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 چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب بود. با توجه به 

-پژوهش، ابتدا از طریق رجوع به اطالعات موجود در پایگاههدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. برای اجرای 

از  آمدهدستبههای اینترنتی، کتب، مجالت و نشریات مختلف، مبانی نظری و پیشینه موضوع بررسی شد. سپس در مرحله بعد، سوابق 

ها انجام بر روی یافته لیوتحلهیتجزنیز،  تیدرنهادر کشورهای منتخب مقایسه شد و  هاآنمدیران ارشد ورزش کشور با همتایان 

شد که بنا بر اهداف تحقیق، مدیران ارشد گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای مبنا را شامل می

ی مبنا نیز فوتبال بود. برای انتخاب کشورها ونیفدراس، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و یبدنتیتربشامل رؤسای سازمان 

 یریگنمونههای مختلف جهان )آلمان، ژاپن، برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی( و با استفاده از روش سعی شد تا کشورهایی از قاره

هدفمند و در دسترس انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان داد، تمامی رؤسای ورزشی و وزیران کشورهای منتخب )بدون استثناء( دارای 

اند. برخالف مدیران کمیته المپیک ایران که بیشتر از بین افراد سیاسی نفر از این افراد سابقه ورزشی داشته 2سابقه سیاسی بوده و تنها 

؛ رؤسای کمیته المپیک کشورهای منتخب اغلب فاقد سابقه سیاسی بوده و بیشتر از بین افراد دارای سابقه اندشدهخابانتدرصد(  36)

درصد( از  36. همچنین مشاهده شد، اغلب رؤسای فدراسیون فوتبال ایران )اندشدهانتخابورزشی و یا ورزشکاران سابق آن کشورها 

خورد و رؤسای فدراسیون فوتبال که این موضوع در کشورهای منتخب کمتر به چشم می اندشدهانتخاببین افراد دارای سابقه ورزشی 

دیگر اینکه، متوسط طول دوره ریاست در  توجهقابلاین کشورها اغلب فاقد سابقه ورزشی بوده و بیشتر دارای سابقه سیاسی هستند. نکته 

دهنده ثبات مدیریت در کشورهای مبنا قیاس با کشورهای منتخب نبوده و نشان قابل وجهچیهبهفدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک، 

 است.

 سیاسی، ورزشی فدراسیون فوتبال، کمیته المپیک، وزارت ورزش، کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
که امروزه ورزش  دهندیمحوادث و وقایع دنیای حاضر نشان 

پیوند خورده است. ورزش،  استیباس یریناپذاجتناب طوربه

یکی از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از 

-ها، افراد و سازمانبسیار مهمی است که حکومت یهاعرصه

اجتماعی آن،  –با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی  یالمللنیبهای 

اند تا از آن برای دستیابی به اهداف همواره تمایل داشته

کنند. تمایل افکار عمومی جهان به  یبرداربهرهخود  موردنظر

های ورزشی از کسب اخبار و اطالعات مربوط به رویداد

های و انعکاس گسترده وقایع ورزشی از طریق رسانه سوکی

جمعی از سوی دیگر باعث شده است که قلمرو ورزش و 

دوری  کهیطوربهتر شوند، به هم نزدیک روزروزبهسیاست 

های عرصه ورزش از دنیای سیاست و جدایی آن از بازی

رسد. اکنون آشکارا ای به نظر نمیسیاسی، دیگر امر ساده

و ملی بر ورزش  یالمللنیبهای ها و بحرانتنش ریتأثشاهد 

 صورتبه جیتدربهکنیم که عرصه ورزش بوده و مشاهده می

های کشورها و افراد سیاسی ها و رویاروییمحلی برای رقابت

و  یالمللنیب یهایگذاراستیسدر  کهچناندرآمده است، 

را  یتیبااهمهدف مهمی درآمده و نقش بسیار  صورتبهملی 

ها از به خود اختصاص داده است. حتی تعدادی از حکومت

کنند، ها استفاده میابزار اعمال فشار بر سایر کشور عنوانبهآن 

های معمول و سهل و فاقد خطر نسبتاًاده از آن ویژه که استفبه

)اخوان کاظمی،  های بین دیگر کشورهاسترایج در رویایی

1631 :11.) 

ارتباط دارد. دخالت سیاست در  استیباسورزش همواره 

باشد، از انتخاب بازیکن در سطوح ورزش بسیار گسترده می

سیاست ملی گرفته تا حل تعارضات بین بازیکن و مسئولین، 

دخالت دارد. مردم از دخالت سیاستمداران در ورزش احساس 

کنند. ورزشکاران امیدوارند روزی عرصه ورزش و تنفر می

و ورزش بدون دخالت سیاستمداران به  جداشدهسیاست از هم 

کار خود ادامه دهد. از سویی عرصه ورزش به کمک 

 نیاز ورزش به سیاست، نیترمهمسیاستمداران نیاز دارد، 

ها و حمایت مالی است. بدون حمایت مالی حکومت

تواند به تمام اهداف خود دست سیاستمداران، ورزش نمی

ورزشی پرهزینه هستند و بخش ورزش  ساتیتأسیابد. ساخت 

توان های آن برآید. بنابراین میتواند از پس هزینهنمی ییتنهابه

 های منفی دخالت حکومت ونتیجه گرفت که جدای از جنبه

های مثبتی سیاستمداران در ورزش، این دخالت گاهی جنبه

 (.136: 2662، 1)هولیهان برای ورزش به همراه خواهد داشت

 2612قبل و در حین برگزاری مرحله نهایی جام جهانی فوتبال 

های شدیدی بین مردم در کشور برزیل تظاهرات و درگیری

بسیار شهرهای مختلف برزیل که مخالف صرف منابع مالی 

ها ها و برگزاری این بازیسنگین دولتی برای ساخت ورزشگاه

برزیل عقیده  مرداندولت اگرچهبودند، به وقوع پیوست. 

داشتند که برگزاری رویدادی به این بزرگی در کشورشان 

منافع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته و 

شود، می یلمللانیباین کشور در سطح  باعث باال رفتن وجهه

اما بسیاری از مردم معتقد بودند که بهتر این منابع برای بهبود 

، 2)کل و بهداشت هزینه شود ونقلحملامور آموزشی، 

2612.) 

