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که باعث مهاجرت  یآن بود تا ضمن شناخت علل یپژوهش حاضر در پ
 نيکند. ا یبندتيها را اولوآن شود،یاز کشور م یمل یهامیورزشکاران ت

و بر اساس روش از نوع  یکاربرد یهاقیپژوهش بر اساس هدف از نوع تحق
 هیالعات اولبه اط یابيدست یو برا یفی( بود. در بخش کختهی)آم یـ کم یفیک

صورت گلوله به یریگنمونه افته،يساختار مهیو ن افتهيمصاحبه ساختار قياز طر
انجام گرفت و اشباع  یمل یهامینفر از ورزشکاران ت 92ها با و مصاحبه یبرف

شامل همه ورزشکاران  یپژوهش در بخش کم یحاصل شد. جامعه آمار ینظر
ه تعداد بود ک کیو المپ يیایآس یهایباز ریکننده در دو دوره اخآور شرکتمدال

 یصورت تصادفنمونه به 991نفر که طبق جدول مورگان تعداد  911ها آن
و  یورص يیبود که روا یاپرسشنامه محقق ساخته قیانتخاب شد. ابزار تحق

 یو خبرگان ورزش یورزش تيريمد دینفر از اسات 90 دیپرسشنامه به تائ يیمحتوا
( گزارش شد. در α=  19/0کرونباخ ) یق آلفايپرسشنامه از طر يیايو پا دیرس
.اس .اسیاس.پ یافزارهابا نرم یو استنباط یفیآمار توص از ها¬داده لیتحل

 دهدینشان م قیتحق جيشده است. نتااستفاده 9.ال.اس یو اسمارت پ 55نسخه 
 یمل یهامیورزشکاران ت یعوامل مؤثر بر مهاجرت ورزش یبندتيکه اولو

(، 95/9) یاسی(، س1/9) ی(، اجتماع19/9) یتيري: مدتاس بیترتنيابه
از  یریجلوگ ی(. برا09/9) ی( و اقتصاد91/9) ی(، فرهنگ9/9) یشناختروان

از عوامل ذکرشده  کيهر ديورزش کشور با یانسان یهاهيمهاجرت سرما
رازش ب ز،یبرازش ن يیکوین یهاآزمون جينتا نیهمچن رد؛یموردتوجه قرار گ
 کرد. دیرا تائ رانيعوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه ا يیمناسب مدل نها

 هاي کليديواژه
 .ورزشکاران ،یانسان یروینخبگان، ن ،یمهاجرت، مهاجرت ورزش

The present study sought to prioritize the causes of the 

migration of national team athletes from the country while 

recognizing the causes. This research was based on the 

purpose of applied research and based on qualitative-

quantitative (mixed) method. In the qualitative section and 

to obtain basic information through structured and semi-

structured interviews, sampling was performed as 

snowballs and interviews with 15 athletes of national teams 

and theoretical saturation was obtained. The statistical 

population of the study included a small number of all 

medal-winning athletes participating in the last two Asian 

and Olympic Games, 177 of whom 118 randomly selected 

according to Morgan's table. The research tool was a 

researcher-made questionnaire that confirmed the formal 

validity and content of the questionnaire by 10 professors 

of sports management and sports experts, and the reliability 

of the questionnaire was reported through Cronbach's alpha 

(α = 0.96). In the data analysis, descriptive and inferential 

statistics were used with SPSS software versions 22 and 

Smart PLS3. The results of the research show that the 

priorities of the factors affecting the sports migration of 

athletes of national teams are as follows: managerial (3.81), 

social (3.8), political (3.62), psychological (3.6), cultural 

(3.17) And economic (3/01). In order to prevent the 

migration of human capital of sports in the country, each of 

the mentioned factors must be considered; Also, the results 

of the fitness tests confirmed the proper fit of the final 

model of the factors affecting the migration of Iran's elite 

athletes. 
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  همقدم

رار ق ریتأثی مختلف زندگی بشر را تحت هاعرصهامروزه ورزش 
يک سرمايه عظیم انسانی وجوه متفاوتی  عنوانبهداده است و 

انسانی و  ازنظربه خود گرفته است. ورزش عالوه بر اينکه 
ی فرهنگی، هاعرصهدر  تواندیماقتصادی سرمايه است، 

 هيسرما(. 99)سیاسی، تربیتی و اجتماعی نیز سرمايه ساز باشد 
موتور  ها وملت شرفتیپ یو اساس یو عامل اصل هيماجان یانسان

هر  يیثروت و دارا ادیبرنده توسعه و اساس و بن شیمحرک و پ
توان بالقوه  عنوانبه، سرمايه انسانی را 1راما .(91ملت است )

فراد و ظرفیت ا هاتیقابل، هايیتوانابرای موفقیت با توجه به 
، سرمايه انسانی را شامل 2. نورتون و کاپالنکندیمتعريف 

، استعدادها و دانش فنی هامهارتموجوديت و در دسترس بودن 
ی سازمانی ضروری هاتیفعالکه برای انجام  دانندیمافراد 

 یهاتیاست که ظرف شدهرفتهيامروزه کامالً پذ(. 9هستند )
ش بوده و آموز داريتوسعه پا یعامل اساس یدر هر کشور یانسان

افراد  نيبنابرا هاست؛تیظرف نيا جاديا یدیعنصر کل
در  ژهيوغلبه بر مشکالت، به یو ماهر، برا دهيدآموزش
 همچنان که. (92دارند ) یاتیح یتیتوسعه اهمدرحال یکشورها

 میدانکه ب شودیآشکار م یمتخصص زمان یانسان یروین تیاهم
کشور  915در  یحاصل از مطالعات بانک جهان جيبر اساس نتا

و  یکيزیف هياز سرما شیکشورها ب نيجهان، رشد و توسعه ا
امروزه . (91ها بوده است )آن یانسان هيمربوط به سرما ،یعیطب

و  یکه آثار اقتصاد یموضوعات اجتماع نيتراز مهم یکي
مهاجرت است. مهاجرت  دهيبر کشورها دارد، پد یفرهنگ

و  یعلوم انسان یهاموردتوجه رشته ،یتیجمع یادهيپد عنوانبه
ست. ا شدهانیدر باب مهاجرت ب یمختلف اتياست نظر یاجتماع

پس از  هاجرانروند مهاجرت و تعداد م شيخصوص با افزابه
موردتوجه  شیازپشیب دهيپد نيدوم، ا یجنگ جهان

مهاجرت  .(99قرار گرفت ) یو اجتماع یعلوم انسان پردازانهينظر
قلمروها که منجر  نیب یتیانواع حرکات جمع یاست برا یاواژه

 رودیم ردائم مکان سکونت شود، به کا مهین ايدائم  رییبه تغ
محل  کياز  تیجامعه شناسان مهاجرت را به تحرک جمع .(59)

اند. همچنان مهاجرت نموده فيتعر گريبه محل د يیایجغراف
 فيتعر یزندگ ايکار  یبرا گريبه محل د یمکان از محلنقل
 سیاستی اربزا يکعنوان به تواندیم ت. مهاجر(1) است دهيگرد
 بهینه جتماعیا سطح به نسانیا سرمايه يتاهدمنظور به

 با ادفرا تمهاجر .دگیر ارقرمورداستفاده ی گذارهيسرما
ی بر کل ریتأث، توسعهدرحال یهارکشواز  باال تتحصیال

                                                                                                                                                    
1. Rama 

2. Norton & Caplan 

3. Sport Migration 

(. جمعیت مهاجران 2) اين کشورها داردی انسانی در گذارهيسرما
میلیون گرديده است  511در سراسر دنیا بالغ بر  5092در سال 

 (.1)درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است  9/9که معادل 
 چنددر  که انيرا رکشودر  ننخبگا تمهاجر مهم اعنواز ا يکی

