناتوان کشور، یورزش

 .یورزش نظر از همتراز یکشورها گرفتن سبقت

15 

 یهویتیدامن زدن به ب

 ورزشکاران

 ورزشکاران یتیهو یدوگانگ

 ورزشکاران یمل تیهو رفتن نیب از

 ورزشکاران یجمع تیهو بر یمنف اتریتأث

 یتیهو یدوگانگ مهاجر، ورزشکاران یتیهویب احساس

 یاعتبار یب ورزشکاران، یجمع تیهو فیتضع مهاجران،

 .مهاجر رزشکارانو دوگانه نشان و نام ،یتیهو

 

16 

 تیدارشدن محبوبخدشه

 ورزشکاران

 جامعه در ورزشکاران تیمحبوب کاهش

 یورزش قشر تیمقبول کاهش

 ورزشکاران به جامعه یمنف بازخور

 یمنف بازخور ورزشکاران، تیمقبول به خدشه شدن وارد

 سوء اثرات ورزشکاران، تیمقبول کاهش قشر، نیا به نسبت

 .ورزش امر تیمحبوب کاهش ،یگانهم و یقهرمان ورزش در

17 

 و نوجوانان یمنف یریالگوپذ

 نونهاالن

 هیبر ورزشکاران نوپا یمنف ریتأث

 یمنف یریالگوپذ

 مرجع گروه یمنف اثر

در  یمنف یرفتار یجامعه، اشاعه الگوها یمنف یریالگوپذ

 عنوان به ورزشکاران یمنف اتریتأثنوجوانان ورزشکار،  انیم

 در یمنف یرفتارها جیترو غلط، یریگوپذال مرجع، یهاگروه

 .هینوپا ورزشکاران مانند ریاثرپذ ورزشکاران انیم

18 

 هیسرما از ورزش شدن یته

یانسان  

 قهرمان بدون ورزش

 یقهرمان ورزش شدن روح یب

 ورزش یریگیپ به نسبت جامعه یلیم یب

 خروج ،یانسان یها هیسرما کاهش ورزش، شدن روح یب

 یریگیپ یبرا جامعه لیتما عدم ،نام صاحب ورزشکاران

 هیسرما بدون ورزش قهرمانان، از ورزش شدن یته ورزش،

 .یانسان

19 

 

 یزگیانگ یب موج جادیا

 

 

 یدیناام و اسی طیشرا جادیا

 یبرا جوانان انیم در الزم تحرک فیتخف

 ورزش

 ورزشکاران شدن زهیانگ کم

 جادیا ورزشکاران، گرید انیم در یزگیانگ یب موج اشاعه

 نسبت یلیم یب ورزشکاران، شدن رغبت کم ،یدیناام و اسی

 ریگ همه ورزشکاران، شدن نینش خانه کردن، ورزش به

 .ورزشکاران انیم در رخوت و یتنبل شدن

20 

 بودجه و یماد منابع اتالف

 ورزش

 المال تیب عییتض

 کشور هیسرما رفت هدر

 ورزش وزارت بودجه اتالف

 المال، تیب رفتن نیازب جه،بود هدررفت ،یماد منابع اتالف

 به یمال یضررها لیتحم کشور، یماد هیسرما رفتن نیب از

 .شده انجام یها نهیهز اتالف و منابع انیز کشور،

 است. 4به صورت جدول  مورد اشاره خبرگان یو تعداد کدها شده ییشناسا عوامل کامل شرحانجام شده،  یتوجه به کدگذار با
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 ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت عوامل موثر در .4 جدول

Table 4. Effective factors in the migration of human capital in sports 

 یفراوان ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت یامدهایپ فیرد یفروان ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت علل فیرد

 21  یورزش مل گاهیجا فیتضع 11 19 مناسب  یو شغل یکار طیشرا 1

 8 کشور ورزش به زدن ضربه جهت نیمعاند استفاده 12 17 بیرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق 2

 19 یقهرمان ورزش افول 13 6 مدرن ستیز به شیگرا 3

 16  یمل ژیپرست کاهش 14 15 بهتر گاهیجا کسب یبرا تالش 4

 13 ورزشکاران یهویتیدامن زدن به ب 15 18  یو معنو یماد تیحما عدم 5

 17 ورزشکاران تیدارشدن محبوبخدشه 16 14  شتریب شرفتیرشد و پ انتظار 6

 14 نوجوانان و نونهاالن  یمنف یریالگوپذ 17 12 فیضع یاحرفه یهاگیل 7

 16 یانسان هیسرما از ورزش شدن یته 18 18 مبدأ فیضع امکانات 8

 18 یزگیانگ یب موج جادیا 19 11 روشن انداز چشم وجود عدم 9

 16 و بودجه ورزش  یمنابع ماد اتالف 20 9 ورزش یاهال نیب در یمنف احساسات موج 10

 است. 1نرم افزار به صورت شکل  یخروج

 
 نرم افزار یخروج .1 شکل

Figure 1. Software output 

است. به منظور  بودهدر ورزش  یانسان یهاهیسرما مهاجرتهمان عوامل موثر بر  ای هیگو 20 یپژوهش، پرسشنامه دارا نیا در