ها اعتقاد داشتند که ورزش در اوایل قرن بیستم حکومت

باشد. هر وقت  هاآنباید تحت کنترل  هاحوزههمانند دیگر 

سیاستمداران از ورزش بیشتر  ها وکه حمایت مالی حکومت

کند. ورزش با نمود بیشتری پیدا می هاآنشود، دخالت می

ای نزد آن، جایگاه ویژه یالمللنیبتوجه به ابعاد ملی و 

ورزش از آماتور بودن به  هراندازهها داشته و دارد. حکومت

رود، به همان میزان دخالت ای شدن پیش میسمت حرفه

 (.1991)هولیهان،  شودبیشتر می سیاستمداران در ورزش

شوند که ها وقتی بیشتر درگیر امور ورزشی میحکومت

رود. از تر شدن پیش میپیچیده طرفبهسازمانی  ازنظرورزش 

هایی چون توان در زمینهها میدرگیر شدن حکومت

سازماندهی مجدد ورزش، تهیه امکانات گران قیمت ورزشی، 

ورزش و غیره نام برد. اما از  پیدا کردن حامیان مالی برای

ای عقیده دارند نباید برای ورزش مقررات و طرف دیگر عده

 یاگونهبهدست و پاگیر ایجاد کرد، بلکه باید  یدوبندهایق

 تیموردحمامردم در ورزش  آحادعمل نمود که منافع همه 

ای خاص قرار گیرد، نه اینکه با ایجاد این مقررات منافع عده

حکومت و ورزش در  حالنیدرعگردد.  نیتأم در نظام سنتی

 ماننداند های دیگری نیز با یکدیگر در ارتباط متقابلشیوه

                                                                                       
1. Holihan 

2. Kehel 
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حفاظت از نظم عمومی توسط دولت هنگام برگزاری مسابقات 

ورزشی، تالش در جهت بهبود سالمت عمومی شهروندان از 

های ورزشی و گسترش آمادگی جسمانی، طریق توسعه فعالیت

تالش در جهت افزایش حیثیت یک گروه، قوم، نژاد، گسترش 

بر حفظ  دیتأکحس هویت تعلق ملی و وحدت اجتماعی، 

و ایدئولوژی سیاسی حاکم و یا تغییر عقاید مردم  هاارزش

های ورزش نسبت به مشروعیت یک نظام حکومتی از کارکرد

 (.1633)پارسامهر،  است استیباسدر رابطه متقابل 

در کشورهایی که محور حکومت آن پارلمان است، پارلمان 

، رونیازاکند. ای در تصمیمات حکومت بازی مینقش عمده

شود به پارلمان باعث قدرت یافتن فرد یا گروهی می یابیراه

است. سیاستمداران با صرف  داکردهیپکه به پارلمان راه 

کنند تا به پارلمان راه پیدا سعی میهای زیاد تبلیغاتی هزینه

کنند، عرصه ورزش با حوزه تبلیغاتی وسیع، محلی جذاب 

های گوناگون است برای تبلیغات سیاسی سیاستمداران به شیوه

کنند تا از این طریق آرای بیشتری را به سمت خود جلب 

 (.2616هولیهان، تان و گرین، )

 طوربهت دارد. در ورزش دخال شیوبکمدر اروپا هم سیاست 

عضو داشته )چند  23مثال اتحادیه اروپا که در حال حاضر 

کشور دیگر در نوبت پذیرش در این اتحادیه هستند که طبق 

برنامه در چند سال آینده به این تعداد افزوده خواهد شد( و 

کارکرد آن بیشتر جنبه سیاسی دارد، در زمینه ورزش نیز 

امی کشورهای عضو را وضع کرده که تم ییهادستورالعمل

های قهرمانی و های مختلف )ورزشکند در زمینهملزم می

را رعایت نمایند تا کشورهای عضو سیاست  هاآنهمگانی( 

 1لیسبون قراردادیکسانی را دنبال نمایند. البته بر اساس 

توانند در بعضی از موارد بر اساس قانون کشورهای مختلف می

سیاست ورزشی ) ندینماعمل  مستقل طوربهاساسی خود 

 (.2616اتحادیه اروپا، 

قانونی را تصویب  2612در کشور سوییس مجلس در سال 

کرد که بر اساس آن ورزش بخش مهمی از زندگی مردم در 

است که شرایطی  مرداندولتو وظیفه  شدهشناختهاجتماع 

فراهم آورند تا همگان به امکانات ورزشی دسترسی پیدا کنند. 

                                                                                       
( جدیدترین پیمان همکاری بین کشورهای Lisbonپیمان لیسبون ) .1

 میالدی تصویب شده است. 2661عضو اتحادیه اروپا است که در سال 

از آن ورزش و تحرک باید به روند توسعه اقتصادی، گذشته 

 اگرچهپایدار کمک نمایند.  یطیمحستیزاجتماعی و 

ورزش قهرمانی قله و "سوییسی معتقدند که  مداراناستیس

-ای نیاز به قله و هر قلهورزشی همگانی دامنه است و هر دامنه

بیشتر بر نقش  دیتأکاما در این قانون  "ای نیاز به دامنه دارد

های همگانی است تا دخالت در امور ورزش دولت در ورزش

 (.2612)سیاست ورزشی در سوئیس،  قهرمانی

ورزش و سیاست "( در تحقیقی با عنوان 1613اخوان کاظمی )

 یهاعرصهسیاست بر ورزش در  راتیتأثبه بررسی  "یالمللنیب

وی به این نتیجه رسید که در  پرداخته است. یالمللنیب

استفاده  یالمللنیبکسانی که از ورزش در عرصه  یبندمیتقس

 هاآناست که  صیتشخقابلکنند، دو گروه عمده سیاسی می

کنیم. می یبندطبقه یردولتیغرا تحت عنوان دولتی و 

 موردنظرها در جهت اهداف ، گاهی حکومتگریدعبارتبه

المللی خویش ابزاری در سیاست بین عنوانبهخود، از ورزش 

، یردولتیغهای . گاهی نیز افراد و یا سازمانندیجویمسود 

های سیاسی خود عرصه ورزش را محل مناسبی برای فعالیت

 درصحنهدهند و از اجتماعات بزرگ ورزشی تشخیص می

کنند. می یبرداربهرهالمللی در جهت اهداف خود روابط بین

ورزش و سیاست از یکدیگر جدا نیستند  واقعیت این است که

سعی  یالمللنیبهای ها و هم افراد و سازمانو هم حکومت

 نیتأمکنند تا از این عرصه، حداکثر استفاده را در جهت می

است که گاهی مشاهده  علتنیابه. آورندعملاهداف خود به 

برای اعمال فشار سیاسی  یالهیوس عنوانبهشود، ورزش می

 گیرد.قرار می مورداستفادهکشورها بر یکدیگر 

به  "سیاست و ورزش"( در تحقیقی با عنوان 1633ملکوتیان )