(. 1) ستا شیورز ننخبگايم، مهاجرت دبوآن  شاهد خیرا لسا
 ننخبگا بیشتر د،يآیم نمیا به ننخبگا تمهاجر مـسا هاـهرگ

 ننخبگا تمهاجر کهیدرحال شود؛یم عیاتد هندر ذ علمی
 ،هستند یالمللنیب مجامعدر  ملت يک سمبلو  داـنم که شیورز
 رکشو بر ءسو اتثرو ا همیتدارای ا تواندیم ازهندا نهما به

 بمحسو رکشو هر یهاهياز سرما شیورز ننخبگا. باشد
و  جتماعیا ،فرهنگی یهانهیدر زم يیهاشرفتیپ که شوندیم
 بر وربا رفته،همی. روزنندیم مــقرا ر جامعهآن  ایبر دیقتصاا

مؤثر در  رحضو ایبر شتال ،شیورز ارپايد توسعه که تــسآن ا
در  رکشو پرچماهتزاز درآوردن  به ،یالمللنیب يندمیا

و  رکشو سطحورزش در  دنکر ينهدنها ،جهانی یهاتورنمنت
از  یپیشگیر به نیاوافر کمک تواندیم که غنی یسازفرهنگ

ش تال همیوو  رکا يندآهمه برو  همه ،بکند هایماریب اعنوا
است  یصطالحا 9یمهاجرت ورزش .(9) تــسا جامعه ننخبگا
 .رودیبه کار م یورزش انیمرب ايمهاجرت ورزشکاران و  یکه برا

بسیاری از ورزشکاران و يا مربیان ورزشی برای ادامه کار 
 ،کنندیمی خود اقدام به مهاجرت به کشورهای ديگر را احرفه
بسیاری از کشورها در جهت رفع نیاز خود به مربیان  حالنیدرع

ورزشی و يا ورزشکارانی که در امر توسعه و بهبود رشته ورزشی 
 دهيپد نيا. ندينمایمخاص اقدام به استخدام افراد خارجی 

 است و افتهيو گسترش جاديبراثر عوامل مختلف ا یاجتماع
اين نوع د. در دهه اخیر دار یدر پ یمثبت و منف یامدهایپ

و  واردشدهشخصیتی به ورزش کشور لطمه  ازنظرمهاجرت، 
ورزشی و منابع انسانی به کشور ضرر وارد کرده است.  ازنظر

يک بحران بزرگ برای ورزش کشور  هارفتناين نوع  درواقع
 وجود دارد. همآنشدن  ترعیوسشده است، بحرانی که احتمال 

که زنگ خطر را دست دادن نخبگان ورزشی چند سالی است  از
 یالگو نيا .(5)برای ورزش ايران به صدا درآورده است 

، یدر موضوعات اجتماع یمهم یامدهایپ کشورها را با مهاجرت
 .(91) سازدیروبرو م یو اقتصاد یاسیس

، ايران در رتبه اول 1پول یالمللنیببر اساس آمار صندوق 
جهانی خروج نخبگان جوان در جهان قرار دارد. فضای معیوب 

4. International Monetary Fund (IMF) 
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و  حقوق، وضعیت نابسامان اشتغال به همراه وکارکسب
دستمزدهای ناچیز، تنها بخشی از مشکالت نخبگان ايرانی 

فقدان برخورداری از شخصیت  اضافهبهاست. اين مسائل 
 ی اين قشرهازهیانگ، ی معنوی از نخبگانهاتيحمااجتماعی و 

را در مهاجرت به کشورهای خارجی فراهم آورده و به دلیل عدم 
ی منسجم جهت مرتفع نمودن اين مشکالت، زيربرنامه

متأسفانه شاهد آن هستیم که حجم بسیار بااليی از نخبگان 
بر تمام  عالوه .اندگرفتهشیپکشور، راه خروج از ايران را در 

که با تأثیر مستقیم خود، منجر به  مشکالت ساختاری اقتصاد
فراهم آوردن شرايط خروج نخبگان از کشور مسائل قانونی و 

، وندشیمی حمايتی که از فقدان قوانین جامع ناشی هایکاست
در مهاجرت  یاديز اریعوامل بس .(90) اندشدهمزيد بر علت 

 یبه دودسته توانیها را مآن نيتردارد که مهم رینخبگان تأث
 یکرد. از عوامل خارج یبندمیتقس یو خارج یعوامل داخل

 هافتيتوسعه یمختلف در کشورها یهانهی( که در زمیا)جاذبه
 و یبه باال بودن سطح رفاه توانیم رد،وجود دا ريمهاجرپذ اي

ر عوامل مؤث گرياز د زی( نیا)دافعه یاشاره کرد. عوامل داخل یمال
ها را مهاجرت گونهنيعلت او  زهیبر خروج نخبگان است. انگ

 یاخلد یهایژگيوجو کرد. وجست یدر مسائل داخل ديبا شتریب
 و یاسیعوامل س یخروج نخبگان حول محورها دکنندهيتشد

 ،یآموزش ،یعوامل اقتصاد ،یو فرهنگ یعوامل علم ،یاجتماع
دور شدن از  لیمردم معموالً به دل (.99است ) یشتیو مع یشغل
مانند فقر، کمبود غذا،  یاعوامل نامساعد دورکننده اي طيشرا
. کنندیمهاجرت م تیو کمبود امن یکاریب ،جنگ ،یعیطب یايبال
کننده مانند و عوامل مساعد جذب طيشرا تواندیدوم م لیدل

سکن و م شتریآموزش بهتر، درآمد ب شتر،یب یامکانات بهداشت
که  شودیم گفته .(55) باشد اجرتبهتر در مقصد مه

 مبدأوجه پديده مهاجرت را بايد در جامعه  نيترنامطلوب
 (.59) کرد وجوجست

 ،یازنظر اقتصاد یاديعوامل و مسائل ز انیم نيا در
و ... وجود دارند که باعث دلسرد شدن و  یتيريمد ،یاجتماع

 به توانیمسائل م نيمهاجرت ورزشکاران شده است. ازجمله ا
ر ماندن، اشکال د پشت خط ،یساالرستهيعدم شا ،یمسائل مال

 ،یعاجتما یهایآزاد ،یجهان یهاونیو فدراس یالمللنیب نیقوان
ز ا هاونیغفلت فدراس ر،يمهاجرپذ یکشورها یمهاجرت نیقوان
ی مهریب ،یرورزشیغ رانيورزشکارانش، وجود مد طيشرا

اشاره  یمعنو تيو فقدان حما رانيمد یناکارآمد مسئوالن،
 یهارشته نیشدن ب یاو حرفه شدنیجهان شيافزابا  .کرد

ر تا کا کنندیمهاجرت م یاندهيطور فزاورزشکاران به ،یورزش
 یرورزشیو غ یورزش شرفتیرشد و پ ب،یترتنياکنند و به دایپ

 (.9) شودیزده مگرفته و رقمشکل یمختلف یها در کشورهاآن

 شودیم یورزش ازآنجا ناش طهیموضوع در ح نيطرح ا تیاهم
 و ورزش کشور است ریگ بانيهاست که گرسال دهيپد نيکه ا

 یمل یهامیت یهرساله شاهد مهاجرت ورزشکاران سطح باال
شد ر حاضر بر آن است که با توجه به قیتحق .میکشورمان هست

 يی ورا شناسا ملاعو نيترمهم در ورزش کشور، مسئلهاين 
 رکشوورزش  یعتالو ا توسعهمؤثر در  ماا کوچک هرچند گامی

 شتهدابر شیورز ننخبگا تمهاجراز  یجلوگیر ایبر تالشیو 
 .باشد

مهاجرت نخبگان در  لـعل شناسايی راستای در تیمطالعا
و  هایصحبت است.گرفته انجام توسعهدرحال کشورهای

