
 
 

  1400بهار  _ مدیریت ورزشی 
 15 – 34 : ص ،1 شمارة، 13دورة 

  91  / 11 / 16 تاریخ دریافت :
 92 /05 /23  : پذیرشتاریخ 

 

 تبیین و تحلیل علل و پیامدهاي ورود سیاسیون به ورزش ایران
 
 

  3حسن اسدي  – 2محمود گودرزي   – 1∗دوستیمرتضی 
سر، ایران  1 ل دران، باب شگاه مازن علوم ورزشی، دان شکدة  شیار، دان علوم ورزش2. دان شکدة  ستاد، دان شگاه . ا ی، دان

شگاه تهران، تهران، ایران3تهران، تهران، ایران  علوم ورزشی، دان شکدة  ستاد، دان  . ا
 

 

 
 

 چکیده
یابد. ها در ورزش افزایش میشود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران و حکومتفراگیر میطورکه ورزش مشهور و همان

شامل دو  هدف تحقیق حاضر، تبیین و تحلیل علل و پیامدهاي ورود سیاسیون به ورزش ایران بود. کل فرایند تحقیق
صاحبه و مطالعۀ با استفاده از ابزار مها (مرحله است، مرحلۀ اول پژوهش، تحقیق کیفی از نوع نظریۀ برخاسته از داده

). AHPحلیلی (با استفاده از روش دلفی و ت -از نوع توصیفیمقاالت، اسناد و مدارك)، مرحلۀ دوم پژوهش، تحقیق کمی 
هاي وزارت ورزش و جوانان (سازمان جامعۀ آماري پژوهش عبارت بود از کلیۀ مدیران که سابقۀ حضور در هیأت رئیسه

حداقل در سطح مدیر کل همراه نخبگان دانشگاهی (هاي ورزشی بهسابق)، کمیتۀ ملی المپیک، فدراسیونتربیت بدنی 
مصاحبه  22، در قالب نفر از افراد 18ورزش و جوانان استان سابقۀ مدیریتی داشتند) را داشتند. در مرحلۀ کیفی از نظرهاي 

ري رسید، فرایند که موضوع به حد اشباع نظتفاده شد و زمانی(برخی افراد بیش از یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند) اس
متغیر مربوط به هدف تحقیق شناسایی شد. نتایج  56ها پایان یافت. پس از پایان مرحلۀ اول پژوهش، آوري یافتهجمع

ایران است.  ترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزشهاي انتخابی از دیدگاه نخبگان مهمنشان داد شهرت و انگیزه
ترین پیامدهاي مثبت و منفی ورود مدیران سیاسی مها و افزایش هرج و مرج در ورزش از مههمچنین توسعۀ زیرساخت
 به عرصۀ ورزش ایران است.

  
 يدیکل يهاواژه

 ها، ورزش.حکومت، دلفی، سیاستمداران، نظریۀ برخاسته از داده
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 مقدمه
ناپذیري با سیاست پیوند خورده طور اجتنابدهد که امروزه ورزش بهمیحوادث و وقایع دنیاي حاضر نشان 

هاي بسیار مهمی است که است. ورزش، یکی از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه

اجتماعی آن، همواره تمایل  –المللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی هاي بینها، افراد و سازمانحکومت

برداري کنند. تمایل افکار عمومی جهان به ا از آن براي دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهرهاند تداشته

هاي ورزشی از یک سو و انعکاس گستردة وقایع ورزشی از طریق کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویداد

تر نزدیک روز به همهاي جمعی از سوي دیگر، موجب شده است که قلمرو ورزش و سیاست روزبهرسانه

اي هاي سیاسی، دیگر امر سادهکه دوري عرصۀ ورزش از دنیاي سیاست و جدایی آن از بازيطوريشوند، به

شود، به همان اندازه دخالت سیاستمداران و طورکه ورزش مشهور و فراگیر میهمان .)1(رسد نظر نمیبه

حمایت مالی، سازماندهی و تسهیالت  ها نیازمندیابد. بسیاري از ورزشها در ورزش افزایش میحکومت

اند. تأسیسات و اماکن ند که افراد کمی داراي چنین منابعیاها به منابعی وابستههستند؛ بسیاري از ورزش

ند و تنها مؤسساتی که قدرت و توانایی مالی باالیی دارند، قادر به ساخت و نگهداري اورزشی گران و پرهزینه

ها و باشد تا به فرهنگ خاصی در جامعه ترویج و تبلیغ شود، حکومت که نیازآنها هستند. زمانی

هاي ورزشی این امر سیاستمداران با تدوین قوانین و مقررات در ورزش و کنترل ورزش از طریق سازمان

ها و سیاستمداران در ورزش بسته به جامعه دهند. ماهیت و گستردگی دخالت حکومتخوبی انجام میرا به

 . )2( ها و سیاستمداران براي خودشان چند هدف دارنداما معموالً حکومت ند،امتنوع

ها ها و جاهاي دیگرند. حکومتروها و پیادهها مسئول حفظ نظم در حوزة عمومی مثل پاركحکومت

اي از مرزها و حدودها براي جایی کنند که در این قوانین و مقررات مجموعهقوانین و مقرراتی را وضع می

گیرد و زمان آن و شرایطی که ورزش باید انجام گیرد، وجود دارد. مقامات حکومتی رزش انجام میکه و

ها و مسیرهاي ها، خیابانرویدادهاي ورزشی، براي کنترل و امنیت بازي ممکن است در زمان برگزاري

کوپتر هلی 47و هزار سرباز  43. همچنین دولت چین )3(منتهی به محل برگزاري رویدادها را مسدود کنند 

هزار  30هزار اتوبوس،  18هزار نیروي امنیتی در داخل  6کشتی نیروي دریایی و  33هواپیما و  74و 

امنیتی و نظارتی در شهر  هاي مسافربري و ده هزار دوربینهاي اتوبوس و پایانهنیروي امنیتی در ایستگاه

هاي ها هزینهکار برد. حکومتترل آنها بهپکن و دیگر شهرها و همراه با نیروي انسانی مجرب براي کن

طور مؤثرتري نظم عمومی را کنند تا آنها بتوانند بهزیادي را صرف آموزش پلیس و نیروهاي امنیتی می

هاي آموزش نیروهاي امنیتی ارتشی در ایاالت متحده . دانشکده)4(هاي حفظ کنند طی برگزاري بازي
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خصوص حفظ نظم یروهاي امنیتی در خصوص حفظ نظم عمومی بهاي را براي آموزش نهاي دوسالهدوره

گیرند، زیرا اعتقاد دارند که برگزاري یک رویداد عمومی در جریان برگزاري رویدادهاي ورزشی در نظر می

هاي حمایت از ورزش . البته برنامه)5(ورزشی بدون حضور نیروهاي امنیتی و پلیس غیرممکن است 

هاي دیگر از جمله کاهش فقر، ها با کوششها و طرحد، مگر اینکه این برنامهشوندرت مؤثر واقع میبه

خانمانی، بیکاري و گسستگی فرهنگی و ضعف سیاسی که موجب مشکالت اجتماعی در نژادپرستی، بی