های مختلف رابطه ورزش و سیاست پرداخته است. بر جنبه

اساس این بررسی رابطه ورزش و سیاست یک رابطه دوطرفه 

طریق تدوین و سیاست از  طرفکیازکه  یاگونهبهاست، 

دارد و از طرف دیگر  ریتأثاجرای راهبرد ورزشی بر ورزش 

های انسانی و همبستگی ملی و ورزش از طریق تحکیم ارزش

نهد و البته خود می ریتأثافزایش مشارکت سیاسی بر سیاست 

المللی های بیندر زمان برگزاری ورزش ژهیوبهنیز 

 شود.های جهانی واقع میقدرت مورداستفاده

85 



 بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب 

به  "ورزش و سیاست"( در تحقیقی تحت عنوان 2666) 1هیل

بررسی رویکرد تاریخی و اجتماعی رابطه ورزش و سیاست 

جذاب  یهایژگیوکه به خاطر  داردیمپرداخته است. او بیان 

ورزش از دوران باستان، افراد حکومت از ورزش برای نمایش 

. ورزش در مسیر تاریخی خود کردندیمقدرت خود استفاده 

بسیاری را پشت سر گذاشته است. گاهی به  یهابینشفراز و 

و گاهی  شدیمهای بسته ورزش نادیده گرفته خاطر دیدگاه

در  یترمهمی شد که گویی مسئلهچنان به ورزش توجه می

 جامعه برای پرداختن به آن وجود نداشت.

و تجارت  هارسانه( نشان داد که 2662) 2نتایج تحقیق امان

 کهیبطورباعث تغیر نگرش مردم نسبت به ورزش شده، به 

تا  1916 یهاسالمیزان مشارکت در ورزش طبق بررسی 

رشد چشمگیری داشته است. در این میان احزاب سیاسی  2662

 یدهشکلدر نیوزلند و مالزی در این دوره از ورزش جهت 

کشور مالزی  افکار عمومی در کشورشان استفاده کردند. در

احزاب سیاسی و سیاستمداران حکومتی تالش کردند تا یک 

هویت ملی و اسالمی را از طریق ورزش شکل دهند. در مقابل 

در نیوزلند احزاب سیاسی و سیاستمداران یک فرهنگ 

کردند. را در این دوره ترویج می یچندحزبتکثرگرایی و 

متعدد ساختار ورزش در کشور مالزی طوری است که مراکز 

کنند. در کشور نیوزلند ساختار می یریگمیتصمدر امر ورزش 

یعنی حکومت ؛ شودیم اداره خودمختارنیمه  صورتبهورزش 

کلی در ورزش دخالت  یهااستیسمرکزی در جهت تدوین 

 دارد و بخش خصوصی بیشتر در ورزش دخالت دارند.

( در تحقیقی تحت عنوان 2663) 6وتبرگسگارد و رامت

ورزش و سیاست در نروژ به بررسی ابعاد دخالت و رابطه 

. نتایج این تحقیق اندپرداختهسیاست در ورزش در کشور نروژ 

از  یانهیآیک تصویر،  عنوانبه غالباً نشان داد که ورزش 

شود. مدیران ورزشی و توسعه و پیشرفت در جامعه شناخته می

مداران و سیاست طرفکیورزشی در  یهاسازماننمایندگان 

تری نزدیک طوربهو نمایندگان حکومتی در طرف دیگر باید 

 برای توسعه جامعه با یکدیگر همکاری کنند.

                                                                                       
1. Hill 

2. Aman 

3. Bergsgard and Rommetvedt 

سیاست در  یرگذاریتأث( در تحقیقی به بررسی 2661) 2کوخ

های دهی هویت اجتماعی ورزشکاران کانادایی در دههشکل

پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که  1936و  1916

دولت کانادا از ورزشکاران المپیکی کشورش انتظار داشت تا 

باشند.  ملتشان، نماینده فرهنگی و نقش الگویی برای بخشالهام

-نتایج این تحقیق نشان داد که ورزشکاران کانادایی در دهه

های ملی که در آن شعار یکوبخالاز  1936و  1916های 

بود برای نشان دادن وحدت ملی، هویت کانادایی و  کاررفتهبه

 یالمللنیبکمیته  کهیدرصورتاهداف سیاسی استفاده کردند. 

 عنوانبهالمپیک از ورزشکاران انتظار دارد تا خودشان را 

المپیک  یالمللنیبارائه دهند. کمیته  یالمللنیبنهادهای 

ن روح المپیزم و صلح جهان خواستار این است که ورزشکارا

 .اورندیدربرا به اجرا 

سیاست دیپلماسی »( در تحقیقی تحت عنوان 2663) 2مرکل

ورزشی و اتحاد مجدد دو کره: یک ملت، دو کشور و سه 

به بررسی نقش دیپلماسی ورزش در اتحاد دو کره « پرچم

تواند نتایج این تحقیق نشان داد که ورزش می پرداخته است.

ابزار مفیدی باشد تا دو کره را بدون نیاز به درگیری پیچیده و 

 هرچندمذاکرات سیاسی سخت به یکدیگر پیوند مجدد دهد. 

ها و ها، دشمنیکامل تنش طوربهتواند که ورزش نمی

ریشه  قرنمینتعارضات سیاسی بین دو کشور را که در حدود 

 یبازنیزمدارد برطرف کند، اما اثرات مثبت حاصل از 

داشته  یالمللنیبرا در صفحه شطرنج روابط  راتیتأث تواندیم

 باشد.

