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ورود یمثبت و منفلیدالیپژوهش با هدف بررسنیا
انجام گرفت. پژوهش از نوع استیورزشکاران به عرصۀ س

بود. جامعۀ یشیمایاطالعات پيآورجمعثیو از حیفیتوص
لیتشکاستیرا ورزشکاران مستعد به عرصۀ سقیتحقيآمار

قفوطیزشکار که از شراور154ب،یترتنی)، به اN=250(دادیم
يریگعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهبرخوردار بودند به

لیدالیسوال7مثبت و لیدالیسوال11ها دو پرسشنامه (داده
ابزار توسط ییو محتوايصوریی) محقق ساخته بود که روایمنف

ابزار با استفاده از ییایقرار گرفت و پادییمورد تأنیمتخصص
و مثبت بدست یمنفلیدالبیبه ترت84/0، 87/0کرونباخ يفاآل

با یعامللیها، از روش تحلدادهلیو تحلهیتجزيآمد. برا
سوال دو 18از یعامللیچرخش متعامد استفاده شد. براساس تحل

عامل ساز 6مناسب در یسوال با داشتن بار عامل17نامه، پرسش
،یت ملیحما،یتفکر ملک،یاتپلمیساز و کار د،یو کار اجتماع
تیاهمزانیقرار گرفتند. میاسیو سالح سیسالح اجتماع

ینشان داد، عامل ساز و کار اجتماعهایآزمودندگاهیها از دعامل
لی) دالانسی= درصد وار56/20عامل (نیترتیبه عنوان با اهم

یو عامل سالح اجتماعاستیمثبت ورود ورزشکاران به عرصۀ س
لی) دالانسی= درصد وار25/43(لعامنیترتیان با اهمبه عنو

.کندیمنییرا تباستیورود ورزشکاران به عرصۀ سیمنف

هاي کلیديواژه
ورزشکار؛یمنفلیمثبت؛ داللیدالاست؛یس

The objective of this study was to evaluate the
positive and negative reasons for athletes to politics.
Methods of this study was a descriptive, in terms of
data collection was survey. The population
consisted of talented athletes to politics (N=250),
Therefor, 154 professional athletes that have top
condition select as sample. Measuring tools were
two given questionnaire (11 questions on positive
reason and 7 questions on negative reason), formal
and content validity of the tools was confirmed by
experts, and tools reliability for positive and
negative reasons were obtained using Cronbach's
alpha of 0.87, 0.84, respectively. Factor analysis,
with a varimax rotation was used to analyze the
data. According factor analysis, of the 18 Problems,
17 items having appropriate factor loading were
stand in 6 factors namely social mechanism,
diplomatic mechanism, national idea, national
support, social weapon & political weapon. Result
showed that social mechanism factors had most
important (%24.954 of variance) in explanation of
positive reason of athletes entering to politics and
social weapon had most important (%12.954 of
variance) in explanation of negative reason of
entering athletes to politics arena.

Keywords
politics; positive reason; negative reason;

Athlete

استیسهورود ورزشکاران به عرصیمثبت و منفلیدالیبررس
*4یقاسم مهراب، 3یدوستیمرتض،2یرزاقمیمحمد ابراه، 1يفاطمه اصغر

دانشگاه تهران،یورزشتیریمديدکترايدانشجو- 2تهرانقاتیعلوم و تحقآزاد واحددانشگاه،یورزشيزیو برنامه رتیریمديدکتريدانشجو- 1
دانشگاه تهران،یورزشتیریمديدکتريدانشجو- 4یبدنتیدانشگاه مازندران، دانشکده تربیعلمئتیهعضو- 3

28/01/1394تاریخ پذیرش: 12/10/1393تاریخ دریافت: 

Study of positive and negative reasons for athletes entering to politics arena
Fatemeh Asghari1, Mohammad ebrahim Razzaghi2, Morteza Doosti3,

Ghasem Mehrabi4*

1- Ph. D. Student in Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2- Ph. D. Student in Sport Management, Tehran university 3- Faculty Member, Mazandaran university

4- Ph. D. Student in Sport Management, Tehran university
Received: (2015/01/02) Accepted: (2015/04/17)

Abstractچکیده



1394، بهار 6مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره  32

مقدمه
مربوطو اطالعاتاخبارکسببهجهانعمومیافکارتمایل

وقایعانعکاس گستردهوسویکازورزشیرویدادهايبه
شدهدیگر باعثسويازجمعیرسانه هايطریقازورزشی

هم نزدیکتربهروزبهروزسیاستوورزشقلمروکهاست
ودنیاي سیاستازورزشعرصهدوريکهطوريبهشود،

- نمیبه نظرايسادهامردیگرسیاسی،هايبازيازآنجدایی
ورزش به دلیل امتیازهایی که .)56: 1393رسد (جاللی فراهانی، 

ا و هبراي فرد برنده دارد حیطه رقابت و نزاع دیگري براي ملت
ده و مشکل است که کسی مدعی شود ورزش ربطی جوامع رغم ز