 تاجرـمه یـسربر» انوـعن ی باـهشوپژ( در 9911) رانهمکا
 پزشکی موـعل زهوـح یـنايرو متخصصان ا انگرـهشوپژ یـعلم
 هپايگادر  صنعتیو  افتهيتوسعه یهارکشو یهادانشگاه به
 نيتراز مهمکه  سیدندر نتیجه نـيا هـب« اسکوپوس طالعاتیا

 ریاـبس الیـمو  ويقیـتش یهااستیس هـب توانیم ملاعو
 یهایدگیچیپ به توجه با. دکر رهشاا هارکشو نـيا بـمناس

بر مهاجرت  ارذـتأثیرگ ملاعو بین معلولیـ  علی بطمسئله و روا
 نـيدرک ا ایرـب یـعل یهاو حلقه اـهرخوزباو  ناـنخبگ

 ديکراز رو که ستا زنیا مهزال یهارهکارا لـتحلیها و چالش
 تحقیقی( در 9911زاده ) جواد .دشو دهستفاا ينامیکد سیستم

 به نیايرا ننخبگا تمهاجر جتماعیا علل» انعنو تحت
و  جتماعیا طبقه ینـب هـک درـک نبیا «مريکايیآ یهادانشگاه
 ندگیز سبک بین بطهرا ارد،ند دجوو داریمعنا بطهرا تمهاجر

و  انيرا جتماعیا اختـس بینو  دهبو سمعکو تمهاجرو  نیايرا
و  یاسد .اردند دجوو مستقیمی بطهرا ننخبگا تمهاجر

 منظراز  تابعیت»با عنوان  یقی( تحق9911همکاران در سال )
 از حاصل نتايجرا به انجام رساندند.  «یالمللنیب شیورز قحقو

و  عیتــضو ناــمی یداریمعن داد که رابطه ننشا هشوپژ
 یالمللنیب یهاسازمان ارقتدو ا رانشکاورز تابعیتی اترــتغیی
 دی،قتصاا ملاعو ها،آن راتمقرو  نیناقوو  شیورز
 تابعیت شپذيرو  قهرمانیها در ورزش دولت یگذاراستیس

 یهاهيو رو راتمقر ،نیناقوو در  هارکشواز  برخیدر  مضاعف
( با 9919) خیو ش فروتن .دارد دوــجو یالمللنیب یهاسازمان

گاه دانش انيدانشجو شيگرا یبررس»تحت عنوان  یاارائه مقاله
 قیحقت کيبر  یمبتن «یالمللنیمشهد به مهاجرت ب یفردوس

اجرت جوانان به مه شيکه گرا دندیرس جهینت نيبه ا یشيمایپ
 یلیو تحص یشغل یهابه فرصت یابیدست ریعمدتاً تحت تأث

( در مقاله 9911) یو کاظم دمنه یطاهر .تر استمناسب
 رياودر تص یفیک یاجوانان؛ مطالعه نیبه مهاجرت در ب ليتما»



 19 9911 بهار، 52، شماره هفتممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره   

 

 یررسبه ب افتهيساختار مهین یهابا استفاده از مصاحبه ،«ندهيآ
. زدپردایبه مهاجرت هستند م ليکه ما یجوانان ندهيآ ريتصاو

از  یهرش رانيو ري: تصاویعني ینشان داد که سه تم اصل جينتا
 ريرفتن و جاذبه مقصد تصاو یبرا یریگهمه کياز  یرویمبدأ، پ

 نيشتریب ان،یم ني. در انديآیمحرک مهاجرت به شمار م یقو
ز مبدأ ا یشهر رانيو ريسهم مربوط به تصاو نيترمالحظهو قابل
مهاجرت را به عوامل  لي( دال5095) 1بنديکت و اوکپیر است.

ی اقتصادی( و عوامل دافعه نسبت دادند. هاجاذبهجاذبه )مثل 
ی دستمزدی و همگرايی هاتفاوت( 5099) 2انگوما و اسماعیل

ی ی سیاسثباتیبدرآمدی با کشورهای مقصد، اندازه جمعیت و 
و  مارکس. اندبرشمردهمحلی را از عوامل مهاجرت نخبگان 

اوضاع »( در پژوهش خود تحت عنوان 5091) 9همکاران
 «کارمندان و فرار مغزها یررقابتیتوافق غ ،یانامساعد منطقه

قراردادها را  یکه برخ یررقابتینشان دادند که قراردادهای غ
 مسبب فرار مغزهای کنندیم يیاجرا ستین یکه الزام يیدرجا

است،  یررقابتی. چون فضا غددانشورزان به خارج از کشور هستن
ته . نکستندیالزم هم ن یکه گاه شوندیم يیاجرا يیقراردادها

 رشتیکه ب یشدت در کارگراناثر به نياست که ا نيمهم ا
 .شودیمؤثر است، احساس م شتریو کارشان ب کنندیهمکاری م

( در پژوهش خود تحت عنوان 5091) 1و همکاران نووايفخروتد
 یبه بررس« ارتباط مشکالت بازار کار جوانان و فرار مغزها»

روند فرار مغزها به سمت  رییمشکالت متخصصان جوان و تغ
پژوهش مسئله فرار مغزها  نيگردش مغزها پرداختند. در ا

 یاتاقتصادی و اطالع تیبر امن رگذارندهیعنوان فاکتوری تأثبه
 ستمیپژوهش س نيدر ا نیشده است. همچندر نظر گرفته

 رین از تأثنشا جياست. نتا دهيمنظور گرد زین یقشربندی اطالعات
جمهوری  یاقتصادی و اطالعات تیفرار مغزها بر امن یمنف

( علت 5091) 5ريبیرو و همکاران .تاتارستان، داشته است
ای به عواملی چون جستجو بر عمدتاًمهاجرت نخبگان را 

ی احرفهی توسعه هافرصتی اشتغال بهتر و کسب هافرصت
( در پژوهش خود با عنوان 5092) 9و گالسر بومهنسبت دادند. 

ها و فرار مغزها، تئوری و شواهد تجربه مهاجرت، محرک»
افراد و  یهامهارت یدهبرای شکل کيتئور یمدل «یتجرب

ها نشان دادند که تجربه مهاجرت، مهاجرت را توسعه دادند. آن
د همچنین دار یآت یهابر مهاجرت یزیآمکيتحر ندهياثر فزا

عوامل فرهنگی و  اندکرده( اظهار 5099کثیرالولد و همکاران )
 7است. وانیاراچکی و همکاران مؤثراجتماعی بر کاهش مهاجرت 

                                                                                                                                                    
1. Benedict & Ukpere 

2. Ngoma & Ismail 

3. Marx, Singh & Fleming 

4. Fakhrutdinova, Kolesnikova, Suleimanov & Khalikov 

در مورد  یسازمان دگاهدي»عنوان ( در پژوهش خود تحت 5050)
 يیکارها متوقف کردن آن چه یها برا: سازمانهافرار مغز

 یهافرصتبه اين نتیجه رسیدند که  «انجام دهند؟ توانندیم
. ذاردگیم ریبر فرار مغزها تأث ماًیمستق هامشوق ی ورشد شغل

رابطه  یبررس»( تحقیقی با عنوان 5050) 8توريسی و پرناگالو
ا استفاده برا  «يیایتالي: پرونده اهاو فرار مغز یشغل تيرضا نیب

در خارج از کشور  يیایتاليمحققان ا یبرای از دو نظرسنج
(IRAو محققان ا )ایتاليدر ا يیایتالي (IRI انجام )آن  د.دادن

 تيارض کردندیم یکه در خارج از کشور زندگ یدسته از محققان
 یگزند تیفیکه بر ک کردندیاعالم م یشغلشرايط خود را از 