ورزش و  "عنوان ( در تحقیقی با 2616و همکارانش ) 3شاهین

 " یمل: جایگاه ورزش و اهمیت ایجاد هویت ییگرایملتعامل 

گرایی پرداخته است. نتایج ورزش روی ملی راتیتأثبه بررسی 

-های گوناگونی در ملیورزش نقشتحقیق وی نشان داد 

ها، ایجاد هویت ملی : توسعه دولتازجملهکند گرایی بازی می

، ایجاد استیباسگرایی آمیخته و رقابت ملی، تقویت ملی

 یپرستهنیمهای ملی، تقویت طبقات اجتماعی و هویت

تعریف مفاهیم ورزش ملی، شناساندن ملیت در عرصه  لهیوسبه

های ملی، غرور و وحدت، همچنین آگاهی، ایجاد یالمللنیب

                                                                                       
4. Koch, J. 

5. Merkel, U. 

6. Sahin 
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 یهاگروهیک ابزار ایجاد وحدت ملی  عنوانبهورزش 

 گوناگون.

سیاسی طی  ازنظررا  یبیپرفرازونشهای کشور ایران دوره

های اولیه انقالب شکوهمند اسالمی ایران کرده است. سال

سیاسی و اقتصادی بود. ورزش در این  ازلحاظدوران سختی 

 قرارگرفتهمستقیم سیاست و سیاستمداران  ریتأثدوران تحت 

های مختلف از کمیته ملی مسئولین ورزش در بخش و

های ورزشی با محوریت مدیران المپیک گرفته تا فدراسیون

ها نشان سیاسیون در این سال پررنگسیاسی بود. حضور 

پیوند  استیباسدهد که ورزش در ایران در این دوره می

این روند در دوران قبل از انقالب نیز خورده است. اگرچه 

مشهود و بارز بوده است ولی با بررسی اجمالی دوران بعد از 

توان بیان کرد که ورود و دخالت سیاسیون در انقالب، می

ورزش امری مشهود بوده است که نوع، شکل و دالیل آن 

 سیاسی مختلف متفاوت بوده است. یهادورهبسته به 

دهد که در ایران هیچ پژوهشی در ها نشان میبررسی

خصوص بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران 

، یبدنتیتربارشد ورزش کشور )از قبیل رؤسای سازمان 

-کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

های اثرگذاری مانند فدراسیون فوتبال(، صورت نگرفته 

را از بعد نظری است. این امر اهمیت و ضرورت پژوهش 

کند. همچنین، از دیدگاه اهمیت و ضرورت توجیه می

توان بیان کرد که مقایسه این سوابق با کاربردی پژوهش می

در عرصه ورزش کمک  نامصاحبسوابق دیگر کشورهای 

خواهد کرد تا تصمیمات درستی در قبال ورود و دخالت 

و نقاط قوت و ضعف این  اخذشدهسیاسیون در ورزش 

 تری بررسی و تحلیل شود.با دیدگاه علمی همسئل

 تحقیقروش شناسی 

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی سوابق تحصیلی، 

سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش کشور است. با توجه 

به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی 

هایی را نوعی پژوهش است که یافته 1است. پژوهش کیفی

                                                                                       
1. Qualitative Research 

های آماری یا هایی غیر از روشدهد که با شیوهبه دست می

ها در ، دادهگریدانیببه. اندشدهکسبهرگونه کمی شدن 

ارقام( به  صورتبهواژه )و نه  صورتبهپژوهش کیفی 

ها برای توصیف پردازند. این نوع دادهتوصیف موضوع می

و تشریح شرایط پیرامون یک پدیده )موضوع و مقوالت 

-رود. عالوه بر آن، به کمک داده( به کار میموردپژوهش

و  یموردبررستوان درباره روابط بین مقوالت های کیفی می

به تدوین فرضیه پرداخت و سرانجام  هاآنعمق ساختار 

 .پردازی کردنظریه

برای اجرای پژوهش، ابتدا از طریق رجوع به اطالعات 

های اینترنتی، کتب، مجالت و نشریات موجود در پایگاه

مختلف، مبانی نظری و پیشینه موضوع بررسی شد. سپس در 

 آمدهدستبهمرحله بعد، سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی 

در کشورهای  هاآناز مدیران ارشد ورزش کشور با همتایان 

ها بر روی یافته لیوتحلهیتجزنیز،  تیدرنهامنتخب مقایسه و 

 انجام شد.

جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد ورزش ایران و 

شد که بنا بر اهداف تحقیق، کشورهای مبنا را شامل می

، کمیته ملی یبدنتیتربمدیران ارشد شامل رؤسای سازمان 

 المپیک، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال بود. 

ترین دلیل، در دسترس رای انتخاب کشورهای مبنا نیز اصلی

سعی بر این شد  حالنیبااودن اطالعات کشورها بود ولی ب

جهان )آلمان، ژاپن، برزیل،  تا کشورهایی از پنج قاره

 یریگنمونهاسترالیا و آفریقای جنوبی( و با استفاده از روش 

 هدفمند و در دسترس انتخاب شود.

 

 تحقیقهای یافته

ای از سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی رؤسا یا خالصه

وزیران ورزش ایران و کشورهای منتخب در جدول شماره 

شود، تمامی که مالحظه می طورهماناست.  شدهارائه، 1

رؤسای ورزشی و وزیران کشورهای منتخب )بدون استثناء( 

نفر از این افراد سابقه  2دارای سابقه سیاسی بوده و تنها 

 اند.هورزشی داشت
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 بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب 

 مقایسه سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی رؤسای ورزش یا وزیران ورزش ایران و کشورهای منتخب .3جدول 

 میانگین تعداد رئیس نام کشور

 دوره ریاست

 تحصیالت

 مرتبط

سابقه  درصد

 سیاسی

سابقه  درصد

 ورزشی

درص

 د

 21 نفر 6 16 نفر 9 21 نفر 6 سال 13/6 سال( 62نفر ) 11 ایران

 .کشور آلمان فاقد وزارتخانه یا تشکیالتی به نام وزارت ورزش و یا عنوانی به این نام است آلمان