شود که )، پیشنهاد می2006( 1هارتمن. براساس نتایج تحقیق بلوك و )3(شود، همراه باشد جوامع می

هاي هاي ورزشی از جانب حکومت بهتر است این برنامهها و طرحبودن و کارامد بودن برنامهبراي مؤثر 

که  کنندها همراه باشند، تا مردم احساس ها براي کاهش میزان جرمحمایت از ورزش با دیگر تالش

مه، نتایج توانند نظم عمومی را حفظ کنند. با این هند و میادولتمردان و مسئوالن در ادارة شهر مصمم

خصوص در شب موجب ) نشان داد که برگزاري رویدادهاي ورزشی، به2006هارتمن ( تحقیق بلوك و

شود. این مسئله موجب تغییر تمرکز روي ویژه توسط نژادپرستان میترس وقوع جرم در جمعیت، به

که طور کلی زمانیهاي کنترل اجتماعی با تأکید روي امنیت شد. بههاي پیشگیرانه همانند روشبرنامه

هاي مختلفی ممکن نظم عمومی دلیل اصلی حمایت و دخالت حکومت از ورزش است، این دخالت به شیوه

هاي شرکت در ورزش محدود شود و در عین که گاهی بعضی از شکلطورياست روي ورزش مؤثر باشد. به

 .)6(هاي دیگر حمایت شود بعضی از شکل

ها ها یا در دادگاهتنظیم سیاست وسیلۀ تدوین قوانین و مقررات وها ممکن است در ورزش بهحکومت

کنند، نفوذ و دخالت کنند. یک هاي ورزشی عمومی شرکت میبراي حفظ حقوق شهروندانی که در برنامه

. )7(ها و قانون براي جنسیت در ورزش در ایاالت متحده و دیگر کشورهاست نمونه براي این نوع دخالت

هاي شرکت در ورزش براي معلوالن وضع کردند. ها قوانینی را براي تدارك فرصتاز دولت امروزه بسیاري

ز معلوالن اصادر کرد که در آن حکم  2001براي مثال، در ایاالت متحده دادگاه عالی حکمی را در سال 

در  حلیدادگاه م 2008براي شرکت در ورزش در برابر دانشگاه استنفورد دفاع کرد. همچنین در سال 

ا ملزم کرد ایاالت متحده حکمی را علیه دانشگاه میشیگان صادر کرد که در آن حکم دانشگاه میشیگان ر

صندلی به  32هاي موجود در استادیوم دانشگاه میشیگان را که مخصوص افراد معلول است، از تا صندلی

 برساند.  210صندلی تا پایان سال  88

                                                           
1. Hartmann, D, & Brooks 
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زش اغلب با انگیزة کسب پرستیژ و به رسمیت شناخته شدن ها و سیاستمداران در وردخالت حکومت

افتد. چین براساس بعضی برآوردها . این مسئله در سطح محلی، ملی و حتی جهانی اتفاق می)8(است 

عنوان پکن، در تالش براي نمایش و ارائۀ کشور چین به 2008هاي المپیک بیلیون دالر در بازي 65بالغ بر 

هاي تجاري و گردشگري جذاب است، هزینه کرده گذاريی پویا که براي سرمایهکشوري قدرتمند و ملیت

ها و سیاستمداران در تالش براي کسب پرستیژ و به رسمیت شناخته شدن . همچنین حکومت)9(است 

هاي خصوص بازيالمللی بهشان براي شرکت در مسابقات بینیملهاي گذاري زیادي براي تیمسرمایه

الملل براي مشروعیت بخشیدن حکومتشان در قلمرو ینبدهند. سیاستمداران از ورزش میالمپیک انجام 

در  حکومتشانها موجب افزایش وجهۀ مثبت کنند و اعتقاد دارند که کسب مدالالمللی استفاده میبین

هاي زیادي را براي جهان خواهد شد. این دلیل مهمی براي این سؤال است که چرا سیاستمداران پاداش

. تالش براي کسب پرستیژ و به )3(پردازندکنند، میالمللی مدال کسب میورزشکاران که در سطوح بین

ن محلی در ورزش که مسئوالطوريگیرد، بهمیبررسمیت شناخته شدن سیاستمداران محلی را نیز در 

عنوان جاي خوبی براي هاي ورزشی براي تبلیغ شهر بهها و تیمکنند. مسئوالن شهرها از باشگاهدخالت می

 . )10(کنند زندگی، کار، تجارت یا گذراندن تعطیالت استفاده می

عمومی که مردم عالقۀ زیادي به ورزش دارند، مسئوالن حکومتی و سیاستمداران اغلب از بودجۀ زمانی

کنند. وحدت احساسی که عنوان نمایندگان شهر و جامعه استفاده میها بهبراي حمایت ورزشکاران و تیم

تواند براي ایجاد یا احیاي هویت شهر یا ملت استفاده شود، میوسیلۀ ورزش یا یک تیم ورزشی ایجاد میبه

یی بزرگی براي ساختن هویت . ورزش ابزاري مهم براي تصویرسازي ملی است. ورزش گردهما)3(شود 

شود، گاهی اگر وحدت، غرور و هویت ملی از حد ملی است. هرچند ورزش موجب هویت و وحدت ملی می

. هدف سیاستمداران از دخالت در )11(شود می منجر پرستی کورکورانه و نظامخود فراتر روند، به میهن

کند و ورزش زنان ورزش مردان حمایت میکه حکومت از ورزش، ترویج هویت و وحدت ملی است. زمانی

شود و اما زنان ممکن است گیرد، این امر موجب افزایش هویت و وحدت ملی بین مردان میرا نادیده می

هاي ملی ماهیت سیاسی دارند، زیرا افراد مختلف از مردم را با نژادها و احساس سردي کنند. هویت

وجود آمدن کند. البته، هرچند ورزش موجب بهجمع میهاي گوناگون روي محوریت هویت خاص دیدگاه

شود، این حس و وحدت و هویت موقتی است و هاي گوناگون میها و دیدگاهوحدت ملی با افراد با ویژگی

افتند، افرادي که در طبقۀ پایین ها بار دیگر افراد یاد طبقۀ اجتماعی خود میپس از اتمام بازي یا بازي

دهند؛ ورزش در این شکل تنها مجدداً نارضایتی خود را با اشکال گوناگون نشان میجامعه قرار دارند، 
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ها کند و براي ایجاد وحدت ملی پایدار سیاستمداران و حکومتحسی موقتی از وحدت ملی را ایجاد می

 .)12(گذاري کنند باید عدالت را در جامعه پایه

هاي سیاسی خاصی را در بین ها و ایدها ارزشکنند تها و سیاستمداران در ورزش دخالت میحکومت

آن کشور  سیاستمداران که شرایط کشوري نامساعد باشد.خصوص در زمانیشهروندانشان ترویج دهند. به

هاي خاصی را ترویج کنند. البته مشکل است بفهمیم که ها و ایدهدر ورزش دخالت خواهند کرد تا ارزش

گذارد و تا چه اندازه ورزش نمایندة ایدئولوژیکی یک جامعۀ خاص می تا چه اندازه ورزش روي مردم تأثیر

