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 چکیده

ده صورت کیفی بر مبناي نظریۀ دابهبود که  رانیا یاسالم يبه مهاجرت ورزشکاران نخبه جمهور شیمدل گرا هئاراهدف پژوهش حاضر 
یري گنمونهروش دادند که به تشکیل  و اساتید مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبهنظران آماري تحقیق را صاحب ۀجامعاجرا شد.  بنیاد

رایش به گی مؤثر بر هاي اصلی و فرعمصاحبه کیفی انجام گرفت. مقوله 26ها و در قالب و تا رسیدن به حد اشباع نظري داده یگلوله برف
 از يامجموعه. نتایج نشان داد شدند شناسایی و به یکدیگر مرتبطباز، محوري و انتخابی، در سه مرحله کدگذاري مهاجرت ورزشکاران 

خرد  و سطح یانیثر هستند که در سه سطح کالن، سطح ممؤالگوي مهاجرت ورزشکاران  نییو در تعامل باهم در تع گریکدی کنار در عوامل
 ،یتماعاج ،ياقتصاد ايینهزم طیو شرا جهانی گرمداخله طیعوامل موجود در شرا یشدند. عوامل سطح کالن شامل: برخ بنديیمتقس

 ،یتیری(عوامل مد یمدایمدل پارا یعل طیعوامل موجود در شرا یشامل: برخ یانی. عوامل سطح مبودند یمیمدل پارادا یو فرهنگ یاسیس
. و ندقرار داشتورزش کشور  انیبه ورزشکاران و مربوط به متول کینزد طیکه در مح بودند )یو رفاه یالتیو عوامل تسه يعوامل ساختار

، پدیده آمدهدستبهبود. بر اساس نتایج خود ورزشکاران  شناختیو روان یتیشخص هايیژگیو و يسطح خرد شامل: عوامل فرد یتدرنها
باید  اینبنابر ؛معرفی نمودآن عامل مؤثر بر  عنوانتوان بهمیتک عاملی را ن بوده و هیچوجهی چندورزشکاران یک موضوع  مهاجرت

رفت.گبراي پیشگیري یا کاهش این پدیده در نظر و سطح خرد  یانیکالن، سطح م عوامل در سه سطح نای و متناسب با مرتبط راهکارهایی  
 
 

  هاي کلیديواژه

 .نظریه داده بنیاد، ورزشکاران نخبهگرایش به مهاجرت، مهاجرت ورزشی، 
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 مقدمه