). به گزارش فاضلی 301: 1387به سیاست ندارد (ملکوتیان، 
) مهمترین کارکرد ورزش و به ویژه فوتبال بر سیاست، 1391(

اي کارآمد دهی به افکار عمومی، نشان دادن چهرهکنترل و جهت
نها تسازي است. از سوي دیگر، فوتبالاز دولت و در نهایت ملت

م هاي اقلیت و اقواهاي ملی نبوده بلکه گروهمورد استفاده دولت
کوشند تا از پتانسیل باالي این ورزش در جهت نشان نیز می

ها و یا تقویت همگرایی قومی خود دادن مخالفت خود با دولت
) نشان 2010(1بهره بگیرند. نتایج پژوهش شاهین و همکاران

داد، ورزش باعث تقویت حس ملی، وحدت و یکپارچگی، غرور 
شود و سیاستمداران براي ها میگرایی و ادغام اقلیتملی، ملی

2گیرند. لورها از ورزش بهره میتقویت وحدت ملی و ادغام اقلیت

) در بررسی خود درباره تأثیر فوتبال بر وحدت اجتماعی به 1983(
ا با وجود ها رافت که فوتبال در برزیل، برزیلیاین نتیجه دست ی

هاي اقتصادي و اجتماعی در فاصله طبقاتی موجود و محرومیت
). بالگو، 97: 1391نماید (به نقلِ گودرزي، کنار هم جمع می

) بیان کردند، رویدادهاي بزرگ ورزشی، 2010(3برون، بوسر
فرصت ارزشمندي براي جامعه میزبان و جوامع محلی جهت

رد. آوبهبود بازشناسی نام و افزایش اعتماد به نفس فراهم می
هاي اجتماعی (اتحاد و همبستگی)، افزایش انگیزه، ترویج ارزش

نفس، احساس شایستگی، عزت نفس، فراهم کردن اعتماد به
ا، هتعامالت اجتماعی، سرگرمی و لذت، فرصت یادگیري ورزش

ل ها، یادگیري عوامتر شدن دوستیتوسعۀ تجارب زندگی و عمیق
هاي هاي مختلف، توسعۀ مهارتموثر بر شکست در موقعیت
، 2010، 4دانند (چن، اسنیدر، مگنرزندگی را از اثرات ورزش می

)، پایبندي به قوانین و 1139). از نظر قاسمی و کشکر (179ص. 
مقررات، همکاري با رهبران جامعه، نقش پذیري، احساس تعلق 

هاي اوقات فراغت از دیگر دستاوردو وفاق ملی و پرکردن

1. Şahin etal.
2. Lour
3 . Balogu, Brown & Busser
4 . Chen, Snyder & Magner

پور، بویه و حسینی دمابی احمديسیاست داخلی ورزش است.
) در پژوهشی به مفهوم ژئوپولیتیک ورزش پرداختند که 1392(

تقویت ملی گرایی، تقویت حس نتایج آن در برگیرندة 
. هاي دیگر ملیقلمروخواهی، توسعه جهانی شدن، تقویت هویت

هاي ژئوپلیتیکی، انزواي ی محملی براي ژستهاي ورزشرقابت
ژئوپلیتیکی، ارتقاي منزلت ژئوپلیتیکی، تقویت همگرایی و 
تضعیف واگرایی است، ورزش به عنوان عاملی اجتماعی کننده، 
ورزش به عنوان عاملی وحدت بخش، ورزش به عنوان محملی 
براي دگرگونی اجتماعی، ورزش به عنوان عامل ارتقاي اخالقی 

منیت اجتماعی، ورزش به عنوان جایگزین جنگ، ورزش به و ا
ازي سعنوان ابزار تبلیغی سیاستمداران، نئولیبرالیسم و شیئی

ورزشکاران، ورزش به عنوان عاملی شادي بخش و غرور آفرین 
باشد، الگوسازي ورزشی، توسعه حقوق بشر، تخلیه انرژي می

نظم موجود، هیجانی مردم، قانع کردن مردم به عادالنه بودن 
جانشینی براي مذهب، انحراف توجه مردم از موقعیت اجتماعی و 

. در توسعه جهانگردي ورزشی از دیگر کارکردهاي ورزش است
توان گفت، ورزش همواره جاذبه خاصی براي جمع بندي کلی می

سیاستمداران داشته است. از این رو ورزش و ورزشکاران همواره 
داران بوده که گاهی از آنها استفاده مورد توجه دولت ها و سیاستم

سیاسی از ورزش به پیش از ةتاریخ استفادابزاري شده است. 
رسد. هاي جهانی اول و دوم و اواخر قرن نوزدهم میوقوع جنگ

سیاستمداران شوروي سابق از ورزش به عنوان ابزاري براي 
ند (اصغري، کردگسترش ایدئولوژي سوسیالیستی خود استفاده می