هاي خاصی را ترویج داري است و ارزشاست، با این همه، ورزش در ایاالت متحده نمایندة جامعۀ سرمایه

هاي کند. یک نمونه از استفادة سیاستمداران از ورزش براي تبلیغ ایدئولوژي سیاسی خودش در بازيمی

 . )3(هاي المپیک براي ترویج نژادپرستی استفاده کرد که هیتلر از بازيرلین اتفاق افتاد، زمانیالمپیک ب

ها در مشروعیت آن است. اگر مردم رهبران سیاسی و حکومت را مشروع ندانند، حفظ اقتدار حکومت

ها ران تیمها براي حفظ مشروعیتشان از ورزشکانظم اجتماعی بسیار سخت است. سیاستمداران و حکومت

کنند. یک نمونۀ خوب براي استفاده هاي خاصی براي پذیرششان در ذهن شهروندان استفاده میو ورزش

هاي زیادي را در زمان ریاست جمهوري خود بود که عکس 1جمهور سابق آمریکا بوشاز ورزشکاران، رئیس

ند که خود را طرفدار ورزش و کنگرفت. در بیشتر موارد رهبران سیاسی تالش میبا ورزشکاران برتر می

کنند تا برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی را به حتی هوادار وفادار نشان دهند. رهبران سیاسی تالش می

هاي ورزشی را در مسابقات آمیز ورزشکاران و تیمکنند تا عملکرد موفقیتخودشان نسبت دهند و تالش می

 . )13(ن نشان دهند هاي خودشاالمللی حاصل زحمتهاي بینو رقابت

میالدي سیاستمداران در ورزش دخالت کردند تا از این طریق شکل خاصی از  1980از اوایل دهۀ 

کنند تا ها دالر هزینه میتوسعۀ اقتصادي شهري را تسهیل کنند. مسئوالن شهري و حکومتی میلیون

بزرگ  هايهاي المپیک جام جهانی فوتبال و دیگر رقابتمیزبانی رویدادهاي بزرگ ورزشی همچون بازي

هاي ورزشی و ها و استادیومالمللی را کسب کنند. با اخذ میزبانی رویدادهاي ورزشی و با ساخت مکانبین

با رونق دادن اقتصاد شهر، حرکت اقتصادي عظیمی در کشور ایجاد خواهد شد. استفاده از ورزش روشی 

هاي المپیک ابزاري هد بود. بازيهاي اقتصادي خوامؤثر براي ایجاد حمایت عمومی براي این نوع از پروژه

هاي اجتماعی . بسیاري از دولتمردان معتقدند ورزش موجب تشکیل گروه)10(براي توسعۀ شهرهاست 

                                                           
1. Bush 



 1400، بهار 1شمارة  ،13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               20

 

 

از فضاي ورزشی نشاط و شادي خاص را به  شدهحاصلهاي اجتماعی ها و دستهشود که این گروهمی

اقتصادي و اجتماعی خواهد شد. نتایج  مدت موجب توسعۀکنند. این امر در طوالنیجامعه منتقل می

هاي ورزشی عنوان داوطلب در سازمان) نشان داد کسانی که به2007هاروي و همکاران (تحقیق 

هاي شوند که کمتر در حوزهوجود آمدن شبکۀ وسیعی از روابط میکنند، موجب بهغیرانتفاعی فعالیت می

» بررسی روابط بین ورزش و سیاست«) با عنوان 2002م (. نتایج تحقیق هولیا)14(دیگر قابل مشاهده است 

در پنج کشور استرالیا، کانادا، ایرلند، انگلستان و ایاالت متحدة آمریکا از نظر دخالت دولتمردان در ورزش 

کنندة نشان داد که دخالت سیاستمداران در ورزش نسبت به گذشته بیشتر شده و از سه طریق عمده تأمین

 . )15(تدوین قوانین و مقررات در ورزش هستند مالی، اجرایی و 

ها و هاي مختلف براي ورود و دخالت حکومتبا توجه اهداف و دالیل مختلف ذکرشده در مورد کشور

ران را بررسی سیاستمداران در ورزش، پژوهشگر بر آن است تا علل و اهداف ورود سیاستمداران به عرصۀ ای

اسی ران سیاسی به ورزش کشور، دیگر عرصۀ ورزش به عرصۀ سیکند. در چند سال اخیر با ورود مدی

تواند گامی گیرد. شناسایی علل ورود میهاي مختلفی از ورزش صورت میبرداريتبدیل شده است و بهره

این است  در جهت درك اهداف واقعی ورود افراد سیاسی به ورزش باشد. مسئله و سؤال اصلی این پژوهش

ور چه راد سیاسی به ورزش کشور چیست؟ و حضور این افراد در عرصۀ ورزش کشعلل ورود مدیران و اف

 نتایج و پیامدهایی در پی دارد؟ 

 

 شناسی پژوهشروش

هاي ورود مدیران سیاسی به ورزش ایران، از روش براي بررسی مسئلۀ تحقیق تبیین و طراحی علل و پیامد

قع ترکیب روش تحقیق کیفی و روش تحقیق استفاده شد. روش تحقیق آمیخته در وا 1تحقیق آمیخته

است که ابتدا روش کیفی و  2کمی است. در این پژوهش روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی

یابی دربارة موقعیت هاي تحقیق آمیختۀ اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینهسپس روش کمی است. در طرح

طور خالصه کل فرایند تحقیق پردازد. بههاي کیفی میدادهنامعین است. براي این منظور ابتدا به گردآوري 

ها (با استفاده از شامل مراحل زیر است: مرحلۀ اول پژوهش: تحقیق کیفی از نوع نظریۀ برخاسته از داده

                                                           
1. Mixed Method 
2. Sequential Exploratory 
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تحلیلی  -ابزار مصاحبه و مطالعۀ مقاالت، اسناد و مدارك)؛ مرحلۀ دوم پژوهش: تحقیق کمی از نوع توصیفی

 ).AHPاز روش دلفی و (با استفاده 

ها، براي ساخت نظریه از روش نظریۀ برخاسته از مرحلۀ اول پژوهش: روش نظریۀ برخاسته از داده

 و از نوع سیستماتیک استفاده شده است. 1هاداده

ها از طریق جزء به جزء کردن اطالعات در مرحلۀ اول، کدگذاري باز: پژوهشگر نظریۀ برخاسته از داده

پردازد. پژوهشگر براساس ها) اطالعات دربارة پدیدة مورد مطالعه میهاي (طبقهمقولهبندي به شکل

هاي فرعی ها) و مقولههاي اصلی (طبقهها، مقاالت، اسناد و مدارك مقولهشده از مصاحبههاي گردآوريداده

پژوهش که  کند. با مطالعۀ مقاالت، اسناد و مدارك یک سري متغیرهاي مرتبط با موضوعرا مشخص می

سی به عرصۀ ند از: علل ورود مدیران سیاامتغیرهاي اصلی پژوهش است، شناسایی شد. این متغیرها عبارت

اي که کند تا این مدیران وارد عرصۀ ورزش شوند، شرایط مداخلهاي که کمک میورزش، شرایط واسطه

ود به ران سیاسی پس از ورگرفته توسط مدیدر امر ورود مدیران سیاسی دخالت دارند، کارهاي صورت

 عرصۀ ورزش ایران و پیامدهاي مثبت و منفی ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش.