 یهایژگیبا و سهیاز عوامل را در مقا کیدارد که خبرگان هر 20در  20 سیپرسشنامه حالت ماتر نیشدت اثر عوامل، ا نیتب

 ولجد شرح به( M) میمستق روابط سیماتر در جینتا. کنندیم یازدهیامت شده انیب روش با مطابق یاثرگذار شدت نظر از گرید

 به مربوط یهاپاسخ یحساب نیانگیم ابتدا ،یفاز متلید پرسشنامه لیتحل جهتپژوهش حاضر  در شده است. یجمع آور فوق

 یفاز میروابط مستق سیماتر ریزجدول  یفاز ریخبرگان محاسبه شد. سپس با توجه به مقاد یهاپاسخ اجتماع جهت عامل هر

 ائه شده است.ار 5دست آمد که در جدول  به(L,M,U)به صورت 

 مهاجرت سرمایه انسانی

 شرایط کاری و شغلی مناسب حقوق و دستمزد باالتر گرایش به زیست مدرن تالش برای جایگاه بهتر

 موج بی انگیزگی

 تهی شدن ورزش از سرمایه انسانی

 الگوپذیری منفی

 کاهش محبوبیت ورزشکاران

 بی هویتی ورزشکاران

 مادی و معنوی عدم حمایت

 انتظار رشد و پیشرفت

 لیگ حرفه ای ضعیف

 امکانات ضعیف مبدا

 عدم وجود چشم انداز

 موج احساسات منفی

تضعیف جایگاه ورزش 

 ملی

 کاهش پرستیژ ورزش ملی افول ورزش قهرمانی استفاده معاندین

 اتالف منابع و بودجه
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 یفاز میروابط مستق سیماتر .5جدول

Table 5. Fuzzy direct relations matrix 

 روابط سیماتر 1 2 3 .... 18 19 20

(5/8، 8، 7) (6 ،5 ،4) (6 ،5 ،4) …… (9 ،9 ،8) (5، 5، 5/4) (0 ،0 ،0) 1 

(9 ،9 ،8) (8 ،7 ،6) (8 ،7 ،6) …… (5 ،4 ،3) (0 ،0 ،0) (4 ،3 ،2) 2 

(9 ،9 ،8) (9، 9، 8) (9 ،9 ،8) …… (0 ،0 ،0) (6، 5، 4) (7، 6، 5) 3 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(9 ،9 ،8) (9، 9، 8) (0 ،0 ،0) …… (6 ،5 ،4) (6 ،5 ،4) (6 ،5 ،4) 18 

(9 ،9 ،8) (0 ،0 ،0) (8 ،7 ،6) …… (8 ،7 ،6) (8 ،7 ،6) (8 ،7 ،6) 19 

(0 ،0 ،0) (9 ،9 ،8) (9 ،9 ،8) …… (9 ،9 ،8) (9 ،9 ،8) (9 ،9 ،8) 20 

 هر سپس و محاسبه سطر هر جمع ،یفاز متلید چهارم مرحله در موجود رابطه به توجه با ابتدا هاداده کردن نرمال یبرا سپس

 :است آمده ریمقاد شده نرمال سیماتر ریز جدول در .شد آنها سمیماکس مقدار بر میتقس داده

 نرمال شده  سیماتر .6جدول

Table 6. Normalized matrix 

20 19 18 .... 3 2 1  

(05/0 ،047/0 ،

041/0) 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 
…… 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(029/0 ،029/0 ،

026/0) 
(0 ،0 ،0) 1 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(049/0 ،046/0 ،

040/0) 

(046/0 ،040/0 ،

035/0) 
…… 

(029/0 ،023/0 ،

017/0) 
(0 ،0 ،0) 

(023/0 ،017/0 ،

011/0) 
2 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 
…… (0 ،0 ،0) 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 

(41/0 ،035/0 ،

029/0) 
3 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 
(0 ،0 ،0) …… 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 

(035/0 ،029/0 ،

023/0) 
18 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 
(0 ،0 ،0) 

(047/0 ،041/0 ،

035/0) 
…… 

(047/0 ،041/0 ،

035/0) 

(047/0 ،041/0 ،

035/0) 

(047/0 ،041/0 ،

035/0) 
19 

(0 ،0 ،0) 
(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 
…… 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 