). کشورهاي فاشیستی در اسپانیا و ایتالیا نیز از ورزش 22: 1392
- یشان در قرن بیستم استفاده مبراي تبلیغ ایدئولوژي سیاسی

) سیاستمداران جمهوري دومینیکن، 2005:84، 5ولکردند (بایل
ورزش بیس بال که در این کشور رواج یافته را نماد سلطه 

انند داین کشور میاقتصادي ایاالت متحده آمریکا بر-سیاسی
ن ) سیاستمداران حزب نازي در بازیهاي 112: 1989، 6(کلی

برلین علیه ورزشکاران یهودي و سیاه پوست 1936المپیک 
کشور 1980). در سال 125: 7،2011تبعیض قائل شدند (کسلر

شوروي سابق به دلیل و فشارهاي سیاسی از کمیته ملی المپیک 
زشی ایاالت متحده آمریکا در هاي ورخود خواست از حضور تیم

اي هبازي هاي المپیک مسکو جلوگیري نماید. در همان سال تیم
هاي مسکو ورزشی کشورمان نیز به دالیل سیاسی در بازي

هاي مذکور ). نمونه50: 1388شرکت نکردند (کشاورز، فراهانی، 
ر، دهد. از سوي دیگتاثیر سیاست بر ورزش را به وضوح نشان می

5. Bainvel
6. Klein
7. Kessler
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) معتقدند، مهمترین جاذبه ورزش براي 1391کشکر (قاسمی و 
شدن در میان مردم و به خصوص سیاستمداران، شهرت و شناخته

نمونۀبرداري سیاسی از این شهرت است. یکقشر جوان و بهره
آمریکا سابقجمهوررئیسورزشکاران،ازبراي استفادهخوب

ریاست جمهوريزماندررازیاديهايعکسکهبوش بود
فرانسه ملیزیدان قهرمان.گرفتمیتراز اولورزشکارانباخود
استقبالشبهشیراك رئیس جمهور سابق این کشورکهاست
التینرهبران آمریکايواستآرژانتینقهرمانمارادونارود،می
باکوبارهبرکاسروفیدلوبرندمیلذتاوکناردرایستادناز

منچسترسابقبکهام ستارهدارد. دیویددیرینهرفاقتیمارادونا
وسیعیرسانهبعدیکموبیستقرناولدردهۀیونایتد نیز،

داشتندزیاديتمایلانگلیسیسیاستمدارانطوریکهبهداشت.
گذاريصحهدنبالبهکاراینبابگیرند وعکس یادگارياوباتا
خود ) در پژوهشی 1388اما ملکوتیان (؛بودندخودتأییدو

دریافت، رابطه ورزش و سیاست یک رابطه دوطرفه است، به 
اي که از یک طرف سیاست از طریق تدوین و اجراي راهبرد گونه

ورزشی بر ورزش تأثیرگذار است و از طرف دیگر ورزش از طریق 
هاي انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت تحکیم ارزش

سطوحدرزشیورسیاسی بر سیاست تأثیر دارد. قهرمانان
هستند. بسیاريمردمعالقهوتأییدموردمعموالً مختلف
به نمایند.انتخابخودالگويبه عنوانراآنهادارنددوست
ایاالتدرسابقمربیانوبعضی از ورزشکارانمثال،عنوان
مجلسوکنگرهواردسیاستمدارانسیاسیحمایتبامتحده

حمایتسیاستمداراناینهايطرحواهدافازتا بعداً شدندسنا
انتخاب آرنوردموردایندرخوبمثالکنند. یکپشتیبانیو

).461: 2007، 1بود (مسنرکالیفرنیافرمانداربه عنوانشوانزنیگر
تعاملوکند، تقابلمیبیان)2008(2در همین رابطه ساالرز

ايویژهجایگاهیکبهتبدیلراورزشورزش،وسیاستعرصه
چهرهیکصرفاً دیگرآنعرصهبازیگرانکهاستکرده

- میقراراستفاده سیاستمدارانموردهموارهونیستندورزشی
استفادهازنوعاینبراينمونه خوبیمارادوناگیرند براي مثال،

اياسطورهبرزیلدرپلهباشد.میآرژانتینیسیاستمدارانتوسط
رااوکهبرآنندهمیشهقدرتکسببرايسیاستمدارانکهاست
مرحلهتاپاراگوئهدرايافسانهچیالورتوبخوانندخودوزیر
وآیدمیپیشپاراگوئهدر2006جمهوريریاستانتخاباتدوم

انتخاباتیرقیبسیاستحوزهدرروسی،بازشطرنجکاسپاروف،
باسیاستدنیايکهدهدمینشانقهرمانانهوشودمیپوتین

1. Messner
2. Salazar
3. Senn
4. Cowen & Sutter

صورت ورزش و ورزشکاران گاهی بهندارد. زیادفاصلهورزش
- یمها عمل ابط میان دولتوعنوان تسریع کننده رغیررسمی به