 ه نیروي جوان و متخصصویژبه انسانی ۀسرمایامروزه 

، اجتماعی و اقتصادي ۀدر رشد و توسع اساسینقش 

در حقیقت، نیروي انسانی . هر جامعه داردفرهنگی 

 سرمایه بشریت در حفظ و ینتر، مهمیزهمتخصص و باانگ

حیات است و پیشرفت و ترقی کشورها درگرو جذب،  ۀتوسع

 برداري صحیح از نخبگان و منابعپرورش، نگهداري و بهره

-ایهرمستحمل هزینه و  رغمیعل). 9( انسانی فرهیخته است

توسعه براي تربیت این منابع، گذاري زیاد کشورهاي درحال

شده هاي انجامگذاريباید از سرمایه کهیت هنگامسدر

رشد اقتصادي و کاهش جهت د و از آن در نشو مندبهره

انتقال  با حرکتی در جهت ،دناستفاده کن فناوري شکاف

ز ا که دهیپد نی. ا)5( دنگردمی سرمایه انسانی خود مواجه

-یم ادی» مهاجرت نخبگان«یا  »فرار مغزها«آن با عنوان 

ز ا خارج به یمل يهاهیو سرما ریانتقال ذخا يبه معنا شود،

ر بوده و شتیب ۀتوسع يهاکشور و از دست رفتن فرصت

گی، را ازلحاظ اجتماعی، فرهن یريناپذجبران هايآسیب

و فرصت ساخته سیاسی و اقتصادي به این کشورها وارد 

 ).8نماید (یسلب مارزشمند ملی را  از سرمایه يبرداربهره

نوظهور  اي تازه ومهاجرت نخبگان پدیده ۀگرچه مسئلا

تر و کمیت و گسترده از چند دهه پیش ابعاد آن اما نیست،

یکی از حادترین مسائل و به و کیفیت آن تغییر یافته 

ایران تبدیل شده  ازجمله ،توسعهدرحال کشورهايمشکالت 

  2009پول در سال  یالمللنیصندوق ببه گزارش . )9است(

کشور  91ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 

ا بوده جهان، مقام نخست را دار یافتهنتوسعه توسعه یادرحال

هزار  180ساالنه حدود است. به استناد همین گزارش 

کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت شغلی ایرانی تحصیل

 يرویتعداد ن نیخروج اشوند، که از کشور خارج می بهتر 

 اردیلیم 50شدن ساالنه  از کشور معادل خارج دهیدآموزش

                                                           
1. Sports migration 

هاي اخیر در دهه نی. همچن)12( دالر ارز از کشور است

 یالمللنیب و مسابقات ادهایکه در المپ ينفرساالنه از هر پنج

از کشور درصد)  92(حدود اند، چهار نفر رتبه آورده

هاي رسمی میزان خسارت ، که بنا بر آماراندمهاجرت کرده

وارده به اقتصاد ایران ناشی از عدم توانایی در نگهداشت این 

میلیارد دالر تخمین  150سرمایه انسانی، ساالنه بیش از 

رسمی هاي رسمی و غیر). این آمار10است(زده شده 

در خصوص وسعت و دامنه پدیده مهاجرت نخبگان  شدهارائه

در ایران گویاي این واقعیت است که جریان خروج نیروي 

، کارآمدانسانی متخصص و برخوردار از سرمایه انسانی باال و 

صورت یک معضل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی در کشور به

برانگیخته  در کشورهاي زیادي را ها و نگرانیآمده و بیمدر

 است.

که در چند سال  از انواع مهم مهاجرت در کشور یکی

قرار  اقشار موردتوجه گریاز د شیبو رواج داشته  شتریباخیر 

مهاجرت  هرگاه اسم. است ینخبگان ورزشگرفته، مهاجرت 

آید، بیشتر نخبگان علمی در ذهن نخبگان به میان می

مهاجرت نخبگان ورزشی که  کهی؛ درحالشودیتداعی م

المللی هستند، به سمبل یک ملت در مجامع بین و نماد

بر کشور  باریانتواند داراي اهمیت و اثرات زهمان اندازه می

 براي است که یاصطالح 1»یمهاجرت ورزش«. باشد

و در  رودیبکار م یورزش انیمرب ایمهاجرت ورزشکاران و 

قرار گرفته است. در همین زمینه  ردتوجهموهاي اخیر سال

 مهاجرتبیان کردند که  )2017جانسن و انگبرسن (

 یوالنط خیتار کی يدارا نبوده و يدیجدورزشکاران موضوع 

 یمهاجرت عموم ياز روندها و الگوها دینباو  است دهیچیو پ

از  یمهاجرت در چارچوب ورزش اغلب بازتاب؛ جدا شود

 دهیپد کی تا اینکهمهاجرت است  یخیو تار یجهان يالگوها

 المللیینسازمان ب). همچنین به گفته 18باشد(جدا 

 558از ) 2016هاي المپیک ریو (در بازي) IOM( مهاجرت
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 یورزشکار متولد خارج 44متحده، یاالتا ندهیورزشکار نما