را  ایتاليبازگشت به ا یها براآن ليو تما شتمثبت دا ریها تأثآن
 اندماندهیباق ایتاليکه در ا ی. در مقابل، محققاندادیکاهش م

و  کنندیرا ثبت م یزندگ نيیپا تیفیک و یشغل تيرضاعدم 
 .دهندیبه مهاجرت به خارج از کشور را نشان م ليتما

 نیمهاجرت را در ب دهيپد ليشده دالانجام یهاپژوهش
کرده است و خأل عدم  یو پژوهشگران بررس ینخبگان علم

ها پژوهش ها درورزشکاران و عوامل مربوط به آن یپوشش ده
 یاو لطمه دهيپد ني. با توجه به رشد روزافزون اشودیاحساس م

 یهاهزیبه انگ یابیدست کند،یکه به چهره ورزش کشور وارد م
عوامل مؤثر بر خروج  يیخروج ورزشکاران از کشور و شناسا

 نيکنترل ا یو عمل يیاجرا یراهکارها یورزشکاران و بررس
لذا محقق در اين تحقیق بر  است. یضرور شیازپشیب دهيپد

ا ر است مؤثرآن شده است تا عواملی را که در بروز اين پديده 
ر ب مؤثری کند و در آخر الگوی عوامل بندتياولوشناسايی و 

 مهاجرت ورزشکاران را تدوين کند.

 

 ی پژوهششناسروش

ـ  یفیو روش توص تیحاضر ازنظر ماه روش پژوهش
 عنواز  قـتحقی ينا نیز دبررکا رمعیابوده و ازلحاظ  یلیتحل
حاضر در دسته  قیتحق ق،یتحقروش ازنظر بود.  دیبررکا

در  قیتحق نيدر ا. ردیگی( قرار مختهی)آم یـ کم یفیک قیتحق
 قياز طر هیبه اطالعات اول یابيدست یبرابخش کیفی و 

صورت به یریگنمونه ،افتهيساختارو نیمه  افتهيساختار مصاحبه
ی ملی هامیتاز ورزشکاران نفر  92ها با و مصاحبه یگلوله برف

بعد از انجام کدگذاری و اشباع نظری انجام شد.  تا رسیدن به
وری و يی صکه روای اساختهمحقق  پرسشنامهسپس با تنظیم 

نفر از اساتید مديريت ورزشی و خبرگان  90آن توسط  محتوايی

5. Ribeiro et al 

6. Boome & Glasser 
7. Wanniarachchi et al 

8. Torrisi & Pernagallo 
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قرار گرفت همچنین پايايی پرسشنامه از  دیتائمورد  یورزش
جامعه  گزارش شد. 19/0طريق ضريب آلفای کرونباخ برابر با 

 آورمدالدر بخش کمی شامل همه ورزشکاران  پژوهش یآمار
 دی آسیايی و المپیک بوهایبازدر دو دوره اخیر  کنندهشرکت

نمونه  991 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 911 هاآنتعداد  که
 تصادفی انتخاب شد. صورتبه

 9های اس.پی.اس.اسافزارنرم، هاداده لیوتحلهيتجزبرای 
 استفاده شد. 95اس ی.ال.پاسمارت  و 55نسخه 

 در رحاض قیتحق پرسشنامهی برا شدهمحاسبهی آلفا قدارم

 .( آمده است9) جدول

 نتايج پايايی پرسشنامه .9جدول 

تعداد  عوامل

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

 11/0 59 اقتصادی

 11/0 2 اجتماعی

 11/0 9 فرهنگی

 11/0 1 سیاسی

 12/0 99 مديريتی

 11/0 91 یشناختروان

 19/0 19 کل

 و درصد ،یفراوان حداکثر، حداقل، ن،یانگیم رینظی فیتوص آمار زا
 قیتحق جامعه در رهایمتغ فیتوص یبرا استاندارد انحراف
 ی آماری استنباطی با استفاده ازهاروشاست.  شدهاستفاده

 سطح درآزمون گرديده است.  55اس.پی.اس.اس نسخه افزار رمن
برای تعیین  9اسمیرنوف ـ آزمون کلموگروف ازی استنباط آمار

ی دبنتياولوو از آزمون فريدمن برای  هادادهوضعیت نرمال بودن 
استفاده شد و برای تدوين الگوی مهاجرت  مؤثرعوامل 

 .گرديد استفاده اسمارت پی.ال.اسافزار نرمورزشکاران از 

 
 تحقیق نتایج

اطاعات جمعیت شناختی مربوط به  یفیآمار توص جينتا
 رشتهی، جنسی، گروه سنشامل  موردمطالعهاعضای نمونه 

( 5ی در جدول شماره )ورزش رشتهی و لیتحص مدرکی، لیتحص
 .است شدهارائه

 

 هااطالعات جمعیت شناختی آزمودنی .5جدول 

 درصد فراوانی  

 

 

 یگروه سن

 1/9 9 50زير 

90-50 51 9/91 

10-90 99 1/91 

20-10 99 5/91 

90-20 2 1/9 

10-90 9 9/9 

 2/99 11 مرد جنسیت

 2/91 90 زن

 9/19 92 یبدنتیترب رشته تحصیلی

 1/99 99 یبدنتیتربغیر 

 

 

 مدرک تحصیلی

 1/95 90 ديپلم

 1/9 9 پلميدفوق

 1/91 91 لیسانس

 5/91 92 سانسیلفوق

 9/19 99 دکتری

 1/11 91 گروهی رشته ورزشی

 9/29 10 انفرادی

                                                                                                                                                    
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. Smart PLS 3 

3. Kolmogorov-Smirnov 
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ها از آزمون نرمال بودن داده تیوضع یمنظور بررسبه
 مارهآن در جدول ش جيشده که نتااستفاده رنوفاسمی – کلموگرف

 .آورده شده است (9)
 

 

 در پرسشنامه علل مهاجرت ورزشکاران هادادهجهت بررسی توزيع  رنوفاسمی – کلموگرف جينتا. 9 جدول
 رنوفیاسمـ  کلموگروفآزمون  انحراف استاندارد میانگین عوامل

خطای استاندارد  یداریمعنسطح 

 میانگین

 11/0 19/0 19/0 11/9 اقتصادی

 95/9 09/0 11/0 11/9 اجتماعی

 91/9 01/0 15/0 11/9 فرهنگی

 12/0 99/0 99/9 19/9 سیاسی

 95/9 09/0 19/0 1/9 مدیریتی

 11/0 91/0 1/0 12/9 یشناختروان

 
بر مهاجرت ورزشکاران  مؤثری عوامل بندتياولومنظور به

است. نتايج حاصل در  قرارگرفته مورداستفادهآزمون فريدمن 

 است. شدهارائه( 1( و )1(، )1(، )9(، )2(، )1جداول )

 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر یاقتصادبندی گويه های رتبه .4جدول 

سطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

 یداریمعن

25/9 15/91 اقتصادی بعد از عمر قهرمانینداشتن امنیت  9

29 

 

09/0 

 91/99 ی خاص )فوتبال، والیبال و ...(هارشتهتمرکز بودجه و دستمزد در  5 

 09/99 درآمدزا بودن ورزش در کشورهای ديگر 9

 11/95 آينده مالی خانواده نیتأمنگرانی از  4

 95/95 به علت مشکالت ارزی هااعزاممشکالت  2

 19/95 مالی مسائلوابسته بودن عمر قهرمانی و کیفیت آن به  9

 90/95 نداشتن شغل ديگر با توجه به زمان زياد اردوها 9

تصور آينده مالی و تالش برای کسب حداکثر درآمد در زمان ورزشکار  9

 بودن

15/99 

 15/99 مالی ازلحاظنبودن ورزشکاران  نیتأم 1

 09/99 برای آينده اقتصادیی زيربرنامه 91

 11/90 ی اعزام از جانب فدراسیونهانهيهزعدم تقبل کافی  99

 11/90 و جوايز مصوب هاپاداشپرداخت ديرهنگام  95

 99/90 برای مسابقات خاص هاپاداشامتیازات  99

 91/90 مصوب نشدن جوايز قهرمانان 94

 19/1 نداشتن شغل دولتی 92
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 11/1 نبودن حقوق و دستمزد مکفی 99