این امر نشان دهند کارکردهاي فراوان ورزش و ورزشکار .کنند
در زمینۀ مسائل سیاسی داخلی و بین المللی است (اصغري و 

) معتقد است، از نقاط مثبت 1999(3). سن462: 2013همکاران، 
حضور ورزشکار و ورزش در سیاست، دیپلماسی ورزشی است. 
دیگر یافته هاي نشان می دهد، ورزش نه تنها یک بازیگر اصلی 

- در صحه سیاست است، بلکه نقش بزرگی در آگاهی و تصمیم
کند؛ استفاده از ورزش به عنوان سالح هاي مردم بازي میگیري

و کار دیپلماتیک، سالح اجتماعی از موارد مثبت سیاسی، ساز 
باشد (گودرزي و استفاده از ورزش در عرصه سیاست می

هاي اما تمام ورزشکارانی که وارد حوزه؛)97: 1391همکاران، 
شوند انگیزه و هدف یکسانی ندارند. کوون و مختلف سیاسی می

ورود ها و دالیل اصلی) بر این باورند که انگیزه1997(4سوتر
افراد به عرصه سیاست، کسب ثروت، افزایش رفاه، تضمین شغل، 

نتغییر جامعه و کسب شهرت می 5باشد. هاروي و همکارا

هاي اجتماعی ها و دسته) سیاست سبب بوجود آمدن گروه2007(
هاي ورود ) در بررسی دالیل و انگیزه1392شود. اصغري (می

به عرصه کشتی)مطالعه موردي ورزش (کشورقهرمانان ملی 
کسب بیشترین انگیزه وهاي باالترکسب پستسیاست دریافت، 

جود وکند و در مورد علل ورود، شهرت کمترین انگیزه را ایجاد می
نش نیاز جامعه به داباالترین اهمیت وروابط بین المللی ورزشی

اي و تسهیل کننده کمترین اهمیت را در عوامل مداخلهورزشی
) در پژوهشی به بررسی سیاست و ورزش 1995(6دارد. شهابی

در ایران و غالمرضا تختی پرداخت و وي را فردي سیاسی و 
هاي سیاسی در دوران پهلوي نشان داد که نقش عامل بروز رفتار

وي تأثیر عمیقی بر سیاست کشور ایران در آن دوران داشته است. 
ان ) در پژوهشی به شرح زندگینامه جه2011(7احسانی و نظري

رند. بپهلوان تختی پرداخته و از او بعنوان اسطورة سیاسی نام می
) نیز در پژوهش خود پوریاي ولی و 1392رزاقی و همکاران (

داستان زندگی وي و همچنین شکست وي در مقابل پهلوان 
هندي را نوعی سیاست از ابعاد مثبت قلمداد کردند. مرور پیشینه 

ناپذیرياجتنابطورش بهورزامروزهدهد کهتحقیق نشان می
است و ورزشکاران به دالیل متفاوتی وارد خوردهپیوندسیاستبا

عرصه سیاسی می شوند و سیاستمدارن نیز با انگیزه هاي متفاوتی 
وارد حوزه ورزش می شوند و هرچند در این زمینه مطالعاتی 

ازرانشیبیوفرازپردوره هايایرانصورت گرفته ولی کشور

5. Harvey etal.
6. Chehabi
7. Ehsani & Nazari
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تواند بر انگیزه ورود افراد به کرده است که میطیسیاسینظر
ز اي اعرصه هاي مختلف تاثیر گذار باشد و از سوي دیگر پاره

) و شهابی 1392ها مثالً مطالعه رزاقی و همکاران (بررسیاین
انجام گرفته است. لذا در این تحقیق )، بصورت مروري1995(

ه اي گستردات کتابخانهسعی شده در مرحله اول با انجام مطالع
اي از دالیل مثبت و منفی ورود ورزشکاران فهرست نسبتاً جامع

به عرصۀ سیاست فراهم شود و در مرحله بعد از تکنیک مصاحبه 
که روشی کیفی و متفاوت با مطالعات قبلی است به منظور 

شناسایی انگیزها استفاده شود.

تحقیقشناسی روش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت 

ق نامه محقدر این تحقیق از پرسشمیدانی به اجرا در آمده است. 
گیري متغیر تحقیق استفاده شد. به دلیل نبود ساخته براي اندازه

نامۀ مرتبط با موضوع پژوهش، در مرحله اول محقق با پرسش
ت دانشگاهی، مقاالبررسی مبانی نظري شامل استفاده از کتب

نظران (ورزشکاران سیاسی و صاحبمتعدد علمی و مصاحبه با 
الئل ترین دفهرستی از مهماساتید دانشگاهی حاضر در سیاست)

مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه هاي سیاسی کشور تهیه 
نفر از 10نامه در اختیار پس از استخراج سواالت، پرسش. شد

ورزشی قرار گرفت و نظرات تخصصی آنها نظران مدیریت صاحب
ها، محتواي ها، تعداد سؤالدرباره چگونگی نگارش سؤال

ها و هماهنگی سؤاالت با ها با گزینهنامه، ارتباط سؤالپرسش
در نهایتاهداف تحقیق قرار گرفت و نظر آنها در ابزار اعمال شد. 