 نی. به همبودند هآمد ایکشور مختلف به دن 28بوده و در 

 "لیم یلید" ایتانینامه بر، روز 2012، در سال بیترت

 ییایتانیبر" اصطالحبهورزشکار  61گزارش داد که 

لندن در آن سال  کیالمپ هاييدر طول باز 1"غیراصیل

). همچنین 18( به رقابت پرداختند ایتانیبرملی  میت يبرا

خود  تیکه تابع یورزشکاران خارج، رویدوژانویر کیالمپدر 

 رییتغ جانیآذربا يجمهورکشور پرچم  ریرقابت ز يرا برا

را  اعزامی این کشور ئتیدرصد ه 60از  شی، به بودندداد

درصد آن ورزشکاران  7بین، ینازادادند که می لیتشک

رسد ). با توجه به این آمار و ارقام به نظر می21ایرانی بودند (

 یمهاجرتجنبۀ  کیالمپورزشی مهم، همچون  يهايبازکه 

 ةندینما ی که کیورزشکاران المپو تعداد کرده  دایپ يشتریب

حال  دراند، یامدهن ایهستند که در آن به دن ییکشورها

متأسفانه آمار دقیقی  اگرچهدر کشور ما نیز  است. شیافزا

وجود ندارد اما  از تعداد قهرمانان ورزشی مهاجرت کرده

-در سال مهاجرت کنندگانها نشان از تعداد باالي بررسی

رد. موضوعی که چند سالی است که زنگ خطر هاي اخیر دا

را براي ورزش ایران به صدا درآورده است و تهدید جدي 

شخصیتی،  ازنظراي که آید. پدیدهمی حساببهبراي آن 

ورزشی و منابع انسانی به ورزش کشور لطمه وارد کرده و 

روز احتمال بهبه یک بحران بزرگ تبدیل شده است که روز

 وجود دارد.تر شدن آن وسیع

مهاجرت ورزشکاران و هاي زیادي بین اگرچه شباهت

و محققان مهاجرت  ماهر وجود دارد هايسایر نیرومهاجرت 

توانند از ادبیات و نتایج تحقیقات جامعه شناسان ورزشی می

 قاتیتحقدهد مهاجرت استفاده کنند، اما شواهد نشان می

 است ییدر مراحل ابتدا یکار ورزش يرویدر مورد مهاجرت ن

 گرید يهانهیشده در زمانجام يهاشرفتیبا پ داگر بخواهو 

                                                           
1 . Plastic brits  
2 . Joost Jansen and Godfried Engbersen  
3 . Maguire, J.A.  

 دی، بادداشته باش یورزش همخوان یشناسدر جامعه قیتحق

در سطح و چه  یچه در سطح مفهوم يشتریب يکارها

در همین زمینه جانسن و  .)24،16( انجام شود تجربی

 شیبرا  کیمهاجرت در چارچوب المپ) 2017( 2انگبرسن

دانستند و می یمهاجرت جهان ياز الگوها یاز همه بازتاب

عنوان از مهاجرت به ايیندهطور فزاکشورها بهمعتقد بودند 

کنند یخود استفاده م کیعملکرد المپ تیتقو يبرا يابزار

ینۀ درزم) در چندین مطالعه 2011( 3). مگوایر18(

ها و زهیانگمهاجرت ورزشکاران به این نتیجه رسید که 

 کردیرو دیبابوده و  یچندوجه یمهاجران ورزش دالیل

تر گسترده يروندها یاتخاذ شود که شامل بررس یعیوس

ی  جامعه و فرهنگ یاجتماع یی،ای، جغرافیخی، تاریاسیس

تواند در این نمی ياقتصاد يهابر جنبه رکزصرفاً تمباشد و 

در همین زمینه بتلهو و اگیرگارد  .)20زمینه کافی باشد (

) 1: (ورزشکاران رامهاجرت  یاصل لیدالنیز  4 )2011(

 ی) تجربه فرهنگ3 دستمزد) 2، ( يمنافع اقتصاد

هاي بیشتر، تجربهکسب و  هایطلب) جاه4) (یوطن(جهان

) و همچنین 2019( 5دنیل ریچ و تیناز ).15معرفی کردند (

و چگونگی مهاجرت  ) به بررسی چرایی2018( 6وولمن

، یمل هايیونورزشکاران و فدراس يهازهیانگورزشکاران و 

به ورزشکاران مهاجر و  تیمل اعطاءها در نقش دولت

و  یالمللنیب يهاونیو مقررات فدراس نیقوان نیهمچن

پرداخته  تیمل تغییردر خصوص  کیالمپ یالمللنیب تهیکم

 ).23، 25و به دالیل اقتصادي و ورزشی اشاره داشتند (

این گویاي بررسی تحقیقات داخلی در این زمینه 

-ینکه مهاجرت ورزشکاران در سالباوجوداواقعیت است که 

هاي اساسی هاي اخیر یکی از موضوعات چالشی و دغدغه

در این  ياهاي عمدهخألمتولیان ورزش کشور بوده اما 

هاي اولین پژوهش ازجملهشود. یاحساس مه ینزم

4 . Botelho & Ageergard  
5 . Reiche, D.,& Tinaz, C.   
6 . Wollmann, A.S 
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ی که در داخل کشور در این زمینه انجام شده است دانشگاه