(052/0 ،052/0 ،

047/0) 
20 

 .شودیم محاسبه 7صورت جدول  به (T) هازوج نیب کل روابط سیماتر ،یساز نرمال از بعد
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 (Tزوج ها ) نیروابط کل ب سیماتر .7جدول

Table 7. Matrix of total relations between (T) 

20 19 18 .... 3 2 1 T 

(226/0 ،174/0 ،

107/0) 

(196/0 ،148/0 ،

084/0) 

(228/0 ،146/0 ،

083/0) 
…… 

(219/0 ،159/0 ،

100/0) 

(206/0 ،143/0 ،

084/0) 

(512/0 ،161/0 ،

102/0) 
1 

(224/0 ،166/0 ،

103/0) 

(194/0 ،147/0 ،

078/0) 

(225/0 ،145/0 ،

086/0) 
…… 

(183/0 ،120/0 ،

065/0) 

(163/0 ،103/0 ،

051/0) 

(173/0 ،109/0 ،

057/0) 
2 

(228/0 ،169/0 ،

106/0) 

(203/0 ،160/0 ،

100/0) 

(233/0 ،158/0 ،

099/0) 
…… 

(159/0 ،099/0 ،

049/0) 

(201/0 ،133/0 ،

076/0) 

(192/0 ،128/0 ،

075/0) 
3 

…… …… …… …… …… …… …… ... 

(203/0 ،145/0 ،

091/0) 

(182/0 ،139/0 ،

088/0) 

(158/0 ،087/0 ،

042/0) 
…… 

(170/0 ،108/0 ،

060/0) 

(117/0 ،112/0 ،

063/0) 

(058/0 ،103/0 ،

164/0) 
18 

(243/0 ،173/0 ،

108/0) 

(166/0 ،115/0 ،

058/0) 

(244/0 ،152/0 ،

091/0) 
…… 

(217/0 ،142/0 ،

085/0) 

(226/0 ،148/0 ،

088/0) 

(209/0 ،136/0 ،

081/0) 
19 

(218/0 ،156/0 ،

083/0) 

(238/0 ،196/0 ،

121/0) 

(276/0، 194/0 ،

120/0) 
…… 

(245/0 ،181/0 ،

112/0) 

(255/0 ،187/0 ،

117/0) 

(273/0 ،173/0 ،

107/0) 
20 

 :شودیمحاسبه م 8صورت جدول  بهشده روابط کل  یفازید سی(، ماترT)زوج ها  نیکل ب روابطسیماتراز  بعد

 شده روابط کل  یفازید سیماتر .8جدول

Table 8. Difuzzy matrix of total relations 

 R 20 19 18 .… 3 2 1 یفازید

1 104626/0  1443/0  159588/0  …. 151276/0  144503/0  173199/0  046474/3  

2 /112421/0  105536/0  122791/0  …. 150666/0  144299/0  165235/0  739646/2  

3 131221/0  136289/0  102259/0  …. 162383/0  156133/0  168188/0  78432/2  

… … … … …. … … … … 

18 107612/0  116572/0  111904/0  …. 093746/0  137465/0  146351/0  275351/2  

19 141274/0  153036/0  146921/0  …. 160482/0  114013/0  174744/0  966769/2  

20 17312/0  187553/0  180016/0  …. 196168/0  188451/0  153657/0  703456/3  

D 530515/2  827682/2  672478/2  …. 999557/2  368464/2  137668/3   

آن عامل بر  یگذارریتأث زانیمسطر( نشانگر )جمع عناصر هر R جدول، نیاشده است. در  ارائه9جدول  در R-Dو  R+D ریمقاد

 مشخص R جیدر ورزش براساس نتا یانسان یهاهیسرما مهاجرتموثر بر  یندیشایپ عوامل ،اساس نیبر ا .است مطالعه مورد دهیپد

 نیبر ا .است مطالعه مورد دهیپد ازآن  یریپذ ریتأث زانیهر عامل نشان دهنده م ی(  براD) ستون عناصر جمع نیهمچن ؛شودیم

 . شودیم مشخص D جیدر ورزش براساس نتا یانسان یهاهیسرما مهاجرتاز  ریو اثرپذ یندیپسا عواملاساس 

 

 

 



 450 در ورزش یانسان های¬هیمهاجرت سرما یندیو پسا یندیشایعوامل پ ییشناسا شریعت نژاد و همکاران:

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 R-Dو  R+D ریقادم.9جدول
Table 9.R + D and R-D values 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R+D 5769/5  5673/5  4567/5  8667/5  1816/6  3932/5  0767/5  7300/5  9853/5  2668/5  