 صفر - 166 نفر 2 صفر - سال 2 سال( 26نفر ) 2 برزیل

 صفر - 166 نفر 16 صفر - سال 2/1 سال( 12) نفر 16 ژاپن

 3 نفر 1 166 نفر 12 صفر - سال 31/2 سال( 62نفر ) 12 استرالیا

 22 نفر 1 166 نفر 2 صفر - سال 3 سال( 22نفر ) 2 آفریقای جنوبی

ای از سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی رؤسای خالصه

کمیته المپیک ایران و کشورهای منتخب در جدول شماره 

شود، برخالف که مالحظه می طورهماناست.  شدهارائه، 2

مدیران کمیته المپیک ایران که بیشتر از بین افراد سیاسی 

؛ رؤسای کمیته المپیک اندشدهانتخابدرصد(  36)

لب فاقد سابقه سیاسی بوده و بیشتر از کشورهای منتخب اغ

بین افراد دارای سابقه ورزشی و یا ورزشکاران سابق آن 

دیگر، متوسط طول  توجهقابل. نکته اندشدهانتخابکشورها 

قابل  وجهچیهبهدوره ریاست در کمیته المپیک است که 

دهنده ثبات مدیریت قیاس با کشورهای منتخب نبوده و نشان

 بنا است.در کشورهای م

 

 . مقایسه سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی رؤسای کمیته المپیک ایران و کشورهای منتخب3جدول 

 میانگین تعداد رئیس نام کشور

 دوره ریاست

 تحصیالت

 مرتبط

 سابقه درصد

 سیاسی

 سابقه درصد

 ورزشی

 درصد

 2/12 نفر 1 2/36 نفر 2 2/61 نفر 6 سال 12/2 سال( 63نفر ) 3 ایران

 166 نفر 2 26 نفر 1 صفر - سال 21 سال( 22نفر ) 2 آلمان

 166 نفر 6 صفر - صفر - سال 66/11 سال( 22نفر ) 6 برزیل

 36 نفر 6 26 نفر 2 صفر - سال 2/1 سال( 61نفر ) 2 ژاپن

 26 نفر 1 26 نفر 1 صفر - سال 12 سال( 66نفر ) 2 استرالیا

 26 نفر 1 26 نفر 1 26 نفر 1 سال 12 سال( 22)نفر  2 آفریقای جنوبی
 

ای از سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی همچنین، خالصه

رؤسای فدراسیون فوتبال ایران و کشورهای منتخب در 

-که مالحظه می طورهماناست.  شدهارائه، 6جدول شماره 

درصد( از  36شود، اغلب رؤسای فدراسیون فوتبال ایران )

که این  اندشدهانتخاببین افراد دارای سابقه ورزشی 

خورد و موضوع در کشورهای منتخب کمتر به چشم می

رؤسای فدراسیون فوتبال این کشورها اغلب فاقد سابقه 

ورزشی بوده و بیشتر از بین افراد دارای سابقه سیاسی 

دیگر، متوسط طول دوره  توجهقابل. نکته اندشدهانتخاب

قابل قیاس  وجهچیهبهریاست در فدراسیون فوتبال است که 

دهنده ثبات مدیریت در با کشورهای منتخب نبوده و نشان

 کشورهای مبنا است.
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 مقایسه سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی رؤسای فدراسیون فوتبال ایران و کشورهای منتخب .1جدول 

 میانگین تعداد رئیس نام کشور

 دوره ریاست

 تحصیالت

 مرتبط

 سابقه درصد

 سیاسی

 سابقه درصد

 ورزشی

 درصد

 36 نفر 9 21 نفر 1 26 نفر 3 سال 66/2 سال( 62نفر ) 12 ایران

 26 نفر 1 36 نفر 2 صفر - سال 3 سال( 26نفر ) 2 آلمان

 66 نفر 1 31 نفر 2 صفر - سال 9 سال( 21نفر ) 6 برزیل

 22 نفر 2 66 نفر 6 22 نفر 2 سال 22/2 سال( 63نفر ) 9 ژاپن

 22 نفر 1 12 نفر 6 صفر - سال 16 سال( 22نفر ) 2 استرالیا

 66 نفر 2 26 نفر 6 صفر - سال 2 سال( 22نفر ) 3 آفریقای جنوبی

 

 یریگجهینتبحث و 

نتایج تحقیق نشان داد، تمامی رؤسای ورزشی و  الف(

وزیران کشورهای منتخب )بدون استثناء( دارای سابقه 

اند. نفر از این افراد سابقه ورزشی داشته 2سیاسی بوده و تنها 

( چهره مشهور علوم اجتماعی معتقد 1966 -2662بوردیو )

است که  ریناپذکیتفکاست که امر اجتماعی واقعیتی 

توان آن را صرفاً از یک دید، رویکرد و ابزار تحلیل نمی

 شناختی،کرد، بلکه باید ترکیبی پویا از رویکردهای جامعه

 دآورندهیپدشناختی، اقتصادی و سیاسی ، روانیشناختانسان

های پیمایشی را با روش تفسیری و کیفی ترکیب و روش

است،  یاسیرسیغکرد. بوردیو، امور ورزشی را که ظاهراً 

داند. به گفته پهنه و میدانی برای رقابت بر سر قدرت می

های ورزشی گردیده و از وی، مردم داوطلبانه وارد سازمان

ها متکنند. حکوطریق رقابت، خشونت خود را تخلیه می

شناسند تا از آن های ورزشی را به رسمیت مینیز سازمان

 (.1696ها و فتح آنان بپردازند )دوستی، طریق به بسیج توده

 هرچند کهنیادر اینجا توجه به یک نکته الزم است و آن 

ورزش امری اجتماعی است، ولی در تحلیل این پدیده بر 

 اطیبااحتاید های علوم اجتماعی بها و نظریهمبنای فرضیه

بیشتر نسبت به خیلی از امور اجتماعی دیگر برخورد کرد. 