(هدف این نوع مصاحبه  2ساختاریافته و از نوع مصاحبۀ مفهومیسپس با استفاده از مصاحبۀ نیمه

اختار مفهومی گر قصد دارد ستوضیح و تشریح مفهومی یک پدیده یا موضوع است. در این روش مصاحبه

مفاهیم را در مورد یک پدیده تشریح کند. سؤاالت در این شیوة مصاحبه به کاوش معنا و ابعاد مفهومی 

اند) با تعدادي از مدیران سیاسی که هاي مفهومی مرتبطهاي محوري و جایگاه و ارتباط آنها با شبکهواژه

ن مصاحبه با تعدادي از نخبگان دانشگاهی کردند و همچنیکنند یا فعالیت میدر عرصۀ ورزش فعالیت می

هاي اصلی پژوهش که مسئولیت اجرایی در ورزش داشتند یا دارند، به شناسایی عوامل مربوط به متغیر

. علل 1گانۀ اصلی (متغیرهاي اصلی شامل متغیر مرتبط با متغیرهاي شش 56پرداخته شد که در مجموع 

. پیامدهاي 6. پیامدهاي مثبت 5گرفته، . کارهاي صورت4اي، له. شرایط مداخ3اي، . شرایط واسطه2ورود، 

ها تعداد نمونۀ خاصی از قبل منفی) پژوهش شناسایی شد. در روش تحقیق کیفی از نوع برخاسته از داده

که مدل به مرحلۀ ساخت شود و تا زمانیگیري کیفی استفاده میهاي نمونهشود، ثانیاً از روشتعیین نمی

برفی در گیري هدفمند و گلولهرو از دو روش نمونهیابد، ازاینگیري ادامه میسیده است، نمونهو اشباع نر

 شود. مرحلۀ اول تحقیق استفاده می

                                                           
1. Grounded Theory 
2. Conceptual Interview 
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کند، آن را در مرحلۀ دوم، براي کدگذاري محوري: پژوهشگر یک مقولۀ کدگذاري باز را انتخاب می

کند. ها را به آن مرتبط میررسی و سپس سایر مقولهعنوان مقوله یا پدیدة اصلی) در مرکز فرایند ب(به

 شود.) است که نمودار کدگذاري نامیده می1انجام این مرحله مستلزم ترسیم شکلی (شکل 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 نمایش کدگذاري محوري پژوهش. 1شکل 
 

اي دربارة سومین مرحلۀ کدگذاري، کدگذاري گزینشی است. در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه

پردازد. هدف از این تحقیق بررسی علل آمده در الگوي کدگذاري محوري میدستهاي بهرابطۀ میان مقوله

اصلی این پژوهش بررسی علل ورود مدیران  ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش ایران است. کانون

سیاسی به عرصۀ ورزش ایران است. در این زمینه یک سري عوامل موجب تسهیل حضور مدیران سیاسی 

اي هستند. مدیران اي و شرایط مداخلهکنندة شرایط واسطهشوند که این عوامل تسهیلبه عرصۀ ورزش می

با عبارت  1شکل  درها دهند که این اقدامرا انجام می هاییسیاسی پس از ورود به عرصۀ ورزش اقدام

مشخص است. کارهایی که مدیران سیاسی پس از ورود به عرصۀ ورزش انجام  "گرفتهکارهاي صورت"

هایی را در پی دارد. این پیامدها به دو صورت پیامدهاي مثبت و پیامدهاي منفی بیان دهند، پیامدمی

 شوند.می

پیامدهاي 
 مثبت

شرایط 
 اي واسطه

کارهاي 
 صورت گرفته

پیامدهاي 
 منفی

 علل ورود

شرایط 
اي مداخله  
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شده در بندي متغیرهاي شناساییدهی و رتبهدف از این مرحله از پژوهش وزنمرحلۀ دوم پژوهش: ه

متغیر فرعی حول محور این متغیرهاي اصلی در  56متغیر اصلی و  6مرحلۀ اول پژوهش است. تعداد 

 AHPبندي متغیرها، روش دهی و رتبههاي خوب براي وزنمرحلۀ اول پژوهش شناسایی شد. یکی از روش

علت همپوشانی متغیرها با یکدیگر و براي تفکیک متغیرها مراتبی) است. بهوتحلیل سلسلهه(فرایند تجزی

که هیچ متغیري ناخواسته حذف نشود، از روش دلفی از یکدیگر و حذف متغیرهاي غیرضروري، طوري

 استفاده شد. AHP کارگیري روشقبل از به

نظر رسید راه اساسی ادبیات تحقیق، بهشناسی پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و در مورد روش

دستیابی به نتیجۀ صحیح و کاربردي، استفاده از نظرهاي کارشناسان و متخصصان در این زمینه است. در 

وتحلیل نظرهاي کارشناسان، آوري و تجزیهتوانست با جمععنوان مدلی که میاین زمینه مدل دلفی به

 توجه و انتخاب پژوهشگران قرار گرفت. متغیرهاي پژوهش را غربالگري کند، مورد 

مراحل انجام کار روش دلفی: روش دلفی به دو صورت عمومی و پیشرفته قابل تحقق است. در این 

پذیري بیشتر برگزیده شده است. در این شیوه، نخست تیم کوچکی دلیل انعطافپژوهش، روش عمومی به

تري با تعداد شود. در مرحلۀ بعد این تیم گروه بزرگیگر تعیین مبا نفراتی کم به نام تیم طراح و تحلیل

گیرند، اند که مورد پرسش قرار مینفرات بیشتر به نام گروه دلفی را که در واقع کارشناسان و متخصصانی

گر تهیه شود. این پرسشنامه کند. در ادامه باید پرسشنامۀ اول توسط گروه طراح سؤاالت و تحلیلتعیین می

گذاري بندي و ارزشآوري، نظرها جمعشود و پس از جمعخگویی به گروه دلفی ارسال میمنظور پاسبه

اي دیگر براساس گر در مرحلهشود. تیم طراح و تحلیلشود. این مرحله، دور اول دلفی نامگذاري میمی

ه با روش فتگرانجام هايکند. در ادامه، مجموعه اقدامنتایج مرحلۀ اول پرسشنامۀ دور دوم را طراحی می

 دلفی طی مراحل زیر تشریح شده است:

ها، از یک گروه چهارنفره شامل منظور طراحی پرسشنامهگر: این تیم بهالف) تیم طراح و تحلیل

 پژوهشگر، دو استاد راهنما و استاد مشاور تشکیل شده است.

استادان دانشگاهی  نفر است که همگی از نخبگان و 30اي مرکب از ب) گروه دلفی: این گروه مجموعه

 اند.بوده

گر، براساس اطالعات حاصل از پرسشنامه: در این مرحله، گروه طراح و تحلیل سؤاالتج) طراحی 

اي خاص را براي نظرخواهی از گروه دلفی تنظیم کرد. با توجه به هدف، مراحل اول پژوهش، پرسشنامه
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شدة حاصل از مرحلۀ اول شناساییاین پرسشنامه شامل جدولی است که در سطرهاي آن متغیرهاي 

 پژوهش در قالب شش متغیر اصلی و در ستون گزینۀ بلی و خیر گنجانده شده است. 