R-D 5159/0  088/0-  1181/0  0357/0-  6513/0  4382/0-  0546/0-  8130/0  524/0  782/0-  

- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R+D 7867/5  0435/6  3248/6  5481/4  1928/6  6487/6  102/7  2749/5  8132/5  8411/6  

R-D 301/0-  103/0-  3907/0  6563/0-  2717/1-  9055/0-  4522/0-  7242/0-  1203/0  5657/0  

R+D و استعامل مورد نظر  یریپذریتأثو  یگذارریتأثمجموع  انگری( بی)بردار برترR-D (ب بردار )هر عامل  یاثرگذار انگریارتباط

0اگر گریبه عبارت د ؛است یبررس مورد دهیپدبر  R D ،علت ریمتغ و است یندیشایپ وگذار  ریتأثعامل یا معیار باشد 

0و اگر  شودیم محسوب R D  با توجه به  لذا ؛شودیمعلول محسوب م ریو متغ ندیپسا و بوده ریپذ تأثیرعامل یا معیار

 ستیز به شیگرا ،مهاجرتبعد از  یکار یهاتیموقعمناسب در  یو شغل یکار طیشراآنچه گفته شد، در پژوهش حاضر عوامل، 

 وجود عدم و یدیناام ،گسترده مقصد التیو تشک مبدأ فیضع امکانات ،یانسان یهاهیسرما از یمعنو و یماد تیحما عدم مدرن،

 تیموقع در شتریب یتعال و شرفتیپ رشد، فرصت انتظار ب،یرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق روشن، انداز چشم و افق

 ورزش افول عوامل، نیهمچن ؛شوندیمحسوب م یانسان هیسرما مهاجرت دهیو اثرگذار بر پد یندیشایبه عنوان عوامل پ بیرق

 انورزشکار انیم در یزگیانگ یب موج جادیا ،ورزشکار نونهاالن و نوجوانان یمنف یریالگوپذ ،یالملل نیب و یجهان عرصه در یقهرمان

 احساسات موج جادیا ،و جوانان و بودجه وزارت ورزش یاتالف منابع ماد ،گوناگون یهاورزش یاحرفه یهاگیل فیتضع ،هینوپا

 ورزش به زدن ضربه جهت نیمعاند استفاده ،بیرق یکشورها تیتقو و یمل ورزش گاهیجا فیتضع ،ورزش یاهال نیب در یمنف

 ،ورزشکاران تیمقبول و تیدار شدن محبوبخدشه ،ورزشکاران یهویتیدامن زدن به ب ،ورزش عرصه در یمل ژیپرست کاهش ،کشور

 مهاجرت دهیاز پد کهاند شده ییشناسااز عوامل  یامجموعه و یندیپسا عوامل عنوان بهیانسان هیسرما از ورزش شدن یته

 یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیشده با پد ییعوامل شناسا یو معلول یروابط عل ن،یهمچن ؛رندیپذیم ریتأث یانسان یهاهیسرما

 است.  2به شرح شکل 

 

 یرابطه علت و معلول .2 شکل
Figure 2. Cause and effect relationship 



 451 2شماره  /9سال  /1401مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

  Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

 به شیگرا ،مهاجرتبعد از  یکار یهاتیموقعمناسب در  یو شغل یکار طیشرا شود،عواملیم دهید 2که درشکل  گونههمان

 عدم و یدیناام ،گسترده مقصد التیو تشک مبدأ فیضع امکانات ،یانسان یهاهیسرما از یمعنو و یماد تیحما عدم مدرن، ستیز

 در شتریب یتعال و شرفتیپ رشد، فرصت انتظار ب،یرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق روشن، انداز چشم و افق وجود

 یهاهیسرما مهاجرت یعوامل علل اصل نیا قتی. در حقاندهدر پژوهش حاضر در نظر گرفته شد یبه عنوان عوامل عل بیرق تیموقع

 ورزشکار، نونهاالن و نوجوانان یمنف یریالگوپذ ،یالملل نیب و یجهان عرصه در یقهرمان ورزش افولعوامل  نیهمچن ؛هستند یانسان

 در یمنف احساسات موج جادیا گوناگون، یهاورزش یاحرفه یهاگیل فیتضع ه،ینوپا ورزشکاران انیم در یزگیانگ یب موج جادیا

 نیمعاند استفادهو بودجه وزارت ورزش،  یاتالف منابع ماد ،بیرق یکشورها تیتقو و یمل ورزش گاهیجا فیتضع ،ورزش یاهال نیب

دار شدن خدشه ،ورزشکاران یهویتیدامن زدن به ب ،ورزش عرصه در یمل ژیپرست کاهش ،کشور ورزش به زدن ضربه جهت