) بوده که در یک مطالعه 1397مربوط به باقري و همکاران (

کیفی به بررسی عوامل مهاجرت ورزشکاران نخبه ایران 

فهرستی از عوامل  این محققین نتایج پژوهشپرداختند، 

را  (کد)گویه  21ر زشکاران مشتمل بمؤثر بر مهاجرت ور

عوامل اقتصادي، سیاسی، : نشان داد که در چهار دسته

-سایر بررسی .)2( بندي شدنداي  دستهاجتماعی و حرفه

مهاجرت ورزشکاران نخبه و  ◌ٴ ینهدرزم شدهانجامهاي 

هاي شفاهی و بر اساس قضاوت صورتبهبر آن،   مؤثرعوامل 

کلی در تقبیح این موضوع و یا انکار وجود آن بوده است. لذا 

منابع نظري،  اذعان داشت، فقر بایستیتردید م هیچیب

مهجور و مغفول ه و پیرامون این پدیدپژوهشی و  تجربی

 کامالًاین موضوع مهم در ادبیات پژوهشی کشور،  ماندن

 شدیم تا در یک بر آنپژوهش  مشهود است. لذا در این

تر این موضوع تر و عمیقمطالعه کیفی به بررسی دقیق

پرداخته و با واکاوي ابعاد پنهانی آن، دالیل و عوامل مؤثر 

هاي کارها و راهدر گرایش به مهاجرت ورزشکاران، پیامد

 ی قرار دهیم.موردبررسپیشگیري از آن را 

 کیصرفاً ورزشکاران، موضوع مهاجرت با توجه به اینکه 

 کیبلکه  نبوده، صرف یتیکنش جمع ای یماعرفتار اجت

و برخاسته از  یذهن هايیزهمعنادار، باانگ یکنش اجتماع

-ینماست،  يچندبعد ینۀزمپس با خاص ییبستر معنا کی

 قرار یابیسونگر مورد مطالعه و ارزکی یتوان آن را با نگاه

مطالعه کیفی و جامع در این زمینه  رسد؛ لذا به نظر میداد

 تري از علل، بسترهاکاملو  ترینانهبتواند درك واقعمی

به دست داده و  ورزشکاران(زمینه) و پیامدهاي مهاجرت 

معنایی و ذهنی برخورد با این پدیده را بهتر  زوایاي زیرین

 تواندها میپژوهش علیرغم همه کاستی ایند. روشن ساز

شد بنیادینی براي انجام تحقیقات ثانوي دیگر با مایهدست

 نهادهاي اهتمام جدي مسئوالن توجه وجلبآن، حاصل  که

                                                           
1 . Strauss & Corbin 

این موضوع به در حوزه ورزش  گیرتصمیمو  گذارسیاست

هاي مهاجرت پیامددستیابی به امید است  .مهم باشد

راهکارهاي پیشنهادي و موردنظر ورزشکاران نخبه و 

اعم از آنان که به هر دلیل از کشور خارج، یا ورزشکاران، 

 ◌ٴ ینهدرزم، ه در اندیشه مهاجرت از کشور هستندکسانی ک

ثمر و مثمر ورزشکاران مهار و تخفیف سیل مهاجرت

 کاربردي باشد. 

 
 روش تحقیق

است که  یفیکهاي پژوهش ، از نوعحاضر روش پژوهش

 ي) به روشگراندد تئورنظریه داده بنیاد (با استفاده از 

آماري تحقیق را  ۀجامع. انجام شده است کسیستماتی

 و اساتید مدیریت ورزشی و ورزشکاران نخبهنظران صاحب

گیري گلوله برفی دادند که با استفاده از روش نمونهتشکیل 

گیري هدفمند است، اي) که نوعی نمونه(ارجاع زنجیره

گیري یري هدفمند نمونهگنمونهی قرار گرفتند. موردبررس

دست اولی که  اطالعات به خاطراست که طی آن افراد 

را  موردنظرکه پدیده ینادرباره یک پدیده دارند یا به دلیل 

هاي خاصی درباره آن دارند انتخاب تجربه نموده یا دیدگاه

صورت بود که ینبدگیري گلوله برفی، شوند، و نمونهمی

شناختند که ، اگر افراد دیگري را میکنندگانشرکت

هایی هستند، دیدگاهی داراي تجربیات و موردبررسینۀ درزم

نمودند. اصوالٌ حجم نمونه براي شرکت در مطالعه معرفی می

گیري نظري بستگی به هاي کیفی و روش نمونهدر پژوهش

هاي موردبررسی دارد؛ لذا در این پژوهش دادهاشباع نظري 

هاي کیفی تا رسیدن به حد اشباع نظري و انجام مصاحبه

 وتحلیلفت. تجزیهمصاحبه کیفی انجام گر 26در قالب 

 يشنهادیپ ياز الگوبا استفاده پژوهش  نیها در اداده

در سه سطح  يکدگذار صورتبه 1نیاستراس و کورب

کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی صورت  ز،با کدگذاري
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 ،علی طیشرا :ها در شش دستهالگو، مقوله نیدر ا گرفت.