شناختی کارکردگرایی نیز معتقد است ورزش دیدگاه جامعه

افراد و  یپرخاشگرها و انرژی ها و تنشبا تخلیه هیجان

های مثبت اجتماعی دارای نقش در بر ارزش دیتأک

پذیری سیاسی بوده باعث تقویت وحدت ملی و ثبات جامعه

گردد. این دیدگاه بر این اعتقاد است و تعادل اجتماعی می

ها شود که ارزشکه زمانی ثبات و تعادل اجتماعی حفظ می

در صورتی است که  همآنسازگار باشند و  باهمو محیط 

 تیباکفا روندکی قیطرهای جامعه از ارزش ازجمله

های جدید منتقل گردد. برخی به نسل یخوببهپذیری جامعه

اند که ورزش تنها یک ماجرای ساده افراد دیگر نیز گفته

است که در شکل دادن  هیچندالنیست، بلکه یک متن 

 (.663: 1633هویتی جامعه نقش دارد )ملکوتیان، 

ش معتقدند که اگر مدافعان دخالت سیاسیون در ورز

دولتمردان عالقه همه شهروندان را در گسترش ورزش در 

در نظر گرفته  دئالیایک  عنوانبهنظر بگیرند، این دخالت 

. هرچند که تحقیق عالقه همه شهروندان امری است شودیم

عمومی در ورزش  یگذارهیسرما، بنابراین از رممکنیغ

. برندیماغلب بعضی از مردم بیشتر از بعضی دیگر منفعت 

در سراسر جهان تصمیماتی درباره تخصیص  هاحکومت

و ورزش همگانی اخذ  یاحرفهمنابع مالی بین ورزش 

 (.2669)کواکلی،  کنندیم

 ریتأثورزش و سیاست بر یکدیگر  کندیم( بیان 2661کیم )

سیاست بر ورزش بیشتر است،  ریتأثو  ، نفوذهمهنیباادارند، 

به خاطر اینکه سیاست اهداف ورزش در سطوح ملی و 

تخصیص منابع باعث  لهیوسبهو  کندیمرا تعیین  یالمللنیب

 .شودیمورزشی  یاستعدادهاتوسعه 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد، برخالف مدیران کمیته 

درصد(  36المپیک ایران که بیشتر از بین افراد سیاسی )
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 بررسی سوابق تحصیلی، سیاسی و ورزشی مدیران ارشد ورزش ایران و کشورهای منتخب 

؛ رؤسای کمیته المپیک کشورهای منتخب اندشدهانتخاب

اغلب فاقد سابقه سیاسی بوده و بیشتر از بین افراد دارای 

سابقه ورزشی و یا ورزشکاران سابق آن کشورها 

. تحقیقات یکی از علل ورود مدیران سیاسی اندشدهانتخاب

سیاسی و حمایت از  یدئولوژیابه عرصه ورزش را ترویج 

 (.2662ول، ؛ باین1696دانند )دوستی، حکومت می

 یدئولوژیا، نافذترین جنبه سیاست است. بدون یدئولوژیا

نیست. رهبران  ایدئولوژیسیاست نیست، بدون سیاست هم 

 که برای توضیح اندیاتینظردارای  طورمعمولبهسیاسی 

. ندیآیمرهبری و مشروعیت بخشیدن به حکومت به کار 

توزیع خاص  کنندههیتوجو  دهندهحیتوض هایدئولوژیا

ئولوژی باشد، کشاکش و و هر جا اید اندیاسیسقدرت 

حل  شدهرفتهیپذ یهاارزشبرحسب  توانیمتضاد سیاسی را 

قوی،  یهایدئولوژیانتیجه برخورد  حالنیدرعو رفع کرد. 

(. ورزش همانند دیگر 2611سیاسی است )آلم،  یثباتیب

همانند فرهنگ، اخالق، دین، اقتصاد و جامعه،  هاحوزه

ن در نظر گرفتن و و بدو باشدیمحوزه تحت نفوذ حاکمیت 

به فعالیت خود  تواندینمئولوژی حاکم، قبول کردن اید

صه ورزش هر کشوری پایدار ادامه دهد. عر صورتبه

ئولوژی حاکم را بپذیرد. سیاستمداران ناگزیر است اید

دانندگان حاکمیت برای نفوذ و ترویج گر عنوانبه

-شان در ورزش به عرصه ورزش وارد میسیاسی یدئولوژیا

 شوند.

دولت است.  یسیتأسحکومت و حاکمیت یکی از عناصر 

دولت را بدون حاکمیت  توانینمواقعیت این است که 

که السکی گفته است: دولت به همه  طورهمانتصور کرد. 

واقع در حوزه خود دستوراتی صادر  یهاانجمنمردم و همه 

. اراده آن تابع ردیگینمدستور  هاآناز  کیچیهو از  کندیم

هیچ محدودیت حقوقی از هیچ نوع نیست. هر آنچه را که 

. حکومت در پایه و بنیاد مفهومی حقوقی دهدیمهدف قرار 

کند یماست که قدرت نهایی و نامحدود حقوقی را اعمال 

 کنندیمدر ورزش دخالت  هاحکومت(. امروزه 2611آلم، )

تا پرستیژ و وجهه جامعه را ارتقاء دهند. دلیل دیگر برای 

ورود سیاستمداران به ورزش تشویق حس هویت، تعلق 

همانند یک  تواندیمداشتن و وحدت است. ورزش 

 مورداستفاده هادهیعقبر  ریتأثدیپلماسی عمومی برای نفوذ و 

 (.2662ول، باین) دریگقرار 

 یهادهیاو  هاارزشتا  کنندیمحکومت در ورزش دخالت 

سیاسی خاصی را در بین شهروندانشان ترویج دهند. 