عوامل  نیدر پژوهش حاضر هستند. ا یعنوان عوامل معلول به یانسان هیشدن ورزش از سرما یته ،ورزشکاران تیمقبول و تیمحبوب

 . شوندیم محسوب یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیپد یاصل یامدهایبه عنوان معلول و پ

 یریگجهینت و بحث

 یهاهیسرما مهاجرت دهیفراوان است، پد تیت واهمضرور یخاص کشور دارا طیکه امروزه با توجه به شرا یاز مسائل مهم یکی

 یبه عبارت ایخروج و  گرنظاره افته،یدر حال توسعه و توسعه ن یبه خصوص کشورها اینقاط مختلف دن شهیهم .است یانسان

 یختاراست که نشانگر مشکالت سا یاز معضالت یکی یانسان هیسرما مهاجرت قتی(. در حق30) است یانسان یهاهیسرما مهاجرت

 مهاجرت دهیشاهد بروز پد افتهیتوسعه ن ی(. هر ساله کشورها31کشور است ) کی یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیدر حوزه س

 میو در حال توسعه با منابع عظ کیاستراتژ یبه عنوان کشور رانیهستند. کشور ا افتهیتوسعه  یبه سمت کشورها یانسان هیسرما

(. 14) خوردیچشم م به شتریب روز به روز و سال به سال یانسان یهاهیو شدت خروج سرما ستین ینقاعده مستث نیو سرشار، از ا

. اندبوده یجهان و کیالمپ آور مدال گاه که است بوده یورزشکاران خروج شاهد خود اول سطح در کشور ورزش ر،یاخ سال چند در

کشور و  یبرا یو تبعات مخرب دیآیم گران اریبس آن ورزش و ورکش یبرا ،فراوان یو معنو یماد یهانهیهز علت به دهیپد نیا

ورزش  افول ب،یرق یکشورها تیتقو و یمل ورزش گاهیجا فیتضع که است آن دیمو بخش نیا در پژوهش جینتاورزش دارد. 

 مهاجرت یامدهایپ و تبعات نینوجوانان و نونهاالن ورزشکار از مهمتر یمنف یریوالگوپذ یالملل نیو ب یدر عرصه جهان یقهرمان

 و یمنف اثرات ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت که دهدیم نشان پژوهش یهاافتهی .هستند ورزش در یانسان یهاهیسرما

 کند،یم دیتهد شدت به را نونهال و هینوپا ورزشکاران ژهیو به ورزشکاران جامعه یحت و داشته کشور ورزش بر یریناپذ جبران

 ترک یراحت به را خود کشور که یورزشکاران از یالگوبردار صورت در و بوده یریالگوپذ مرحله در ورزشکاران از دسته نیا که چرا

 نیا ،یانسان هیسرما مهاجرت مبدأ یکشورها یبرادامن بزنند.  یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیبه پد ندهیدر آ توانندیم کنند،یم

از  مبدأ یافراد پرداخت شده، کشورها نیا یو رشد که برا یآموزش یهانهیبر هز اتفاق مهلک است، چرا که عالوه کی دهیپد

لذا  ؛شوندیم مندبهره هاآن رنج دست و ماحصل از گرید یکشورها و مانده محروم ارزشمند یهاهیسرما نیا ییایمواهب و مزا

 . شودیم یمقوله دو سر باخت تلق کیکشورها به عنوان  نیا یبرا دهیپد نیا

از عوامل  یامجموعهپژوهش،  یفی. در بخش کشودیم میتقس یکم و یفیک بخش دو به آن تیماه به توجه با پژوهش، نیا جیتان

 نیلذا ا ؛است شده ییشناسا یکدگذار روش و یفیک مطالعه از استفاده با ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیمرتبط با پد

 موج جادیا ؛ورزشکار نونهاالن و نوجوانان یمنف یریالگوپذ ؛یالملل نیو ب یدر عرصه جهان یافول ورزش قهرمان ،عوامل عبارتند از

 ستیز به شیگرا ؛مهاجرتبعد از  یکار یهاتیموقعمناسب در  یو شغل یکار طیشرا ؛هینوپا ورزشکاران انیدرم یزگیانگیب

 احساسات موج جادیا؛گوناگون یهاورزش یاحرفه یهاگیل فیتضع ؛یانسان یهاهیاز سرما یو معنو یماد تیعدم حما ؛مدرن
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 ورزش به زدن ضربه جهت نیمعاند استفاده ؛بیرق یکشورها تیتقو و یمل ورزش گاهیجا فیتضع ؛ورزش یاهال نیب در یمنف

ر در حقوق و دستمزد باالت ؛و عدم وجود افق و چشم انداز روشن یدیناام ؛گسترده مقصد التیو تشک مبدأ فیامکانات ضع ؛رکشو