 19/1 یریگجهینتدر زمان عدم  هاپرداختکم شدن  99

 91/1 ی موجودافزارسختشرايط اردوها و امکانات  99

 21/1 یمرزبرونی در سفرهای بیتوجپولعدم پرداخت  91

 11/1 وضعیت مالی ضعیف گذشته خانوادگی 51

 19/1 طريق ورزشی از سازیتجار مهاجرت برای 59

 

ثر بر مؤ یاقتصاد گويه های یو بررس یبندتيمنظور اولوبه
 قیتحق یهاازنظر نمونه رانيورزشکاران نخبه ا یمهاجرت ورزش
 جدول جياستفاده شد. با توجه به نتا دمنيفر یبنداز آزمون رتبه

بعد از  یاقتصاد تینداشتن امن»مربوط به  تياولو ني، باالتر1
 .بود «یعمر قهرمان

 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر جتماعیابندی گويه های رتبه .2جدول 

 یداریمعنسطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

 یاجتماعاجرا نکردن قوانین مصوب در خصوص مزايای  9

 ورزشکاران (و ... مهیب شغل،)

91/9 99/

1 

 

09/0 

 

 95/9 تعريف نشدن صحیح جايگاه اجتماعی ورزشکاران 5

 00/9 کمبود برابری و عدالت در ورزش 9

 15/5 هارشتهتبعیض جنسیتی در برخی  4

 11/5 رعايت شان و منزلت اجتماعی در کشور مقصد مهاجرت 2

 

ثر بر مؤ یاجتماع گويه های یو بررس یبندتيمنظور اولوبه

 یهاازنظر نمونه رانيورزشکاران نخبه ا یمهاجرت ورزش

 جيتااستفاده شد. با توجه به ن دمنيفر یبنداز آزمون رتبه قیتحق

صوب م نیاجرا نکردن قوان»مربوط به  تياولو نيباالتر، 2 جدول

...( ورزشکاران و  و مهی)شغل، ب یاجتماع یايدر خصوص مزا

 بود. «انیمرب
 

 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر فرهنگیبندی گويه های رتبه .9جدول 

 یداریمعنسطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

99/9 1/9 مشکالت ورزشکارانآگاهی نداشتن مردم از  9

9 

 

09/0 

 19/9 به ورزش رمتخصصیغی هارسانهورود افراد و  5 

 91/9 هارسانهبازيچه قرار دادن ورزشکار و به حاشیه بردنش توسط  9

ا و هرسانه ران،يشدن انتقادها به دنبال شکست )از جانب مد ريسراز 4

 مردم(

19/9 

 55/9 برای ورزشکارشناخته نشدن فلسفه ورزش  2

 92/9 تفکر همیشه برنده شدن 9

 

زمون های تحقیق از آنمونه ازنظر رانينخبه ا نورزشکارا یمؤثر بر مهاجرت ورزش فرهنگی گويه هایبندی و بررسی اولويت منظوربه
 بود.« نداشتن مردم از مشکالت ورزشکاران یآگاه» باالترين اولويت مربوط به ،9ی فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايج جدول بندرتبه
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 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر بندی گويه های سیاسیرتبه .9جدول 

خی  میانگین رتبه گویه رتبه

 دو

سطح 

 یداریمعن

 91/21 95/2 کشورعدم ثبات در شرايط اقتصادی  9

 

09/0 

 9/2 آشنا نبودن سران کشور با ورزش 5 

 1/2 قرار نداشتن ورزش در راهبردهای اصلی کشور 9

 1/2 اولويت نداشتن ورزش برای سران کشور 4

 51/2 جدا نبودن سیاست از ورزش 2

 55/2 نداشتن آزادی بیان و حق انتقاد کردن در ورزش 9

ی حراست در هایریگسختاز بین رفتن تمرکز ورزشکاران با  9

 یمرزبرونسفرهای 

91/1 

 11/9 مسئله عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی 9

 11/9 ی موافق مسئوالنهاجبهههم مسیر بودن با  1

ؤثر بر م سیاسی گويه هایبندی و بررسی اولويت منظوربه
های نمونه ازنظر رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش

ج ی فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايبندرتبهتحقیق از آزمون 

 طيعدم ثبات در شرا» ، باالترين اولويت مربوط به1جدول 
 بود.« کشور یاقتصاد

 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر بندی گويه های مديريتیرتبه .9جدول 

 یداریمعنسطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

95 95/1 ی خاصهارشتهتوجه مديران به  9

/52 

 

09/0 

 1//1 ی مسئوالنهاوعدهعملی نشدن  5 

 99/1 ی مديران در ورزششياندمنفعت 9

 99/1 ورزشی عدم ورود متخصصین 4

 95/1 از جنس ورزش نبودن مديران 2

 9/1 نتیجه گرا بودن مديران و نحوه برخورد مديران با ورزشکاران 9

 01/1 کافی مديران از ورزشکاران تيحماعدم 9

 11/9 نظارت کم مسئولین متعهد و دلسوز بر بازيکنان 9

 12/9 ی مديران به ورزشارحرفهیغنگاه  1

 11/9 ی ملیهامیتو نظارت ضعیف بر اردوهای  هامیتحضور کم مديران کنار  91

 11/9 یساالرستهيشارعايت کم نظام  99

 29/9 صداقت کم مسئوالن و ايجاد عدم حس اعتماد 95

 01/9 هامیتمديران برای استقبال از بازگشت  رمقیبحضور  99

ؤثر بر م مديريتی گويه هایبندی و بررسی اولويت منظوربه
های نمونه ازنظر رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش

ج ی فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايبندرتبهتحقیق از آزمون 

ی هاهرشتتوجه مديران به »، باالترين اولويت مربوط به 1جدول 
 بود.« خاص
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 رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش بر مؤثر شناختیروان گويه هایبندی رتبه .1جدول 

 یداریمعنسطح  خی دو میانگین رتبه گویه رتبه

بودن در کشور  نیتأمآسودگی روانی و بازده مناسب در صورت  9

 مقصد

11/99 11/91 

 

 

09/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09/99 و کنار رفته دهيدبیآسعدم توجه به ورزشکار  5

 01/99 نداشتن امید به آينده 9

 11/90 عدم توجه به زحمات ورزشکار برای تیم ملی 4

و  دهشکسبمقايسه ذهنی ورزشکار بین پاداش دريافتی و مدال  2

 میزان فشار متحمل شده

1/90 

 51/90 ورزشکارانتفکر ابزاری مديران نسبت به  9

 51/90 قدردانی و تشکر کردن از ورزشکار در کشور مقصد 9

 01/90 از دست دادن آرامش ذهنی و افت رکورد 9

 09/90 تنها گذاشتن ورزشکار در زمان شکست 1

 15/1 شدن محبوبیت بعد از ماندن از میادين رنگکم 91

 19/1 بعد از عمر قهرمانی خألاحساس ياس و  99

 21/1 انتظار برد همیشگی از جانب مسئوالن 95

 2/1 ی قهرمانان سابقریگگوشه 99

 92/1 منفی انکار توانايی فنی ریتأث 94

 92/1 ینا عدالتنرسیدن به جايگاه شايسته تالش و ديدن  92

 99/1 روحی و روانی مسائلکمبود روانشناس برای رسیدگی به  99

 51/1 ی و عدم وجود حمايت معنویمهریبی و توجهیب 99

 55/1 سردرگمی بعد از دوران قهرمانی 99

 91/1 از بین رفتن انگیزه با ديدن شرايط قهرمانان فعلی 91

ؤثر بر م یشناختروان گويه هایبندی و بررسی اولويت منظوربه
های نمونه ازنظر رانينخبه ا نورزشکارا یمهاجرت ورزش

 بندی فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايجتحقیق از آزمون رتبه
آسودگی روانی و بازده »، باالترين اولويت مربوط به 1جدول 

 بود.« بودن در کشور مقصد نیتأممناسب در صورت 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش عواملبندی و بررسی اولويت منظوربه
-ی تحقیق از آزمون رتبههانمونه ازنظر رانينخبه ا نورزشکارا

، باالترين 90بندی فريدمن استفاده شد. با توجه به نتايج جدول 
ل اولويت عام نيترنيیپااولويت مربوط به عامل مديريتی و 

اقتصادی بود.
 