باشند،  نامساعدکه شرایط کشوری  یدرزمانخصوصاً 

حکومت آن کشور در ورزش دخالت خواهد کرد تا 

خاصی را ترویج نمایند. البته مشکل  یهادهیاو  هاارزش

است تا بفهمیم که تا چه اندازه ورزش روی مردم تأثیر 

یک  یکیدئولوژیاو تا چه اندازه ورزش نماینده  گذاردیم

 یهایبازجامعه خاص است. اکثر کشورهایی که میزبانی 

 یهایبازبودند از فرصت برگزاری  گرفتهبرعهدهالمپیک را 

ئولوژی و اید هافرهنگو تبلیغ شهرها و  المپیک برای ترویج

به دیگر نقاط دنیا استفاده کردند. آدولف هیتلر  شانیاسیس

برلین برای نشان دادن برتری  1963المپیک  یهایبازدر 

زیادی را صرف آموزش و  یهانهیهزنژاد سفید و آلمانی 

المپیک  یهایبازدر  کهیبطورتمرین ورزشکاران کرد. به 

 متحدهاالتیامدال بیشتر از  26مدال و با  39با کسب  1963

در جایگاه اول قرار گرفت. دوره جنگ سرد بعد از جنگ 

و اتحادیه جماهیر  متحدهاالتیاجهانی دوم عرصه تقابل بین 

شرق و غرب  یهاابرقدرتشوروی بوده است. در این دوره 

ی ورزشی برای لالملنیب یهارقابتالمپیک و  یهایبازاز 

 شان استفاده کردندئولوژی سیاسیترویج و تبلیغ اید

 (.2669)کواکلی، 

نتایج تحقیق نشان داد، اغلب رؤسای فدراسیون فوتبال ایران 

 اندشدهانتخابدرصد( از بین افراد دارای سابقه ورزشی  36)

-که این موضوع در کشورهای منتخب کمتر به چشم می

خورد و رؤسای فدراسیون فوتبال این کشورها منتخب اغلب 

فاقد سابقه ورزشی بوده و بیشتر از بین افراد دارای سابقه 

 نیترمهمدهد، . تحقیقات نشان میاندشدهانتخابسیاسی 

عامل ورود مدیران سیاسی به عرصه ورزش، کسب شهرت 

ه خود در جامع دییتأو همچنین، استفاده از قهرمانان برای 

 عنوانبه(. اگر استفاده از ورزش را 1696است )دوستی، 

 هاحکومتو گردانندگان  هاحکومت لهیوسبهکسب شهرت 
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، گریدعبارتبهکه همان افراد و مدیران سیاسی یا 

مثبت و منفی مطابق تحقیق  یهاجنبهسیاستمداران هستند از 

که انگیزه کسب  میابییدرم( ارزیابی بکنیم، 2662ول )باین

منفی استفاده از  یهاجنبهورزش جزء  لهیوسبهشهرت 

( 1991، کوون )همهنیباا. باشدیمورزش در سیاست 

و دالیل اصلی ورود افراد به عرصه سیاست را  هازهیانگ

کسب ثروت، افزایش رفاه عمومی، تضمین شغل، تغییر 

 جامعه و کسب شهرت بیان نمود.

و  دییتأمورد  معموالًمختلف  قهرمانان ورزشی در سطوح

 عنوانبهرا  هاآنعالقه مردم هستند. بسیاری دوست دارند 

الگوی خود انتخاب نمایند. مردم به پوشش، ظاهر فیزیکی و 

رفتارهای اجتماعی قهرمانان ورزشی توجه دارند. در اکثر 

که خود را طرفدار  کنندیمموارد رهبران سیاسی تالش 

وفادار نشان دهند. رهبران سیاسی  ورزش و حتی یک هوادار

تا برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی را به  کنندیمتالش 

تا عملکرد  کنندیمخودشان نسبت دهند و تالش 

ورزشی را در مسابقات  یهامیتورزشکاران و  زیآمتیموفق

خودشان نشان  یهازحمترا نتیجه  یالمللنیب یهارقابتو 

 متحدهاالتیادهند. بعضی از ورزشکاران و مربیان سابق در 

برای تبلیغ  شانوجههدر زمان برگزاری انتخابات از 

. یک مثال خوب کنندیمخود استفاده  موردنظرکاندیدای 

 یاحرفه ریگیکشتبرای این نوع تبلیغ، تبلیغ جسی ونترا: 

ریاست جمهوری  2666سابق بود که برای تبلیغ در انتخابات 

بود.  شدهانتخابسوتا فرماندار مینه عنوانبه 1993در سال 

با  متحدهاالتیابعضی از ورزشکاران و مربیان سابق در 

حمایت سیاسی سیاستمداران وارد کنگره و مجلس سنا 

این سیاستمداران حمایت  یهاطرحشدند تا بعداً از اهداف و 

و پشتیبانی کنند. یک مثال خوب بر این مورد انتخاب 

)مسنر،  فرماندار کالیفرنیا بود عنوانبهآرنورد شوانزنیگر 

2661.) 

تقابل و تعامل عرصه سیاست و  کندیم( بیان 2663ساالرز )

کرده است  یاژهیوورزش، ورزش را تبدیل به یک جایگاه 

یک چهره ورزشی  صرفاًکه بازیگران عرصه آن دیگر 

سیاستمداران قرار  مورداستفادهصرف نیستند و همواره 

 هااستفادهو مارادونا مثال خوبی برای این نوع از  رندیگیم

زیدان قهرمان ملی . باشدیمتوسط سیاستمداران آرژانتینی 

، مارادونا دیآیمشیراک به استقبالش  کهفرانسه است 

قهرمان آرژانتین است و رهبران آمریکای التین از ایستادن 

با مارادونا  کاسرو رهبر کوباو فیدل  برندیمدر کنار او لذت 

است که  یااسطورهرفاقتی دیرینه دارد. پله در برزیل 

که او را وزیر  برانندسیاستمداران برای کسب قدرت همیشه 

در پاراگوئه تا مرحله  یاافسانهخود بخوانند و چیالورت 

پیش در پاراگوئه  2663دوم انتخابات ریاست جمهوری 

که دنیای سیاست با ورزش  دهدیمو قهرمانانه نشان  دیآیم

 چراکهزیاد ندارد. این فقط فوتبال نیست؛  یافاصله

رقیب قهار روسی، در حوزه سیاست  بازشطرنجکاسپاروف، 

 .اندازدیمو رقابت انتخاباتی راه  پوتین است

(، نشان داد که پیشبرد ورزش، 1696نتایج تحقیق دوستی )