 تیمقبول و تیدار شدن محبوبخدشه ؛ورزشکاران یهویتیدامن زدن به ب ؛در عرصه ورزش یمل ژیکاهش پرست ؛بیرق یهاتیموقع

 یو تعال شرفتیو بودجه وزارت ورزش و انتظار فرصت رشد، پ یاتالف منابع ماد ؛یانسان هیسرما از ورزش شدن یته ؛ورزشکاران

 دو قالب در هالفهؤم نیا یبند تیو اولو یبند میپژوهش مشتمل بر تقس یفیبخش ک جیتان نیهمچن غبیرق تیدر موقع شتریب

 یهاتیموقعمناسب در  یو شغل یکار طیشرا عوامل،لذا  ؛است یمعلول و یندیپسا عوامل و یعل و یندیشایپ عوامل از دسته

 التیو تشک مبدأ فیضع امکانات ،یانسان یهاهیسرما از یمعنو و یماد تیحما عدم مدرن، ستیز به شیگرا،مهاجرتبعد از  یکار

 رشد، فرصت انتظار ب،یرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق روشن، انداز چشم و افق وجود عدم و یدیناام ،گسترده مقصد

. شوندیسوب ممح یانسان هیسرما مهاجرت دهیو اثرگذار بر پد یندیشایبه عنوان عوامل پ بیرق تیموقع در شتریب یتعال و شرفتیپ

پژوهش باالخص در بخش  نیا جیاز نتا توانندیم تابعه یهاو سازمان و جوانان ورزش وزارت پژوهش، یعمل یکاربردها عنوان به

 عوامل اساس بر ونموده است  ییدر ورزش را شناسا یانسان هیسرما مهاجرتعوامل موثر بر  کهاستفاده کنند  یندیشایعوامل پ

 از ممانعت یبرا را خود یهابرنامه و هایمشخط ،لزوم صورت در و اقدام آن رفع به نسبت مسئله وجود صورت در شده ییشناسا

و  و جوانان ورزش وزارت پژوهش، نیا در شده ییشناسا یندیشایپ عوامل اساس بر. ندینما نیتدو مخرب دهیپد نیا بروز

 علل به ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیته باشند که پدتوجه داش دیورزش و جوانان با اداراتتابعه همچون  یهاسازمان

 یتعال و شرفتیپ رشد، فرصت انتظار ب،یرق یهاتیموقع در باالتر دستمزد و حقوق هاآن نیمهمتر که افتدیم اتفاق یگوناگون

 یکار یهاتیموقعسب در منا یو شغل یکار طیشراو  گسترده مقصد التیو تشک مبدأ فیامکانات ضع ب،یرق تیموقع در شتریب

از ورزشکاران و مدال  یاریاست که در کشور بس ریانکارناپذ تیواقع کی نیافزود که ا دیباب با نیهستند. در ا مهاجرتبعد از 

 شودیمسئله تنها به ورزشکاران ختم نم نیقرار دارند. ا ینییپا اریاز نظر حقوق و دستمزد، در سطح بس یو جهان یکیآوران المپ

عالوه بر  قتی. در حقکنند ترک را کشور ،ورزشکاران مهاجرت کنار در که هستند برخوردار طیشرا نیا از زین هاآن انیبمر و

و  یورزش گسترده التیتشک شتر،یب یو تعال شرفتیرشد، پ فرصت ر،یپذ هیسرما یاز کشورها یحقوق و دستمزد، بعض طیشرا

 یهاهیسرما مهاجرتدر  یعامل کشش کیکشورها را فراهم آورده تا به عنوان  گریورزشکاران د یمناسب برا یو شغل یکار طیشرا

نوجوانان و  یمنف یریالگوپذ،یالملل نیب و یجهان عرصه در یقهرمان ورزش عوامل،افول نیهمچن ؛ندینما فایا مهم ینقش یانسان

 موج جادیان،گوناگو یهاورزش یاحرفه یهاگیل فیتضع ه،ینوپا ورزشکاران انیم در یزگیانگ یب موج جادیار،ورزشکا نونهاالن

و بودجه وزارت  یاتالف منابع ماد ،بیرق یکشورها تیتقو و یمل ورزش گاهیجا فیتضع ،ورزش یاهال نیب در یمنف احساسات

 یهویتیدامن زدن به ب ،ورزش عرصه در یمل ژیپرست کاهش ،کشور ورزش به زدن ضربه جهت نیمعاند استفاده ،و جوانان ورزش

 و یندیپسا عوامل عنوان بهیانسان هیسرما از ورزش شدن یته ،ورزشکاران تیمقبول و تیدار شدن محبوبخدشه ،رزشکارانو