د شگیري متغیرهاي تحقیق طراحی نامه براي اندازهدو پرسش
گیري سوال دالیل منفی را اندازه7سوال دالیل مثبت و 11که 
کرد. به منظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخمی

بدست آمد. جامعۀ 84/0و 87/0استفاده شد که به ترتیب مقدار 
یل داد که به دلآماري تحقیق را ورزشکاران سیاسی تشکیل می

250گیري گلوله برفی ش نمونهماهیت پژوهش با استفاده از رو
ورزشکاران مستعد (منظور ورزشکارانی که در حوزة سیاست 

اند)حضور خود را نشان داده و عملکرد سیاسی در ورزش داشته
انی، رهاي مختلف ورزشی کشتی، قایقدر عرصۀ سیاست در رشته

تکواندو، پینگ وپنگ، کاراته، شنا، دوویدانی و اسکی شناسایی 
)، با استفاده از =250Nس از تهیه فهرست کامل آنها (شدند که پ

نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند و نسبت به 154جدول مورگان 
هاي آمار توصیفی براي از روشجمع آوري داده از آنها اقدام شد. 

اي هبراي شناسایی عاملو شناختی هاي جمعیتبررسی ویژگی
روایی ساختاري و بر ورود ورزشکاران به عرصۀ سیاستموثر 

2با چرخش متعامد1ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی

براي تحلیل عاملی 18نسخه SPSSافزار استفاده شد. از نرم
ها، به دست آوردن بارهاي اکتشافی به منظور استخراج عامل

استفاده شد.عاملی
تحقیقهاي یافته

هاي بخش کیفی تحقیق که نتیجه . یافته1جدول شماره 
مصاحبه هدفمند با خبرگان بوده و اشباع نظري را دربرداشته 

دهد.نشان می

نتایج بخش کیفی تحقیق (مصاحبه با خبرگان).1جدول 
دالیل منفیردیفدالیل مثبتردیف

خوب در جامعهکسب وجهه 1جهت دهی افکار عمومی به سمت ورزش1
کسب شهرت2ایجاد روحیه جوانمردي2
کسب پست هاي باالتر3مسئولیت اجتماعی3
کسب قدرت سیاسی4بهبود روابط بین المللی حکومت4
منافع مالی5، ادغام اقلیت ها و تشویق ملی گراییساخت هویت ملی5
بعد از دوره قهرمانیدر اوج بودن 6تاثیر گذاري در عرصه تصمیم گیري کالن6
برانگیختن و تحریک دیگران7حمایت از حکومت7
پیشبرد ورزش8

9
و نفوذ در بین ورزشی (فعال) –تشکیل انجمن هاي سیاسی 

نوجوانان و جوانان
عالقه به سرنوشت کشور10
عالقه به تصمیمات کشوري11

1. Exploratory factor analysis2. Varimax rotation



35 مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصۀ سیاستبررسی دالیل

استفاده شد.KMOاز معیار نمونه بودن میزانقبل از اجراي تحلیل عاملی براي تعیین کافی
گیري دالیل مثبت و منفینتایج آزمون کفایت نمونه.2جدول 

-آزمون کفایت نمونههاآمارهگیريآزمون کفایت نمونه
گیري

هاآماره

KMO756/0آزمون KMO719/0آزمون 
X2163/218آزمون کرویت بارتلتX2348/316آزمون کرویت بارتلت

df55df15
Sig001/0Sig001/0

، KMOمقادیردهد، . نشان می3که جدول شماره رهمانطو
یزان گیري به ترتیب مدالیل مثبت و منفی براي کفایت نمونه

دهد حجم نمونه براي باشد که نشان میمی756/0و 719/0
ز همچنین نتایج آزمون بارتلت، نیباشد. تحلیل عاملی مناسب می

محاسبه گردید که نشان 163/218و 348/316به ترتیب میزان 
ها همبستگی الزم وجود دارد و شرایط الزم دهد بین گویهمی

براي انجام تحلیل عاملی در این مطالعه تأمین شده است. براي 
ها بر اساس گذاري عاملتر و نامها بصورت روشنجداسازي عامل

بانی نظري از چرخش عاملی به روش متعامد استفاده شد و م
بود از )50/0هاي که بار عاملی آنها کمتر از معیار مبنا (گویه

لیست گزارش حذف گردید.