دهندگان باید با توجه هدف تحقیق و متغیر اصلی در هر بخش پرسشنامه، د) دور اول دلفی: پاسخ

(در صورت تشخیص) در پایان صورت بلی و خیر پاسخ دهند، و در نهایت اضافه کردن متغیر یا متغیرها به

 60آوري شدند و متغیرهایی که ها جمعهر بخش از پرسشنامه. پس از پایان مرحلۀ اول دلفی، پرسشنامه

دهندگان به آن جواب مثبت دادند، در این پرسشنامه باقی ماندند و متغیرهایی که کمتر از درصد پاسخ

دهندگان پیشنهاد د. سپس مواردي هر یک از پاسخاین مقدار پاسخ مثبت (بلی) دریافت کردند، حذف شدن

 کردند به پرسشنامه اضافه شد.

شده پس از پایان مرحلۀ اول دلفی، براي اظهار نظر مجدد به ه) دور دوم دلفی: پرسشنامۀ ساخته

 60آوري شدند و متغیرهایی که ها جمعدهندگان ارسال شد. پس از پایان این مرحله، پرسشنامهپاسخ

دهندگان به آن جواب مثبت دادند، در این پرسشنامه باقی ماندند و متغیرهایی که کمتر از سخدرصد پا

 این مقدار پاسخ مثبت (بلی) دریافت کردند، حذف شدند. 

نشان داده شده است. پس از پایان دور دوم روش  1نتایج حاصل از پایان دور دوم دلفی در جدول 

 د.متغیر رسی 33دلفی تعداد متغیرها به 

 . نتایج حاصل از روش دلفی1جدول 

 متغیرهاي فرعی مرتبط متغیرهاي اصلی

هاي باالتر، محبوبیت، وجهۀ خوب در جامعه، استفاده از قهرمانان براي تأیید پست علل ورود
هاي انتخاباتیخود، کنترل امور سیاسی، شهرت، انگیزه  

ايشرایط واسطه  
و سیاسی، همبستگی ضعیف بین  وضعیت اقتصادي جامعه، مناسبات اجتماعی

توجهی به علم و تخصص، ساختار ورزش، عدم توسعۀ ورزش، متخصصان ورزشی، بی
 قوانین و مقررات

ايشرایط مداخله گیري، وضعیت انفعالی محیط عدم استقالل ورزش از حکومت، مراکز متعدد تصمیم 
 ورزش

کارهاي 
گرفتهصورت  

زیردستان، کسب بودجۀ بیشتر، ترویج جایی حضور مدیران سیاسی دیگر، جابه
هاي ورزشی، تفرقه و شان، رانده شدن متخصصان ورزشی از پستیاسیسایدئولوژي 

هاي انتخاباتیبدبینی در بین متخصصان ورزشی، فعالیت  
هاي ورزشیها، تأثیر مثبت بر رسانهجذب حامیان مالی، توسعۀ زیرساخت پیامدهاي مثبت  

 پیامدهاي منفی
هاي نوین علمی، تبدیل شدن محیط ورزش به رفتن ورزش با روشفاصله گ

سازي در احزاب سیاسی، هرج و مرج در ورزش، ایجاد تنش و حاشیه وتازتاخت
 ورزش، نتایج ضعیف در ورزش، پسرفت ورزش در سطوح قهرمانی و همگانی
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ۀ گانششپس از انجام روش دلفی در دو دور و غربال شدن متغیرهاي فرعی مرتبط با متغیرهاي 

 استفاده شد. AHPبندي متغیرهاي فرعی با توجه به متغیرهاي اصلی از روش دهی و رتبهاصلی، براي وزن

 مراتبی شامل مراحل زیر است:فرایند تحلیل سلسله

) از موضوع مورد بررسی شامل هدف، معیارها و 2بی (شکل مراتایجاد ساختار سلسلهمرحلۀ اول: 

 ها.گزینه

 
 مراتبی شناسایی عوامل مرتبط با مدیران سیاسی به ورزش ایران. درخت سلسله2شکل 

 
مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در صورت سلسلهگیري بهدر این مرحله، مسئله و هدف از تصمیم

 هاي تصمیم است.گیري و گزینههاي تصمیمتصمیم شامل شاخصآیند. عناصر یدرمند، اارتباط

مقایسۀ زوجی متغیرهاي فرعی براساس متغیرهاي اصلی: یک روش اساسی براي آزمون  مرحلۀ دوم:

AHPمتغیرهاي فرعی براساس معیار متغیر اصلی  تکتکاي دوتایی است. در این روش ، روش مقایسه

هاي باالتر، محبوبیت، وجهۀ خوب در جامعه، استفاده متغیرهاي پست دهی شدند. براي مثال،مقایسه و وزن

شان یاصلهاي انتخاباتی با توجه به متغیر أیید خود، کنترل امور سیاسی، شهرت و انگیزهتاز قهرمانان براي 

عنوان معیار است، مقایسه شدند. به همین ترتیب دیگر متغیرها نسبت به که در اینجا به "علل ورود "

دهی شدند. اهمیت نسبی هر متغیر نسبت به دیگري با توجه به امتیازبندي شان مقایسه و وزنغیر اصلیمت

اختصاص داده شده است، در یک ماتریس زوجی توسط نخبگان دانشگاهی  9تا  1که بین  2جدول 

 مشخص شد.
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 هاکمیتی براي مقایسۀ زوجی گزینه 9. مقیاس 2جدول 
 مقدار عددي ترجیحات (قضاوت شفاهی)

ترتر یا کامالً مطلوبکامالً مرجح یا کامالً مهم  9 
 7 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي

 5 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوي
ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم  3 

 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل  

 
 محاسبۀ وزن نسبی هر متغیر مرحلۀ سوم:

 افزارنرماي از محاسبات عددي تعیین شد. این کار از طریق وزن و اهمیت هر متغیر از طریق مجموعه

AHP Master .محاسبه شد 

هاي محاسبۀ ناسازگاري و تعیین وزن نهایی هر متغیر: اگر ناسازگاري مجموع پاسخ مرحلۀ چهارم:

هاي خود تجدید نظر کند. شد تا در پاسخباشد، از او خواسته می 1/0دهنده در بخش بیش از هر پاسخ

بیشتر بود، از فرایند تحلیل  1/0هاي او از نرخ ناسازگاري که در نظردهی دور دوم نیز پاسخدرصورتی

 شد.مراتبی حذف میسلسله

 گیري پژوهشجامعه، نمونۀ آماري و روش نمونه

 ي پژوهش در مرحلۀ کیفیگیرجامعه، نمونۀ آماري و روش نمونه

هاي وزارت ورزش کلیۀ مدیران که سابقۀ حضور در هیأت رئیسهجامعۀ آماري پژوهش عبارت بود از 