 

 رانيورزشکاران نخبه ا یعوامل مؤثر بر مهاجرت ورزش یبندرتبه .91جدول 

 یداریمعنسطح  خی دو میانگین رتبه عامل رتبه

 95891 9819 مديريتی 9

 

0.01 

 981 اجتماعی 5 

 9895 سیاسی 9

 989 شناختیروان 1

 9891 فرهنگی 2

 9809 اقتصادی 9
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 یمؤثر بر مهاجرت ورزش شدهيیبر اساس عوامل شناسا
 یمدل عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزش ران،يورزشکاران نخبه ا

 .خواهد شد یعوامل طراح نيبا توجه به ا رانيورزشکاران نخبه ا

 

 نخبه ايرانورزشکاران مسیرهای الگوی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی  .99جدول 

عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه مسیرهای مدل 

 ایران

ضرایب 

رگرسیونی 

 استاندارد

آماره 

 تی

سطح 

 یداریمعن

 009/0 29/95 125/0 نخبه ايرانورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---عوامل مديريتی 

 009/0 15/92 152/0 نخبه ايرانورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---شناختی عوامل روان 

 009/0 59/59 121/0 نخبه ايرانورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---اجتماعی عوامل 

 009/0 15/50 151/0 نخبه ايرانورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---عوامل فرهنگی 

 009/0 59/91 101/0 نخبه ايرانورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---عوامل سیاسی 

 009/0 59/99 990/0 ايراننخبه ورزشکاران مهاجرت ورزشی  ˂---عوامل اقتصادی 

 

 
 

 رانينخبه ا انورزشکار یمهاجرت ورزشبر  مؤثرالگوی عوامل . 9شکل 

 

دهد، نتايج ( نشان می9و شکل ) (99)گونه که جدول همان

حاکی از اين است که همه عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی 

و بار عاملی  Tاز مقدار  شدهيیشناساورزشکاران نخبه ايران 

و مثبتی برخوردارند و عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی  قبولقابل

( 95جدول شوند. در ادامه )نخبه ايران محسوب میورزشکاران 

 بر اساساست که  شدهارائهی نیکويی برازش مدل هاشاخص

را مطرح کرد: آيا مدل از برازش قابل  سؤالتوان اين می هاآن

 ؟باشدیمرخوردار قبولی ب
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 نخبه ايرانورزشکاران عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی  های برازش مدلشاخص .95جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص های برازششاخص

 - 21/921 کای اسکوآر )کای دو(

 - 19 درجه آزادی

 مطلوب 19/9 (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 019/0 (RMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 109/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 109/0 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 191/0 (IFIشاخص برازش افزايشی )

 

های برازش مدل از های برازش مدل از شاخصشاخص  9595نتايج جدول نتايج جدول   بر اساسبر اساس

قدار مقـدار  بلقـابـلم و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق   قبولقبولقا

شه میانگین مربعات خطای برآورد شــود. مقدار ريشــه میانگین مربعات خطای برآورد تأيید میتأيید می شود. مقدار ري

((RMSEA بـا مقـدار ) قدار با م   00//109109با مقدار بـا مقدار   CFIو و   00//019019( 

 مشاهده شد.مشاهده شد.

 ییررییگگجهجهیینتنتبحث و بحث و 

 اينهاد و  چیاست که ه يیهاموضـوع مهاجرت از موضوع

 یعلم یهاحلارائه راه ايحال به فکر اصــالح و تابه یســازمان

 تینبوده است و متأسفانه هنوز اهم یمل عهيضا نيرفع ا یبرا

جهان  یدر کشـورها یامتخصـص و حرفه یروهاین گاهيو جا

ــوم جا ن ــت. به نظر م فتادهیس ــدیاس ــتریکه ب رس  تاتوجه ش

تا  شــودیمدت مکوتاه یهانهيصــرف هز رانيمســئوالن و مد

 ینانسا یرویمنابع ن یآموزش و حفظ و نگهدار ت،یصرف ترب

 .کارآمد

شناسايی عوامل مؤثر بنابراين هدف از انجام اين تحقیق 

و به نتايجی بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ايران بود 

 .ردیگیمقرار  موردبحثکه در ادامه  افتيدست

ر مبنی بر شناسايی و پژوهش حاض یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش یعوامل اقتصادی بندتياولو

باالترين عامل اقتصادی  که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

 تینداشتن امندر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه  مؤثر

 تمهاجراولويت،  نيترنيیپای و بعد از عمر قهرمان یاقتصاد

بود. در رابطه با عوامل  ورزش قياز طر یسازیتجار یبرا

فت گ توانیمبر مهاجرت ورزشکاران نخبه ايران  مؤثراقتصادی 

توجه به اين نکته که عمر قهرمانی کوتاه است و امنیت که 

اقتصادی بعد از اتمام دوران قهرمانی برای ورزشکار وجود ندارد 

ابی ی کاريهافرصتبه اينکه ورزشکار زمان جوانی و  با توجهو 

و فرصتی  بردیممی خود را در اردوهای ملی به سر و استخدا

منبع  ، بعد از بازنشستگیماندینمبرای شغل ديگر برای او باقی 

کند. همین  نیتأمرا  اشخانوادهدرآمدی ندارد تا زندگی خود و 

زندگی در آينده عاملی است برای مهاجرت ورزشکار  نیتأمعدم 

ادامه زندگی به به کشوری که بعد از دوران قهرمانی برای 

مشکل برنخورد. ضعف تبلیغات ورزشی و بازاريابی برای 

ه ی نیست کاگونهبهورزشکاران در کشور ما وجود دارد، شرايط 

ورزشکار از شغلش درآمدی کسب کند و درآمدزايی کند و تنها 

رداخت بسنده کند. عدم پ ردیگیمبايد به حقوقی که از تیم ملی 

از سوی نهادهای مختلف  شدهدادهی مصوب و وعده هاپاداش

بودن و ناديده گرفتن  ارزشیبو تصور  آورمدالبه ورزشکاران 

بر  مؤثرعاملی مهم و  مسئوالنی ورزشکار از سوی هاتالش

 شودیمپیشنهاد بنابراين ؛ مهاجرت ورزشکاران از کشور است

 نهاسر مدو درآ هادستمزد نسبی سطح ينکها به توجه باکه 

 طتباار افتهيتوسعه یهارکشو به نسبتتوسعه الدرح یهارکشو

 ينابنابر، دارد انيرازجمله ا هارکشو يناز امهاجرت  با منفی

 يشافزا صخصودر  وزارت ورزش و جوانان گرددیم دپیشنها

ی انسانی ورزش هاهيسرما دستمزو د قحقوو  حقیقی مددرآ

( 9911متقی ) که یقیدر تحق به عمل آورد. یجد تمااقدا کشور

در راستای شناسايی داليل اقتصادی فرار مغزها انجام داد، 

 ازجملهی نسبی و ... هاتیمحرومنابرابری درآمدی، بیکاری، 

عوامل فرار مغزها شناسايی شد که نتايج آن با نتايج تحقیق 
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( به نقش عوامل اقتصادی 5091) انوکالریگ حاضر همسو بود.