شناسایی شده، بارعاملی (دالیل مثبت)هايها، گویهعامل. 3جدول 

هاگویه

عامل ها
سازکار 

و 
اجتماعی

سازکار 
و 

دیپلماتیک

تفکر 
ملی

حمایت 
ملی

505/0جهت دهی افکار عمومی به سمت ورزش
775/0ایجاد روحیه جوانمردي

637/0مسئولیت اجتماعی
786/0بهبود روابط بین المللی حکومت

اقلیت ها و تشویق ادغام،ساخت هویت ملی
ملی گرایی

619/0

619/0در عرصه تصمیم گیري کالنتاثیر گذاري 
854/0حمایت از حکومت

617/0پیشبرد ورزش
ن و نفوذ در بیتشکیل انجمن هاي سیاسی ورزشی (فعال) 

نوجوانان و جوانان
589/0

560/0عالقه به سرنوشت کشور
794/0عالقه به تصمیمات کشوري

هاي مربوط دهد، گویه. نشان می3همانطور که جدول شماره 
به هریک از عوامل روي عامل مربوطه داراي بار عاملی بزرگتر 

باشد که نسبت به معیار مبناي در نظر می50/0و یا مساوي با 
ان توبنابراین می؛) از جایگاه مطلوب برخوردارند5/0گرفته شده (

غیر امل ساز و کار اجتماعی را متنتیجه گرفت، بیشترین واریانس ع

، بیشترین واریانس ساز و کار دیپلماتیک را "روحیه جوانمردي"
س عامل ، بیشترین واریان"بهبود روابط بین المللی حکومت"متغیر

و بیشترین واریانس عامل"حمایت از دولت"تفکر ملی را متغیر
- ن میتبیی"عالقه به تصمیمات کشوري"حمایت ملی را متغیر 

ند.ک
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عوامل موجود و مولفه هاي هرعامل همراه با وزن عاملی (دالیل منفی).4جدول 

هاگویه
عامل ها

سالح 
اجتماعی

سالح سیاسی

777/0کسب وجهه خوب در جامعه
829/0کسب شهرت

721/0کسب پست هاي باالتر
699/0کسب قدرت سیاسی

907/0مالیمنافع 
545/0در اوج بودن بعد از دوره قهرمانی

هاي گویه7دهد، از . نشان می4همانطور که جدول شماره 
مورد داراي بار عاملی بزرگتر و یا 6مربوط به هریک از عامل ها 

باشد که نسبت به معیار مبناي در نظر گرفته می50/0مساوي با 
مورد 1) از جایگاه مطلوب برخوردارند و فقط 5/0شده (

د بار عاملی کمتر معیار مبنا بو»برانگیختن و تحریک دیگران«

توان نتیجه گرفت، بیشترین واریانس که از گزارش حذف شد. می
و بیشترین "کسب شهرت"عامل سالح اجتماعی را متغیر 

ند.کتبیین می"منافع مالی"نس سالح سیاسی را متغیرواریا

درصد واریانس تبیین شده در تحلیل عاملی براي دسته بندي دالیل مثبت. 5جدول 

عامل
چرخش مجموع مجذورات بارهااستخراج مجموع مجذورات بارها

جمع 
کل

درصداز 
واریانس

درصد 
تجمعی

درصداز جمع کل
واریانس

درصد 
تجمعی

1044/3670/27670/27272/2651/20651/20
2573/1299/14969/41221/2195/20846/40
3111/1103/10072/52189/1806/10653/51
4067/1700/9772/61113/1100/10772/61

دهد، عامل اول . نشان می5همانطور که در جدول شماره 
80/10درصد، عامل سوم 19/20درصد، عامل دوم 65/20

4درصد از واریانس کل آزمون و 10/10درصد، عامل چهارم 
ند.کدرصد از کل واریانس را تبیین می772/61عامل در مجموع

املی براي دسته بندي دالیل منفیدرصد واریانس تبیین شده در تحلیل ع.6جدول 

عامل
چرخش مجموع مجذورات بارهااستخراج مجموع مجذورات بارها

جمع 
کل

درصداز 
واریانس

درصد 
تجمعی

درصداز جمع کل
واریانس

درصد 
تجمعی

1270/2159/45159/45595/2249/43249/43
2004/1733/16892/61119/1643/18892/61

دهد، عامل اول . نشان می4همانطور که در جدول شماره 
درصد از واریانس کل آزمون و 63/18درصد، عامل دوم 24/43

- درصد از کل واریانس را تبیین می892/61عامل در مجموع2
کند.
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گیريبحث و نتیجه
در ورزش همانند شمشیر، دو لبه دارد، هم حضور سیاست 

واند تتواند ببرد و خونی را بریزد و منفی تلقی شود و هم میمی
). 1388دري را بگشاید و نقش مثبتی را ایجاد کند (ملکوتیان، 

نتایج پژوهش حاظر نشان داد که ساز و کار اجتماعی، ساز و کار 
امل ورود عودیپلماتیک، تفکر ملی و حمایت ملی از جمله

ورزشکاران به عرصۀ سیاست در بعد مثبت آن است و همچنین 
بیشترین واریانس عامل ساز و کار اجتماعی را متغیر روحیه 

لمللی ابهبود روابط بینجوانمردي، ساز و کار دیپلماتیک را متغیر 
، تفکر ملی را متغیر حمایت از دولت و حمایت ملی را حکومت