 یعمل یخصوص کاربردها در. رندیپذیم ریتأث یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیاز پد کهاند شده ییشناسااز عوامل  یامجموعه

 ،یانسان یهاهیاشاره نمود که با رفتن سرما دیدر ورزش با یانسان هیسرما مهاجرت دهیپد یامدهایو پ ندهایپژوهش در بخش پسا

 ارزشمند هیسرما نیا از که ییکشورها و شد خواهد فیتضع یجهان و یالملل نیب یهاتورنمنت در یقهرمان نظر از کشور ورزش

 یراندازیجودو، تکواندو و ت یهارشته در یقبل کیالمپ رد امر نیا نمونه. ندینمایم تیتقو را خود یورزش گاهیجا اند،شده مند بهره

 یهاهیسرما مهاجرتکه  یگرید ریو جبران ناپذ  یباره وجود دارد، آن است که اثر منف نیکه در ا یگریمهم د امدیمشاهده شد. پ

چرا که ورزشکاران نونهال و  ؛است ورزشکاران دسته نیا از هینوپا و نونهال ورزشکاران یریالگوپذ امکان داشته، ورزش در یانسان

در  توانندیم کنند،یترک م یکه کشور خود را به راحت یاز ورزشکاران یبوده و در صورت الگوبردار یریدر مرحله الگوپذ هینوپا

 زا شده ییشناسا یهازهیانگ از یاریبس چون شد، گفته آنچه اساس بر. بزنند دامن یانسان یهاهیسرما مهاجرت دهیبه پد ندهیآ
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 یبرقرار یبرا را خود تالش حداکثر دیبا تابعه یهاسازمان و جوانان و ورزش وزارت رد،یگیم نشئت یورزش امکانات و یمال مسائل

 تا ردیگ کار به ارزشمند یهاهیسرما نیا یرفاه یهابرنامه و یبازنشستگ یهابرنامه آنان، معاش نیتام ،یانسان یهاهیسرما حقوق

 در یانسان یهاهیاز سرما تیبا ارائه طرح حما و جوانان ورزش وزارت باره نیا در. ابدی ییرها انباریز و مخرب دهیپد نیا از کشور

قشر،  نیا یرفاه یهابرنامه و یبازنشستگ یهابرنامه آنان، معاش نیتام ،یانسان یهاهیسرما حقوق یبرقرار تیمحور با ورزش

 یهاافتهی افتراق و اشتراک وجوه خصوص در .بردارد درورزش یانسان یهاهیماسر مهاجرتدر ممانعت از  یگام بلند تواندیم

 و ینیحس و( 2019) یباقر یهاپژوهش یهاافتهی با حاضر پژوهش که گفت دیبا گرفته صورت یهاپژوهش گرید با پژوهش

 یبا پژوهش باقر حاضر شپژوه اشتراک وجه. (15 و 14 و 4) و مطابقت دارد ی( همخوان2017) یو جالل (2020) همکاران

پژوهش  نیهمچن ؛(14) دانندیم مهاجرتبهتر را عامل  یشغل یهابه فرصت ی( در آن است که هر دو پژوهش دسترس2019)

 به. (15) کندیورزشکاران قلمداد م مهاجرتبر  یندیشایرا پ یتیری( عوامل مد2020) همکاران و ینیحسحاضرهمچون پژوهش 

( همچون پژوهش حاضر به عنوان عامل 2017) یاست که جالل یمولفه ا نامناسب، یشتیمع طیراو ش نییپا حقوق و عالوه

اشاره داشت  دیپژوهش حاضر با یدر باب وجه نوآور تیدر نها (.4) است نموده ییشناسا یانسان یهاهیسرما مهاجرتاثرگذار در 

ینم افتی یانجام پژوهش و در داخل کشور پژوهش است که در زمان دیمفهوم جد کی یانسان یهاهیسرما مهاجرتکه مفهوم 

 نموده باشد. یندیپسا و یندیشایپ عواملعوامل به صورت  نیا ییمبادرت به شناسا که شود

 مهاجرت لیدل نیتر یاصل و منشاء که دهدیم نشان حاضر پژوهش جینتاکه  است ذکر به الزم پژوهش شنهاداتیپ خصوص در

. است امکانات نبود و یمال یهاتیحما و هامشوق و دستمزد و حقوق با مرتبط و یمال مسائل شور،ک ورزش در یانسان یهاهیسرما

 .شودیم مطرح ریز شرح به پژوهش شنهاداتیپ اساس نیا بر

 اشتغال ،یشتیمع ندهیآ دستمزد، و حقوق به مربوط مسائل ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرتو خروج عوامل نیمهمتر از یکی