هاي ورزشی هاي کمیتۀ ملی المپیک، کلیۀ فدراسیونو جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)، هیأت رئیسه

انان استان سابقۀ مدیریتی داشتند)، همراه نخبگان دانشگاهی (حداقل در سطح مدیر کل ورزش و جوبه

دانشگاهی داشتند. در روش پژوهش کیفی از نوع برخاسته  1390تا  1370ساله از سال  20در یک دورة 

شود گیري کیفی استفاده میهاي نمونهشود، ثانیاً از روشها، تعداد نمونۀ خاصی از قبل تعیین نمیاز داده

رو از دو روش یابد، ازاینگیري ادامه میاشباع نرسیده است، نمونه که مدل به مرحلۀ ساخت وو تا زمانی

نفر از افراد،  18در پژوهش حاضر از نظرهاي  برفی در این مرحله استفاده شد.گیري هدفمند و گلولهنمونه

که مصاحبه (برخی افراد بیش از یک بار مورد مصاحبه قرار گرفتند) استفاده شد و زمانی 22در قالب 

، گستره، تعداد و تنوع 3ها پایان یافت. جدول آوري یافتهع به حد اشباع نظري رسید، فرایند جمعموضو

 دهد.شده را به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی نشان میافراد مصاحبه
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 شده به تفکیک جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی. گستره، تعداد و تنوع افراد مصاحبه3جدول 
موقعیت شغلی و اجتماعی جایگاه و  تعداد مصاحبه تعداد افراد 

 12 10 اعضاي هیأت علمی و استادان دانشگاه در رشتۀ مدیریت ورزشی
هاي ورزشیرؤسا و مدیران ارشد فدراسیون  5 5 

 1 1 اعضاي شوراي شهر تهران
 4 2 قهرمانان جهان و المپیک

 22 18 مجموع

 
 گیري پژوهش در مرحلۀ کمینمونهجامعه، نمونۀ آماري و روش 

استاد دانشگاهی که در حوزة مدیریت  50مرحلۀ دلفی: در این مرحله با درخواست از طریق ایمیل از 

ورزشی تخصص داشتند و در دسترس بودند، خواسته شد تا در گروه دلفی پژوهش مشارکت داشته باشند. 

 لۀ دلفی مشارکت کردند.استاد دانشگاه در گروه دلفی در دو مرح 30در نهایت، 

: با توجه جامعۀ آماري در این مرحله که شامل کلیۀ مدیران سیاسی که سابقۀ حضور در AHPمرحلۀ 

هاي کمیتۀ ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)، سابقۀ حضور در هیأت رئیسه

دانشگاهی که حداقل در سطح مدیر کل همراه نخبگان هاي ورزشی بهسابقۀ حضور در کلیۀ فدراسیون

بوده است.  1390تا  1370ساله از سال  20اند، در یک دورة ورزش و جوانان استان سابقۀ مدیریتی داشته

 گیري غیراحتمالی در دسترس استفاده شد.در این مرحله با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه

در  تکمیل و بازپس داده شد.  AHP پرسشنامۀ 42نشان داده شده است،  4در جدول  کهگونههمان

 مورد قبول واقع شد. 1/0دهندگان با توجه به نرخ ناسازگاري کمتر از نفر از پاسخ 7مجموع نظرهاي 
 

 AHPشده در مرحلۀ هاي تکمیل. تعداد پرسشنامه4جدول  
 تعداد نوع سازمان

 22 هاهاي فدراسیونهیأت رئیسه
 1 ملی المپیکهاي کمیتۀ هیأت رئیسه

 3 وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)
 16 نخبگان دانشگاهی

 42 جمع کل
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 هاي پژوهشیافته
بیشترین اهمیت را در بخش علل ورود مدیران سیاسی به  29/0متغیر شهرت با وزن نسبی  5در جدول 

ترین علتی که عبارت دیگر، مهمبهعرصۀ ورزش و متغیر کنترل امور سیاسی کمترین اهمیت را داراست. 

شوند، شهرت است. در واقع، مدیران سیاسی بیشتر با انگیزة شهرت وارد مدیران سیاسی وارد عرصه می

 شوند.عرصۀ ورزش می
 

 مراتبی در بخش علل ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش. نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله5جدول 
 رتبه وزن نسبی متغیر

 ورودعلل 

 1 29/0 شهرت
 2 153/0 هاي انتخاباتیانگیزه

 3 145/0 استفاده از قهرمانان براي تأیید خود
 4 137/0 وجهۀ خوب در جامعه

 5 117/0 هاي باالترپست
 6 099/0 محبوبیت

 7 058/0 کنترل امور سیاسی 

 
بیشترین اهمیت را در بخش  282/0دهد که متغیر قوانین و مقررات با وزن نسبی نشان می 6جدول  

کند، دارد و متغیر عدم توسعۀ اي که ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش را تسهیل میشرایط واسطه

د تا مدیران کناي که کمک میترین شرایط واسطهعبارت دیگر، مهمورزش کمترین اهمیت را داراست. به

 سیاسی وارد عرصه شوند، قوانین و مقررات است. 
 

 اي مراتبی در بخش شرایط واسطه. نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله6جدول 
 رتبه وزن نسبی متغیر

شرایط 
ايواسطه  

282/0 قوانین و مقررات  1 
22/0 مناسبات اجتماعی و سیاسی  2 

توجهی به علم و تخصصبی  166/0  3 
108/0 ساختار ورزش  4 

075/0 همبستگی ضعیف بین متخصصان ورزشی  5 
075/0 وضعیت اقتصادي جامعه  6 

074/0 عدم توسعۀ ورزش   7 
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گیري اهمیت بیشتري در بحث دهد، متغیر مراکز متعدد تصمیمنشان می 7طورکه جدول همان 

 ورزش ایران شوند، دارد. کند تا مدیران سیاسی وارد عرصۀاي که کمک میشرایط مداخله

 
 ايمراتبی در بخش شرایط مداخله. نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله7جدول 

 رتبه وزن نسبی متغیر

شرایط 

 ايمداخله

 1 559/0 گیريمراکز متعدد تصمیم

 2 299/0 عدم استقالل ورزش از حکومت

 3 143/0 وضعیت انفعالی محیط ورزش

 

نشان داده شده است، متغیر تفرقه و بدبینی در بین متخصصان ورزشی از  8طورکه در جدول همان

 گرفته توسط مدیران سیاسی بعد از ورود به عرصۀ ورزش است.اهمیت بیشتري در بحث کارهاي صورت
 

گرفته توسط مدیران مراتبی در بخش کارهاي صورت. نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله8جدول 
 سیاسی

 رتبه وزن نسبی متغیر

 گرفتهکارهاي صورت

 1 188/0 تفرقه و بدبینی در بین متخصصان ورزشی

 2 15/0 جایی زیردستانجابه

 3 144/0 حضور مدیران سیاسی دیگر

هاي رانده شدن متخصصان ورزشی از پست

 ورزشی

137/0 4 

 5 087/0 هاي انتخاباتیفعالیت

 6 048/0 شانیاسیسترویج ایدئولوژي 

 7 018/0 بودجۀ بیشترکسب 

 
ها اهمیت بیشتري در بحث نشان داده شده است، متغیر توسعۀ زیرساخت 9طورکه در جدول همان