ل ورود کنند. دالیکشوري تبیین میمتغیر عالقه به تصمیمات 
دهی افکار ورزشکاران در عامل ساز و کار اجتماعی از جمله جهت

عمومی به سمت ورزش، ایجاد روحیه جوانمردي، مسئولیت 
اجتماعی است که این نتایج در گسترة زمان در عملکرد بزرگانی 
چون جهان پهلوان تختی، پوریاي ولی مشهود بوده است که خود 

؛ 1392؛ رزاقی 2011ردانه سیاسی بودند (احسانی و نظري، جوانم
). حضور ورزشکاران در عرصۀ ورزش در بعد 1995شهابی، 

شود. براي مثال سیاسی سبب جهت گیري افکار عمومی می
هایی عاشق فوتبال که با فاصلۀ طبقاتی وحدت اجتماعی برزیلی

ه کشدند و نقش بزرگی زیاد به سوي ورزش فوتبال روانه می
کند نقاطی حمایت سیاست در آگاهی و تصمیم مردم ایجاد می

؛ فاضلی، 2005ول، ؛ بایل1983کننده بر این مقوله هستند (لور، 
). پذیرفتن مسئولیت اجتماعی از جمله علل ورود 1391

ورزشکاران به عرصۀ سیاست در ابعاد مثبت است که نتایج 
گذارد. در میپور و همکاران بر این مقوله صحهپژوهش احمدي

به عنوان محملی براي دگرگونی اجتماعی، را ورزش واقع آنها، 
- میبه عنوان عامل ارتقاي اخالقی و امنیت اجتماعیراورزش

داند که موارد فوق دستیابی به مسئولیت اجتماعی را براي 
ورزشکارن به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از عوامل ورود 

ر بعد مثبت خود ساز و کار ورزشکاران به عرصۀ سیاست د
اخت س، بهبود روابط بین المللی حکومتدیپلماتیک است که 

اري در گذثیرأتگرایی و ها و تشویق ملی، ادغام اقلیتهویت ملی
-گیرد. در بعد روابط بینرا در بر میگیري کالنعرصه تصمیم

المللی حکومت که نقطه ورود ورزشکاران به عرصۀ سیاست است 
عنوانصورت غیررسمی به و ورزشکاران گاهی بهورزش نقش 

ین ا.شودمعرفی میهاتسریع کننده در ایجاد رابطه میان دولت
امر نشان دهندة کارکردهاي فراوان ورزش و ورزشکار در زمینۀ 
مسائل سیاست داخلی و بین المللی است (اصغري و همکاران، 

1 . Aman
2 . Koch

ورزشکارانازالمللی المپیکبین). در این راستا، کمیته2013
ارائهالمللیبینعنوان نهادهايبهراخودشانتاداردانتظار

عهدهبرراالمپیکبازیهايمیزبانیکهدهند. اکثر کشورهایی
اند که این نشان ها بخوبی استفاده نمودهاین فرصتازگرفته اند

دهد، در حوزه بین الملل ورزشکاران نجات بخش مسائل می
.)58: 1393شوند. (جاللی فراهانی، میهادیپلماتیک کشور
گرایی در بعديها و تشویق ملی، ادغام اقلیتساخت هویت ملی

تواند بر ورود ورزشکاران تأثیر بسزایی بگذارد. در این دیگر می
هاي برند بلکه گروهها از ورزش استفاده ملی نمیراستا، تنها دولت

در باالي این ورزشکوشند تا از پتانسیلاقلیت و اقوام نیز می
ها و یا تقویت همگرایی جهت نشان دادن مخالفت خود با دولت

). یافته هاي شاهین و 1391قومی خود بهره بگیرند (فاضلی، 
1تحقیق امانکند. نتایج) این امر را تائید می2010همکاران نیز (

ورزشازو مالزينیوزلنددرسیاسیداد احزابشان) ن2005(
کرده اند. استفادهدر کشورشانعمومیافکاردهیشکلجهت
ورزشکارانازکاناداداد، دولت) نشان2007(2تحقیق کوخنتایج

وفرهنگینمایندهبخش،تا الهامداردانتظارکشورشالمپیکی
احزابمالزيکشوردر.ملتشان باشندبرايالگویینقش

هویتیکتاکردندتالشحکومتیو سیاستمدارانسیاسی
المللیبینکمیته.دهندشکلورزشطریقازاسالمی راوملی

والمپیزمروحورزشکارانکهاستنیز خواستار اینالمپیک
در .)58: 1393در بیاورند (جاللی فراهانی، اجرابهراجهانصلح

طرح نیز مگیري کالنثیرگذاري در عرصه تصمیمأتمورد دیگر 
است که سیاست مداران بزرگ به دنبال استفاده از ورزشکاران 

ر، نگرند (مسنمطرح به دنبال دستیابی به اهداف کالن خود می
المپیکبازیهايدرهیتلر). آدولف2008؛ ساالزر، 2007
هزینهآلمانیوسفیدنژادبرتريدادننشانبرلین براي1963
کرد. بهورزشکارانتمرینوآموزشصرفزیادي راهاي