. اندپرداختهدر اقدام به ترک سازمان و نیز مهاجرت از وطن 

اقتصادی را در  ( عوامل9911همچنین فرتوک زاده و اشراقی )

 .دانندیم مؤثرايران بسیار  مغزها ازفرار 

و  يیبر شناسا یپژوهش حاضر مبن یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش اجتماعی عوامل یبندتياولو

باالترين عامل اجتماعی  که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

 مصوب نیاجرا نکردن قواندر مهاجرت ورزشی ورزشکاران  مؤثر

و  و ...( ورزشکاران مهی)شغل، ب یاجتماع یايدر خصوص مزا

ور در کش یشان و منزلت اجتماع تيرعااولويت  نيترنيیپا

 بر مهاجرتبیان عوامل اجتماعی که  بود. در مقصد مهاجرت

و  ینبود برابر گفت که توانیماست،  رگذاریتأثورزشکاران 

مؤثر بر مهاجرت  یعدالت در ورزش ازجمله عوامل اجتماع

شان و منزلت  گريد یورزشکاران است. ورزشکاران در کشورها

 گاهيدارند و در کشور ما جا مخصوص به خود را یاجتماع

ر و د نشدهفيتعر یدرستبه ان و قهرمانانورزشکار یاجتماع

برای  ینيافتخارآفرقهرمانی و  رغمبهکه  شدهدهيدبعضی موارد 

اد بنابراين پیشنه؛ کشور، برای آحاد جامعه ناشناخته هستند

به امکانات رفاهی و  یابيبه اهمیت دست که بسیار شودیم

 اند.کرده دیشده در خارج از ايران، تأکخدمات شهروندی عرضه

بدون شک برای نگهداری از اين سرمايه ارزشمند بايد امکانات 

 و منزلت و جايگاه اجتماعی شأن، احترام به رفاهی، امنیت شغلی

ی هاافتهاين ي تقويت گردد.در مورد مربیان و ورزشکاران 

 یتراب ریم( و 9911پژوهش با نتايج مطالعات فالحی و منوريان )

اين محققان نیز دريافتند ت دارد. ( مطابق9919) نژاد و خاوری

به  یابيدستمنزلت اجتماعی، که عوامل مختلفی همچون 

شده در خارج از امکانات رفاهی و خدمات شهروندی عرضه

بر مهاجرت نخبگان  مؤثرعوامل اجتماعی  ازجمله تواندیم ايران

( 9911) جواد زادهی تحقیق هاافتهي از ايران باشد. اين نتیجه با

همخوانی ندارد. اين محقق در تحقیق خود به اين نتیجه رسید 

 بر مهاجرت مؤثراز عوامل اصلی  تواندینمکه داليل اجتماعی 

 نخبگان باشد.

و  يیبر شناسا یپژوهش حاضر مبن یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش فرهنگی عوامل یبندتياولو

باالترين عامل فرهنگی  که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

و  نداشتن مردم از مشکالت ورزشکاران یآگاهمربوط به 

اره به در اشبود.  برنده شدن شهیهم تفکراولويت،  نيترنيیپا

ه گفت ک توانیمبر مهاجرت ورزشکاران،  مؤثرعوامل فرهنگی 

الت ی و نمايش مشکشناسبیآسی و ابيشهيردر  هارسانهضعف 

ورزشکاران از عوامل فرهنگی مهاجرت ورزشکاران است. سواد 

ی پايین در میان اهالی ورزش و بازيچه قرار دادن ارسانه

ورزشکار عاملی برای به حاشیه بردنش است. خبرنگاران و 

گزارشگران، تعلیم نديده و متخصص نیستند و تحلیل درستی 

ندارند، باعث دامن زدن به  ی ورزشکارانهاتیموقعاز ورزش و 

که ورزشکار از اين اتفاق ضربه  شوندیمو شايعات  هایآشوبگر

ه از ک شودیمپیشنهاد ، بنابراين رودیمو به حاشیه  خوردیم

کارشناسان و افراد متخصص و مجرب در استفاده شود. بخشی 

 (9910با نتیجه تحقیق عباس زادگان ) آمدهدستبهاز نتیجه 

بر  مؤثرعباس زادگان يکی از داليل  ازنظرهمسو است. 

نقصان بار  ترخاص طوربهمهاجرت نخبگان عامل فرهنگی و 

 فرهنگی است.

و  يیبر شناسا یپژوهش حاضر مبن یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش سیاسی عوامل یبندتياولو

 طيعدم ثبات در شرا که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

با  بودن ریمس هم، باالترين عامل سیاسی و کشور یاقتصاد

بر  رمؤثعامل سیاسی  نيترنيیپا موافق مسئوالن یهاجبهه

در رابطه با عوامل بود.  مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ايران

 به اين اشاره کرد توانیمبر مهاجرت ورزشکاران  مؤثرسیاسی 

مهم و  که جدا نبودن سیاست از ورزش عامل سیاسی

 یهاتيمحدودی برای مهاجرت ورزشکاران است. توجهقابل

مسابقه  تیمانند ممنوع یالمللنیب یهادر عرصه رقابت شماریب

و  یرنگآزاد، ف یدر کشت ژهيوبهی لیورزشکاران اسرائو  هامیبا ت

کسب  شانس یساله باعث نابودهمه ،یرزم یهاورزش

شده است.  رانيورزشکاران ا یجهان برا یقهرمان یهاعنوان

 نیدر ب زیرا ن یمحسوس یافسردگ یاسیمعضل س نيا

 یمقام قهرمان ستهيکرده است که شا جاديورزشکاران کشور ا

. در کشور ما ورزش قومیتی و جنسیتی شده و بانوان اندبوده

دچار  و شوندیمورزشکار کشور تبعیض جنسیتی را متحمل 
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رزشی خود هستند، بانوان به ی بسیار در زندگی وهاتيمحدود

 يیهارشتهد اجازه حضور در تواننینمعلت شرايط حجاب خود 

ی، ، سینکرونايز، کشتقيغرنجاتمثل شنا، شیرجه، واترپلو و 

با  آمدهدستبهنتیجه ژيمناستیک را در میادين جهانی ندارند. 

( و صالحی 9911همکاران )بخشی از نتايج تحقیقات عظیمی و 

اين محققان نیز دريافتند که ( همخوانی دارد. 9912عمران )

تضادهای سیاسی، وجود فشارهای  عوامل مختلفی همچون

سیاسی، نبود آزادی در ابراز عقیده، وجود تبعیض و احساس 

ی فردی سیاسی، فقدان آزادی هایآزادنابرابری، عدم وجود 

ی سیاسی و عالقه به زندگی در هاتيريمدبیان کافی، وجود 

ر ب مؤثريک جامعه بدون احساس تبعیض از عوامل سیاسی 

 مهاجرت نخبگان است.