 پیامدهاي مثبت حضور مدیران سیاسی در عرصۀ ورزش ایران دارد. 
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مراتبی در بخش پیامدهاي مثبت حضور مدیران سیاسی در . نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله9جدول 
 عرصۀ ورزش ایران

 رتبه وزن نسبی متغیر

پیامدهاي 
 مثبت

 1 502/0 هاتوسعۀ زیرساخت
 2 308/0 جذب حامیان مالی

 3 19/0 هاي ورزشیتأثیر مثبت بر رسانه
 

نشان داده شده است، متغیر هرج و مرج در ورزش و ایجاد تنش و  10طورکه در جدول همان

 پیامدهاي منفی حضور سیاسیون در عرصۀ ورزش ایران است.ترین سازي در ورزش از مهمحاشیه
 

مراتبی در بخش پیامدهاي منفی حضور مدیران سیاسی در . نتایج نهایی فرایند تحلیل سلسله10جدول 
 عرصۀ ورزش ایران

 رتبه وزن نسبی متغیر

 پیامدهاي منفی

299/0 هرج و مرج در ورزش  1 
سازي در ورزشایجاد تنش و حاشیه  182/0  2 

هاي نوین علمیفاصله گرفتن ورزش با روش  17/0  3 
139/0 پسرفت ورزش در سطوح قهرمانی و همگانی  4 

107/0 نتایج ضعیف در ورزش  5 
احزاب  وتازتاختتبدیل شدن محیط ورزش به 

 سیاسی
102/0  6 

 

 گیريبحث و نتیجه

عالقۀ همۀ شهروندان را در گسترش مدافعان دخالت سیاسیون در ورزش معتقدند که اگر دولتمردان 

شود. هرچند تحقق عالقۀ همۀ آل در نظر گرفته میعنوان یک ایدهورزش در نظر بگیرند، این دخالت به

در ورزش بیشتر از بعضی دیگر گذاري عمومی شهروندان  غیرممکن است، بنابراین بعضی افراد از سرمایه

ي و احرفهمیماتی دربارة تخصیص منابع مالی بین ورزش ها در سراسر جهان تصبرند. حکومتمنفعت می

 . )3(کنند ورزش همگانی اتخاذ می

اي و قهرمانی شده و هاي زیادي صرف ورزش حرفههاي زیادي وجود دارد که چرا بودجههمواره بحث

لیغ اي پتانسیل تبهاي مطرح این است که ورزش حرفهشود. یکی از بحثکمتر به ورزش همگانی توجه می

اي دارند. شایان ها توجه بیشتري به ورزش حرفهبیشتري براي دولتمردان دارد، به همین علت حکومت
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شوند. اي نسبت به ورزش همگانی تعداد کمتري از افراد جامعه درگیر میذکر است که در ورزش حرفه

گیرند، بلکه صرفاً نادیده میالبته این امر به این معنا نیست که دولتمردان اکثریت را در ورزش همگانی 

اي نسبت به ورزش همگانی است. بنابراین اي دلیل بر اولویت ورزش حرفهبودجۀ بیشتر سمت ورزش حرفه

 .)16(توانند جداي از یکدیگر باشند ورزش و سیاست نمی

ر تشوند که ورزش از نظر سازمانی به طرف پیچیدهسیاستمداران وقتی بیشتر درگیر امور ورزشی می

هایی چون سازماندهی مجدد ورزش، توان در زمینهیمرود. از درگیر شدن سیاستمداران شدن پیش می

قیمت ورزشی، پیدا کردن حامیان مالی براي ورزش و غیره نام برد. از طرف دیگر، تهیۀ امکانات گران

اي گونه، بلکه باید بهوپاگیر ایجاد کردیدوبندهاي دستقاي عقیده دارند نباید براي ورزش مقررات و عده

مردم در ورزش مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه با ایجاد این مقررات منافع  آحادعمل کرد که منافع همۀ 

هاي دیگري نیز با یکدیگر اي خاص در نظام سنتی تأمین شود. در عین حال حکومت و ورزش در شیوهعده

ولت هنگام برگزاري مسابقات ورزشی، تالش در جهت اند. حفاظت از نظم عمومی توسط ددر ارتباط متقابل

هاي ورزشی و گسترش آمادگی جسمانی، تالش بهبود سالمت عمومی شهروندان از طریق توسعۀ فعالیت

ید تأکدر جهت افزایش حیثیت یک گروه، قوم، نژاد، گسترش حس هویت تعلق ملی و وحدت اجتماعی، 

تغییر عقاید مردم نسبت به مشروعیت یک نظام حکومتی  ها و ایدئولوژي سیاسی حاکم یابر حفظ ارزش

 . )17(هاي ورزش در رابطۀ متقابل با سیاست است از کارکرد

 راعلت برخورداري از منابع مالی، پولی و قدرت، بیشترین نفوذ هاي خاص در درون جامعه بهگروه

هاي نخبۀ سیاسی منافع بیشتري ها گروهآورند. براساس نتایج بررسیعمل میبراي مشارکت در ورزش به

برند. باید این واقعیت را پذیرفت که احتماالً دخالت هاي غیرنخبه از ورزش میرا نسبت به گروه

سیاستمداران در ورزش کامالً سیاسی و در جهت رسیدن به اهداف سیاسی است، نه در جهت خیر مشترك 

خواهید باید سیاسی اگر شما پول می«گوید (منافع عمومی). به همین سبب بنابر یک مثل معروف که می

 . )16(زنند دست به مداخلۀ ورزش می» باشید

هاي باالتر، شود، سیاستمداران با اهداف و دالیل کسب پستمالحظه می 1که در جدول گونههمان

محبوبیت، وجهۀ خوب در جامعه، استفاده از قهرمانان براي تأیید خود، کنترل امور سیاسی، شهرت و 

ان دریافت توشوند. با نگاهی به هر یک از موارد ذکرشده میهاي انتخاباتی وارد عرصۀ ورزش ایران میانگیزه

ما ورزشگاه  ۀدر جامعکه سیاستمداران نگاه ابزاري به ورزش داشته و تعهد چندانی به ورزش ندارند. 