 حوزه در مصوبیبانک التیارائه تسهکه با  شودیم شنهادیپ جوانان و ورزش وزارت به باره نیا در. است ورزش و ینیتمر اناتامک و

 یمعامالت ارزش به نیزم التیارائه تسهو  رورزشکاریافراد غ از شتریب زانیبه م مشمول ورزشکاران برای ازدواج و اشتغال مسکن،

 . ندیمسئله پاسخ گو نیبه ا ،جهان قهرمانان و یکیالمپ ورزشکاران به یورزش ساتیتأس لیتکمجهت احداث و  یبانک التیتسه و

 یماد تیحما عدم روشن، اندازچشم و شرفتیپ فرصت وجود عدم عوامل که شودیم شنهادیپبه وزارت ورزش و جوانان  نیهمچن

 یهاهیسرما مهاجرت کنندهتیتقو عوامل عنوان هب که را یزیست نخبه اتمسفر وجود ورزشکاران، دستمزد و حقوق ،یمعنو و

 مهاجرتحل معضل  یموارد را برا نیخود مدنظر قرار داده و ا یهایگذاراستیس و هایگذاریمش خط در را هستند یانسان

 .باشند داشته درنظر ورزش در یانسان یهاهیسرما

 یهاگیل تیوضع که شودیم شنهادیپ یانسان یهاهیسرما یمال و یروان ،یزشیانگ تیوضع بهبود یراستا در فوق، شنهادیپ درکنار

 هاشرکت از دعوت صورت به هاگیل نیا از تیحما با و جوانان و ورزش وزارت توسط مختلف، یورزش یهارشته در کشور یاحرفه

 مختلف یهارشته رد یورزش یهاباشگاه شدن یاحرفه سمت به حرکت و یورزش یهاگیحضور در ل یبرا یقو یمال انیحامو 

 یورزش یهارشته یعالوه بر رشد و اعتال یقو یمال انیحامو حضور  یورزش یهاگیل شدن یاحرفه با. ردیگ قرار کار دستور در

 در حضور یبرا ورزشکاران یماد یهازهیانگ مهم نیا و شده قیتزر هاگیل به اسپانسر یهاشرکت توسط یادیز هیسرما مختلف،

 .سازدیم وردهآبر شیپ از شیب را کشور

 ورزشکاران نیا اشتغال یهانهیزم که شودیم شنهادیپ ورزش، در یانسان یهاهیسرما مهاجرتاز  یریجلوگ یدر راستا نیهمچن

 و ورزشکاران صورت نیا در. شود یاتیعمل دولت اتیه مصوبه صورت به و نیتضم کی عنوان به یقهرمان و یورزش دوره از پس

 . آوردیم عمل به ممانعت کشور از هاآن خروج از که کنند ریتصو خود یبرا یمناسب یشغل ندهیآ ندتوانیم قهرمانان
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 کی لیتشک با که شودیم شنهادیپارشد وزارت ورزش  رانیمد گریورزش و د یمعاونت قهرمان ،و جوانان ورزش ریوز به نیهمچن

 کاهش هاو خروج آن مهاجرتتا  ندینما یدگیارزشمند رس یهاهیسرما نیا مشکالت به محور مسئله صورت به یتخصص کارگروه

 .ابدی

صورت گرفته در  یهاپژوهش و تعداد معدود پژوهش اتیکم بودن ادب که داشت اشاره دیبا پژوهش یهاتیمحدود خصوص در

 طیبه خاطر شرا نیهمچن ؛شودیم ادی حاضر پژوهش تیمحدود از یکی عنوانبه ورزش در یانسان یهاهیسرما مهاجرتارتباط با 

 مهم پژوهش حاضر است.  تیمحدود گرینمونه د یبا اعضا یمصاحبه حضور یمناسب برا طیو عدم وجود شرا ییکرونا

 قیالحظات اخالم

ها یافتهش شد تا در انتقال الو ت ه استاستفاده شد قی را رعایت کرده بودند،الت پژوهشی که نکات اخالدر پژوهش حاضر از مقا

صداقت و . گونه سوگیری انجام نشودهیچزم برای مخاطبان ایجاد گردد و در گزارش نتایج المطالعات پیشین، شفافیت  و نتایج

 . داری نیز در تحلیل متون و استناددهی رعایت شده استامانت

 حامی مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکردهای تأمین مالی در بخشگونه کمک مالی از سازماناین پژوهش هیچ

 مشارکت نویسندگان

 .اندمشارکت داشته ،های پژوهش حاضرنگارش همه بخشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و 

 تعارض منافع

 .بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد

 تشکر و قدردانی

 .دانیم از تمامی کسانی که در انجام دادن این مطالعه ما را یاری نمودند، قدردانی و سپاسگزاری کنیمزم میالبر خود 
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