باالتر، کسب وجهه خوب، کسب  یهاپستکسب 

برای  محبوبیت، منافع مالی، تفریح و گذران اوقات فراغت،

افکار  یدهجهترفع خستگی کار در عرصه سیاست، 

عمومی به سمت ورزش، ایجاد روحیه جوانمردی، توضیح و 

، به خاطر جذابیت ورزش، فریب افکار هامخالفتتشریح 

عمومی، کاهش تعارض موجود، هدایت افکار عمومی، 

سیاسی ـ ورزشی، نفوذ در بین نوجوانان  یهاانجمنتشکیل 

دالیل ورود مدیران  نیترعمده ازجمله اجباربهو جوانان و 

تحقیق را  یهاافتهیسیاسی به عرصه ورزش است. این 

نه تبیین نمود که ورود مدیران ساسی به بدین گو توانیم

که بعضی از این دالیل  باشدیمورزش به دالیل مختلف 

و مقصود و دلیل  باشدینمعلت اصلی ورود مدیران سیاسی 

پنهان است. با توجه به اهمیت این امر باید گفت  ینوعبه

( بیان کرد که سیاستمداران مجبورند برای 2662باین ول )

ه شدن با حمایت از یک تیم با ورزش به به رسمیت شناخت

نزدیک شوند. در این راستا بنیرز  شهروندانشانورزش به 

انگیزه سیاستمداران، فرهنگ  "عنوان ( در تحقیقی با 2661)

انتخاباتی  یهازهیانگبه بررسی  " یانتخاباتسیاسی و رقابت 

سیاستمداران در هنگام رقابت انتخاباتی پرداخت. بنیرز بیان 

مهم است بدانند که تا چه  دهندگانیرأکه برای  کندیم
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اندازه سیاستمداران برای کسب آرا به منافع شخصی خود 

تا به منافع عمومی. زمانی که سیاستمداران  کنندیمتوجه 

برای اخذ پست سیاسی صحبت  شانزهیانگدرباره 

، کنندیمرا بیان  شانیشخصکمتر عالئق  هاآن، کنندیم

مثل تمایل برای کسب قدرت، وجهه و پاداش، در عوض 

سیاستمداران انگیزه خود را خدمت گذاری به مردم، 

تعهدی که به عالئق ملی دارند و حس شدید 

 کنند.ذکر می یریپذتیمسئول

در تحقیق حاضر این بود که  توجهقابلیکی از نکات 

متوسط طول دوره ریاست در فدراسیون فوتبال و کمیته 

قابل قیاس با کشورهای منتخب  وجهچیهبهملی المپیک، 

دهنده ثبات مدیریت در کشورهای مبنا است. نبوده و نشان

ورود مدیران سیاسی  کنندهلیتسهیکی از عوامل واسطه 

است. همه  به عرصه ورزش، ساختار ورزش ایران

ورزشی سه ویژگی  یهاسازمان ازجمله هاسازمان

 باشدیممشترک دارند که اهداف، افراد و ساختار 

نوع و شکل آن  کنندهنییتعساختار  درواقع)دوستی(. 

. ساختار ورزش در کشورهای مختلف باشدیمسازمان 

در بعضی از کشورها  کهیبطور. به باشدیممتفاوت 

ولتی و تحت نفوذ کامل دولت د کامالًساختار ورزش 

مستقل از  کامالًاداره می شو و در بعضی کشور ساختار 

. مروری بر باشندیمدولت عهده مسئولینت ورزش 

ساختار ورزش در کشورهای دیگر در این بحث 

 خواهد بود. کنندهکمک

است  رگذاریتأث کشورهاعوامل متعدد بر ساختار ورزش 

ازجمله وضعیت اقتصادی آن کشور، نوع حکومت، سابقه 

ورزشی، موفقیت ورزشی در عرصه  یهاسازمان

سیاسی.  یهاگروه، وسعت جغرافیایی و نفوذ یالمللنیب

ابزار  عنوانبهکه ورزش  ییکشورها، در یطورکلبه

ساختار ورزشی  معموالً، شودیمسیاسی استفاده 

و  ییایجغراف ازنظرکه  ییورهاکش. در باشندیم مستقلمهین

از ساختار ورزشی متمرکز  معموالًجمعیت کوچ هستند 

 . کنندیمپیروی 

از  باشدیمکه درآمد اقتصادی زیاد  ییکشورهادر 

. در کشورهای کنندیمتبعیت  یردولتیغساختار ورزشی 

کنند، مختلف از الگوهای ساختاری متفاوتی پیروی می

از ورزش برای بهبود سالمتی  هاحکومت، تمام همهنیباا

های جامعه، انسجام اجتماعی و دستیابی به موفقیت

 (.2662کنند )هولیهان، ورزشی قهرمانی استفاده می

در  بانفوذکه سیاست  کندیم( بحث 2662الکر )

در عرصه ورزش همچون  رندهیگمیتصم یهاسازمان

 یالمللنیب یهاونیفدراسالمپیک و  یالمللنیبکمیته 

خود را نشان داد. برای مثال تصمیم فیفا  راتیتأثفوتبال 

به کشور  2663برای اعطای میزبان جام جهانی فوتبال 

افریقای جنوبی و متقاعد کردن آفریقای  یجابهآلمان 

 2616جنوبی در مورد واگذاری میزبانی جام جهانی 

 از دخالت سیاستمداران در ورزش است. یانمونه

بیان  توانیم ذکرشدهیی که پیشتر با بررسی ساختارها

کرد که ساختار ورزش در ایران یک ساختار متمرکز و 

 . شودیمتحت نظر دولت اداره 

 یهاونیفدراسکه در ظاهر کمیته ملی المپیک و  هرچند

مستقل از وزارت ورزش و جوانان هستند،  باًیتقرورزشی 

سیکل معیوبی  وزارت ورزش و جوانان و بانفوذ عمالًاما 

کمیته ملی المپیک و  سهیرئئتیهکه در انتخابات 

های ورزشی وجود دارد، ورزش ایران تحت فدراسیون

بنابراین دلیل اصلی پایین بودن ؛ شودنفوذ دولت اداره می

ها و یا کمیته میانگین طول دوره مسئولیت در فدراسیون

 ناشی از همین امر باشد.  تواندیمالمپیک، 

برای مثال با نگاهی به رؤسای کمیته ملی المپیک از سال 

های دیگر دو دوره، در تمامی دوره رازیغبهبه بعد  1616

هر فردی که مسئولیت سازمان تربیت بدنی )وزارت 

ورزش فعلی( را به عهده داشته است، با استفاده از نفوذ 

 د.انهخود به ریاست کمیته ملی المپیک ایران نیز رسید
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