یابد تا سیاسی و گاه خصلتی ابزاري می هايست براي کسب مشروعیت و مقبولیت چهرها ايوسیله
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هاي ن داد شهرت و انگیزهکه نتایج نشاگونههمان .کنند سیاستمداران گفتمان خود را در قالب آن عرضه

رسد نظر میترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش ایران است. بهانتخابی از دیدگاه نخبگان مهم

هاي زیادي دارد. ) نتایج این تحقیق تفاوت2005خصوص تحقیق هولیهام (در مقایسه با تحقیقات دیگر به

ستمداران به دالیل ترویج سالمتی، افزایش همبستگی که نتایج تحقیق هولیهام نشان داد سیاگونههمان

هاي ورزشی در سطح ورزش قهرمانی، کنترل اجتماعی، توسعۀ جامعه، آموزش و دستیابی به موفقیت

دوپینگ، کنترل حق پخش تلویزیونی و قراردادهاي ورزشی، کنترل صدور مجوز مربیگري، کنترل صدور 

هایشان براي ورود طور واضح انگیزهند. البته سیاستمداران بهشوهاي ورزشی وارد ورزش میمجوز باشگاه

 . )15(کنند به عرصۀ ورزش را بیان نکرده و از عباراتی چون ترویج سالمتی و توسعۀ جامعه استفاده می

نتایج نشان داد که وضعیت اقتصادي جامعه، مناسبات اجتماعی و سیاسی، همبستگی ضعیف بین 

به علم و تخصص، ساختار ورزش، عدم توسعۀ ورزش، قوانین و مقررات، از  توجهیمتخصصان ورزشی، بی

شوند. اي هستند که موجب ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش ایران میجمله عوامل واسطه

اي ترین شرایط واسطهکه نتایج نشان داد قوانین و مقررات و مناسبات سیاسی و اجتماعی مهمگونههمان

 کنند. دانشگاهی بودند که ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش ایران را تسهیل می از دیدگاه نخبگان

شرایط اقتصادي،  سببنتایج تحقیق تیلور در انگلستان نشان داد که سیاستمداران انگلیسی به

کند تا عبارت دیگر، این شرایط کمک میکنند. بهاجتماعی و فرهنگی همواره در ورزش دخالت می

اي مشابه تحقیق حاضر . نتایج تحقیق تیلور تا اندازه)18(و حکومت وارد عرصۀ ورزش شوند  سیاستمداران

 است.

گیري، وضعیت انفعالی محیط نتایج نشان داد که عدم استقالل ورزش از حکومت، مراکز متعدد تصمیم

شوند. می اي هستند که موجب ورود مدیران سیاسی به عرصۀ ورزش ایرانورزش، از جمله عوامل مداخله

اي است که کمک ترین عامل مداخلهگیري مهمکه نتایج نشان داد وجود مراکز متعدد تصمیمگونههمان

 کند تا سیاسیون وارد عرصۀ ورزش ایران شوند.می

 ایجاد جمله از کارهایی ایران ورزش عرصۀ به ورود از پس سیاسی مدیران که داد نشان تحقیق نتایج 

 سیاسی مدیران ایجاد شرایط براي حضور زیردستان، جاییجابه ورزشی، متخصصان نبی در بدبینی و تفرقه

 ایدئولوژي ترویج انتخاباتی، هايفعالیت ورزشی،هاي پست از ورزشی متخصصان شدن رانده دیگر،

 از خوبی عملکرد تا کنندمی تالش سازمانی هر مدیران. دهندمی انجام بیشتر بودجۀ کسب و شانسیاسی

 خود حزبی منافع در پی اجتماعی و سیاسی مناسبات واسطۀبه سیاسی مدیران اما. بگذارند يجابه خود
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 براي است ابزاري ورزش بلکه نیست، ورزش صرفاً ورزش در سیاسی مدیران یاصل نگرانی و تمرکز. هستند

 از جمله. دارندنیاز  منابع به خود سیاسی اهداف به رسیدن براي سیاسی مدیران. دیگر اهداف به رسیدن

 براي خوبی بسیار انسانی منابع ورزشی متخصصاناست.  انسانی منابع سازمانی هر در منابع ترینمهم

 به مربوط اصول به ورزشی متخصصان اغلب اینکه دلیلبه اما. شوندمی محسوب ورزشیهاي سازمان

 در برابر کردن مقاومت با و پذیرندنمی را سیاسی مدیران سیاسی اهداف سادگیبه پایبندند، خود تخصص

 ورزش ساختار در. شوندمی گذاشته کنار آنها طرف از سیاسی مدیران سیاسی نامعقول بعضاًهاي خواسته

ساي ؤاین تغییرات خود تغییرات ر ورزش، حوزة در مسئول مقام ینترعالی تغییر و جاییجابه با ایران

ترین سطوح مدیریت ورزش نهمراه دارد که تا پاییرا به هاشهرستان و هات کل استاناادار و هافدراسیون

 گرفت.  برخواهد را در

هاي ورزشی از ها و تأثیر مثبت بر رسانهنتایج نشان داد که جذب حامیان مالی، توسعۀ زیرساخت

وسعۀ که نتایج نشان داد تگونهپیامدهاي مثبت حضور مدیران سیاسی در عرصۀ ورزش ایران است. همان

ترین پیامد مثبت حضور مدیران سیاسی در عرصۀ ورزش ایران از دیدگاه نخبگان ها مهمزیرساخت

هاي نوین علمی، تبدیل شدن محیط دانشگاهی است. نتایج نشان داد که فاصله گرفتن ورزش با روش

، نتایج سازي در ورزشاحزاب سیاسی، هرج و مرج در ورزش، ایجاد تنش و حاشیه وتازتاختورزش به 

ضعیف در ورزش، پسرفت ورزش در سطوح قهرمانی و همگانی، از پیامدهاي منفی حضور مدیران سیاسی 

سازي که نتایج نشان داد هرج و مرج در ورزش و ایجاد تنش و حاشیهگونهدر عرصۀ ورزش ایران است. همان

ها است. همۀ حکومتدر ورزش از عمده پیامدهاي منفی حضور مدیران سیاسی در عرصۀ ورزش ایران 

عنوان کنند. سیاستمداران بهبدون توجه به نوع حکومت، از ورزش براي ایجاد حمایت سیاسی استفاده می

 کنند.هایشان استفاده میها نیز از ورزش براي حمایت از خود و حکومتگردانندگان حکومت

ها و سیاستمداران دربارة دالیل دخالت حکومت  )20-18, 15, 3, 2(گرفته با بررسی تحقیقات صورت

توان دریافت که دلیل یا دالیل مشخصی براي همۀ کشورها وجود ندارد و بسته به نوع کشور، در ورزش می

نوع حکومت، و وضعیت اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جوامع نوع دالیل دخالت و ورود سیاستمداران و 

 ها در ورزش متفاوت است.حکومت
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Abstract 
As sport becomes popular and pervasive, politicians and governments are 
more involved in sport. The aim of this study was to explain and analyze 
reasons and consequences of politicians’ entrance into Iran sport. The whole 
process of this study included two steps: the first step: qualitative research, 
grounded theory type (using interviews and a review of articles and 
documents); the second step: quantitative research, descriptive-analytical type 
(using Delphi and AHP methods). The statistical population included all 
managers who formerly worked at the boards of directors of the Ministry of 
Sport and Youth (formerly known as Physical Education Organization), 
National Olympic Committee, sport federations and academic elites who at 
least were general managers in Sport and Youth office of a province. In the 
qualitative phase, the viewpoints of 18 subjects were used in 22 interviews 
(some subjects were interviewed more than once) and when it reached 
theoretical saturation, the data collection process ended. After the end of the 
first step, 56 variables were identified. Results showed that fame and elective 
motivations were the most important reasons why the politicians entered into 
Iran sport from elites’ viewpoints. Also, the development of infrastructures 
and increasing chaos in sport were the most important positive and negative 
consequences of the politicians’ entrance into Iran sport arena. 
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