23باومدال89کسببا1936المپیکدر بازیهايطوریکه
گرفت (جاللی قراراولجایگاهدرمتحدهاز ایاالتبیشترمدال

عنوانتحتتحقیقیدر)2003(3هیل.)58: 1393فراهانی، 
رابطهاجتماعیوتاریخیرویکردبررسیبه"سیاستوورزش"

خاطربهکهداردمیبیاناست. اوپرداختهسیاست وورزش
ازحکومتافرادباستان،دورانازجذاب ورزشهايویژگی
یکی از .کردندمیاستفادهخودنمایش قدرتبرايورزش
هاي دیگر تفکر ملی دربرگیرندة حمایت از حکومت، پیشبرد عامل

ر و نفوذ دورزشی (فعال) –هاي سیاسیتشکیل انجمنورزش و 
بین نوجوانان و جوانان است و در بعدي دیگر حمایت ملی شامل 

3 . Hill
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عالقه به سرنوشت کشور و عالقه به تصمیمات کشوري است؛ 
در این رابطه پایبندي به قوانین و مقررات، همکاري با رهبران 
جامعه، نقش پذیري، احساس تعلق و وفاق ملی و پرکردن اوقات 

سیاست داخلی ورزش است (قاسمی هاي فراغت از دیگر دستاورد
) پیشنهاد 2006(1). همچنین هارتمن و بروکز1391و کشکر، 

ي هاها و طرحکنند که براي مؤثر بودن و کارآمد بودن برنامهمی
هاي حمایت از ورزش ورزش از جانب دولت بهتر است این برنامه

ها همراه باشد. هاروي ها براي کاهش میزان جرمبا دیگر تالش
-ها و دسته) سیاست سبب بوجود آمدن گروه2007همکاران (و 

شود که فضاي ورزش، نشاط و شادي خاصی هاي اجتماعی می
کند که این موارد از این مقوله در ورود را به جامعه منتقل می

کند. در بعد منفی ورود ورزشکاران به ورزشکاران نیز حمایت می
ی و سالح سیاسیتوان به عامل سالح اجتماععرصه سیاست می

اشاره کرد. بعد سالح اجتماعی، کسب وجهه خوب در جامعه، 
عد گیرند و بهاي باالتر را در بر میکسب شهرت و کسب پست

اوج بودن درسالح سیاسی نیز کسب قدرت سیاسی، منافع مالی و 
گیرند و بیشترین واریانس عامل را در بر میبعد از دوره قهرمانی
و بیشترین واریانس عاملکسب شهرتغیرسالح اجتماعی را مت

رابطه کند. در اینسالح سیاسی را متغیر منافع مالی تبیین می
ها و دالیل اصلی ورود افراد به عرصه ) انگیزه1997کوون (

سیاست را کسب ثروت، افزایش رفاه، تضمین شغل، تغییر جامعه 
درمربیانورزشکاران وازکند. بعضیو کسب شهرت بیان می

به شانبراي وجههانتخاباتبرگزاريزماندرمتحدهایاالت
در این خوبمثالپردازند. یکمیخودنظرموردکاندیدايتبلیغ
برايکهبودسابقايحرفهگیرکشتی:ونتراجسیتبلیغمورد،
به1998سالدرجمهوريریاست2000انتخاباتدرتبلیغ

به .)2007بود (منسر، شدهمینهسوتا انتخابفرماندارعنوان
بندي دست یافت، توان اینگونه به این جمعصورت جامع می

ند، روسیاست لبۀ تیغی است که ورزشکاران در لبۀ آن راه می
هاي ورزشکاران به عنوان گیري سیاسیون از پتانسیلبهره

یست. پوشی ناي است که قابل چشمدستیابی به اهداف خود مقوله
به عرصۀ سیاست گذر از خط قرمز و یا سبز ورود ورزشکاران 

است این که ورزشکاران باید به این مقوله آگاه باشند و آن را 
اي هاي حیاتی است. چه بسا ورزشکاري که ارزشبدانند مسأله

خود را بر مبناي جوانمردي بنا نهد و فکر و ذهنشان به سوي 
دادن اننشها، حمایت از دولت والملل بین کشوربهبود روابط بین

عالقه واقعی به تصمیمات کشوري باشد تا کسب یک وجهه 
خوب یا کسب منافع سیاسی شخصی. البته باور عمومی براین 

سیاسیپستاخذبرايشانانگیزهافراد دربارهکهاست، زمانی
- میبیانراشانشخصیعالئقکمترکنند، آنهامیصحبت

عوضدرپاداش،ووجههقدرت،کسبتمایل برايمثلکنند،
عالئق ملیبهکهتعهديمردم،بهگذاريخدمتراخودانگیزه
کنند (جاللی میذکرپذیريمسئولیتشدیدحسودارند

.)64: 1393فراهانی، 
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