و  يیبر شناسا یپژوهش حاضر مبن یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش مديريتی عوامل یبندتياولو

ی باالترين اولويت مديريت که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

به  رانيتوجه مدبر مهاجرت ورزشی ورزشکاران ايران  مؤثر

 رمقیب حضوراولويت مربوط به  نيترنيیپاو  خاص یهارشته

ل بود. در رابطه با عوام هامیاستقبال از بازگشت ت یبرا رانيمد

ن به اي توانیمبر مهاجرت ورزشکاران،  رگذاریتأثمديريتی 

يط ورزشکاران ی مديران به شراتوجهیبنکات اشاره کرد که 

 حساببهو پررنگ برای مهاجرت ورزشکاران  عاملی مهم

مسئوالن ورزشی کشور نسبت به ورزشکاران  عدم توجه. ديآیم

ز ا یاریادامه داشته است که بس يیتا جا پوشمستعد ملی

نون اکشده و هم تیتابع رییورزشکاران کشورمان ناچار به تغ

نتیجه  .کنندیم ینيکشورها افتخارآفر ريسا یمل یهامیت یبرا

 ان درورزشکاری و نحوه برخورد با رورزشیغگرا بودن مديران 

زمان شکست عاملی مهم برای مهاجرت ورزشکاران به شمار 

ورزشکار نیاز به حمايت و پشتیبانی دارد تا بتواند  چراکه، ديآیم

ار ظتوقعات برآورده نشده مورد انتتوانايی خود را ثابت کند. 

ی بسیاری از مديران داشته هاهيگالتا  ورزشکاران باعث شده

مسئوالن ورزش کشور  باشند و اين ادعا را داشته باشند که

 رشد، پرورش و. کنندینم تياز ورزشکاران حما ديطور که باآن

سرلوحه  ديبا یمل یهاهيعنوان سرماحفظ قهرمانان به

 نهادشیپبراين بناورزش کشور باشد؛  یتيريمد یهابرنامه

ود فاصله خ کم کردنگردد مديران با پیشنهاد می که شودیم

ها و مشکالت زندگی با ورزشکاران و مربیان از دغدغه

ورزشکاران و مربیان باخبر شوند. الزم است مديران بعد از 

ی ابيهنیزمهايی به ها و کارگروهها با تشکیل نشستشکست

مشکالت و علل شکست بپردازند. تشکیل نهاد يا کارگروه 

ی پیرامون ورزشکاران رساناطالعمتولی آمارگیری، بررسی و 

مهاجرت کرده از کشور: بديهی است اين پیشنهاد اولین 

 و هاتيمحدودبرای رفع اولین  ستيبایمراهکاری است که 

ت ی حاصل از بررسی حاضر يعنی فقر اسناد و اطالعاخألها

دقیق از عواملی که باعث اين پديده شده است. اين مرکز 

از جانب وزارت ورزش و جوانان و با ترکیب  ستيبایم

نمايندگانی از مديران، ورزشکاران، جامعه شناسان ورزشی، 

ی آمار و اطالعات و از همه آورجمعروانشناسان ورزشی و ... به 

 مستمر نیازها،بر بروز اين پديده، بررسی  مؤثرعوامل  ترمهم

و  سوکورزشکاران از ي مسائل، انتظارات و هانگرش

ی و ریگمیتصمبه مراجع  شيهاافتهی و انتشار يرساناطالع

ی تحقیق هاافتهاز سوی ديگر اهتمام ورزد. ي گذاراستیس

ی تحقیق حاضر هاجهینت ديمؤ( نیز 9911فالحی و منوريان )

ت تند که عدم رعاياست. اين محققان به اين نتیجه دست ياف

ن و ی اداری و قوانیهاتیفعالی، فضا و چگونگی ساالرستهيشا

 حساببهی فرار مغزها هازهیانگ نيترمهممقررات اجرايی از 

کرد که  ادعا توانیمو نتیجه تحقیق  هاافته. با توجه به يديآیم

ترين گزينه مهاجرت  تأمل قابلو  نيترمهمعامل مديريتی 

 .رودیمنخبگان ورزشی ايران به شمار 

و  يیبر شناسا یپژوهش حاضر مبن یهاافتهيبر اساس 

 یمؤثر بر مهاجرت ورزش یشناختروانعوامل  یبندتياولو

باالترين عامل  که، نشان داد رانينخبه ا نورزشکارا

 یآسودگبر مهاجرت ورزشکاران نخبه ايران  مؤثری شناختروان

 و بودن در کشور مقصد نیو بازده مناسب در صورت تأم یروان

قهرمانان  طيشرا دنيبا د زهیرفتن انگ نیاز باولويت  نيترنيیپا

هاجرت بر م رگذاریتأثشناختی با عوامل روان رابطهبود. در ی فعل

به اين اشاره کرد که ورزشکار اين ديدگاه  توانیمورزشکاران 

ی ارزش دارد که تاز مانرا دارد که ابزاری برای مديران است و 

 . همینشودیمبه حال خود رها  بعدازآنی کند و آورمدالبتواند 
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نگاه ابزاری به ورزشکار باعث سرخوردگی و ناامیدی ورزشکار 

سائل به م یدگیرس یکمبود روانشناس برا. عامل ديگر شودیم

ی و مسابقات سازآمادهی ورزشکار در دوران کوران و روان یروح

با توجه به بار روانی سنگینی که ورزشکار در اين  چراکهاست. 

تا يک  شودیم، اين نیاز احساس شودیمدوران متحمل 

ف باشد و اين مشکالت را برطر حضورداشتهروانشناس کنار تیم 

رمانان سابق است، ورزشکار سازد. نکته ديگر ديدن شرايط قه

 دهدیمبا ديدن شرايط قهرمانان پیشین انگیزه خود را از دست 

 شودیم ادشنهیپبنابراين ؛ کندیمتصور  گونهنياو آينده خود را 

 به نسبت افتهيتوسعه یهارکشودر  ندگیز یباال کیفیت که

 تعییندر  ساسیا عامل ان،يرتوسعه ازجمله ادرحال یهارکشو

وزارت ورزش و جوانان  ينابنابر .رودیم رشما بهمهاجرت 

 میدا شاخص يشافزا باعث را که يیهااستیس مجموعه بايستی

در  ندگیز یباال کیفیت .نمايد ذتخارا ا شوندیم ندگیز به

توسعه درحال یهارکشو به نسبت افتهيتوسعه یهارکشو

 .رودیم رشما بهمهاجرت  تعییندر  ساسیا عامل ان،يرازجمله ا

 يیهااستیس مجموعه بايستیوزارت ورزش و جوانان  ينابنابر

 ذتخارا ا شوندیم ندگیز به میدا شاخص يشافزا باعث را که

با نتیجه تحقیق طاهری  آمدهدستبهبخشی از نتیجه  .نمايد

( همسو بود. طاهری دمنه و همکاران 9911دمنه و همکاران )

هم از رين سدر اين تحقیق به اين نتیجه رسیدند که بیشت

مفاهیم ذهنی سازنده تصاوير آينده، از تصاوير ويران شهری 

 توانیمن، با اين ذهنیت که گريدعبارت؛ بهردیگیم نشئت مبدأ

 انعنوبهی امیدبخش را متصور بود، مهاجرت اندهيآبرای جامعه 

 .شودیماقدام مطرح 

 دلم مربوط بهی معادالت ساختاری سازمدلتحلیل  نتايج

شی که همه عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشــی   نشــان داد یقتحق که همه عوامل مؤثر بر مهاجرت ورز

شکاران نخبه ايران ورزشـکاران نخبه ايران    و بار عاملیو بار عاملی  ماره تیاز آاز آ  شدهشدهيیيیشناساشناساورز

بلقـابــل هاجرت و مثبتی برخوردارنــد و عوامــل مؤثر بر مهــاجرت   قبولقبولقا مل مؤثر بر م ند و عوا و مثبتی برخوردار

شی ورزشـی    همچنین،شوند. شوند. نخبه ايران محسوب مینخبه ايران محسوب میورزشکاران ورزشکاران ورز

نشـــان داد که  ی نیکويی برازش مـدلهـاشـــاخصمقـادير 

و مطلوبی  قبولقـابـلهـای برازش مـدل از مقـدار شـــاخص

 برخوردار بوده و مدل تحقیق تأيید شد.
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