 گر،مداخله طیشرا ،يمحور ۀمقول ای دهیپداي، نهیزمشرایط 

 بندي شدند.دسته امدهایو پ راهبردها

 هايشود به دلیل استداللدر تحقیق کیفی تالش می

گرایانه از مفاهیم اعتبار و روایی دوري شود و از غیر اثبات

هاي هاي تحقیق کیفی را به روشمفاهیم دیگري که ویژگی

کنند، استفاده شود. ازجمله دیگر مطرح کرده و ارزیابی می

گونه هاي کیفی که محققان براي ارزیابی کیفیت اینعیارم

قبول دهند شامل: قابلتحقیقات مورد استفاده قرار می

 يبجا 3يریپذ دییو تأ 2يریپذانتقال ،(مقبولیت) 1بودن

ها مقبولیت یعنی داده .براي تحقیقات است هاي کمیمعیار

اعتماد باشند پذیرش و قابلهاي روش کیفی باید قابلو یافته

 نیدر اهاي حقیقی است. آوري دادهو این درگرو جمع

منابع هاي مختلف از تلفیق داده با پژوهش سعی شد

مصاحبه، مشاهده، مستندات و توصیف دقیق گوناگون مانند 

گیري باع و درنهایت بهرهها و اشها،کفایت بررسی دادهداده

، به هاداده لیها و تحلمصاحبه انجاماز مشاوران مختلف در 

 پذیريانتقال این بخش از روایی (روایی درونی)، توجه شود.

 ها وپذیري نتایج حاصله به سایر گروهنشانگر تعمیم

که باوجوداینکه خارج از توانایی  هاي مشابه استمحیط

سعی شد با توصیف دقیق از پژوهشگر کیفی است، اما 

ها شناسی، مرور مصاحبهکنندگان و روشتحقیق، مشارکت

این  حدودي تاحداکثري و غیرتکراري مطالب،  استخراجو 

 گردد.نیز تأمین (روایی بیرونی) از روایی پژوهش  بخش

تأیید پذیري نتایج پژوهش کیفی هنگامی تحقق درنهایت 

مسیر تحقیق و  روشنیبهیابد که سایر محققان بتوانند می

؛ در این توسط محقق را دنبال کنند شدهانجاماقدامات 

پژوهش با بررسی و ممیزي دقیق جزئیات و ثبت ضبط 

                                                           
1 .  Credibility 
2 . Transferability 

تا حدودي این بخش از روایی  ها، تالش شددقیق مصاحبه

 گردید. تأمین تحقیق نیز

 
 هاي تحقیقنتایج و یافته

و فرایند  زمانهمهاي پژوهش با استفاده از تحلیل یافته

که دست آمد بهها مصاحبه کدگذاري، حین و پس از انجام

رت . در این پژوهش گرایش به مهاجگرددبه تفکیک ارائه می

دل مهاي دیگر در قالب در مرکز فرایند قرار گرفت و مقوله

 پارادایمی به آن ربط داده شد. 

 اي (بستر حاکم)شرایط زمینه.1

نامناسب  ومیکلی و عم طیبخش به شرا نیدر ا

همه نخبگان مهاجرت  يرا برا بستر و نهیکه زم پردازیممی

. کندیبه خارج از کشور فراهم م ازجمله نخبگان ورزشی را

 ،در این پژوهش کنندگانشرکتبراساس تحلیل نظرات 

عنوان چهار مقوله اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به

موجود در  کمبودهاي شناسایی شدند که ايزمینه عوامل

قهرمانان حیطه تأثیر مستقیمی را بر مهاجرت  چهاراین 

 )1. (جدول شماره دارد ورزشی

3  . Dependability 
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يانهیط زمیمرتبط با شرا شدهشناسایی يهام و مقولهی) مفاه1جدول شماره (  
مقوله 

 کلی
مقوله 
 فرعی

 (مفاهیم)کدهاي باز 

شرایط 
 ايزمینه

 اقتصادي

 بودن نییپاهاي شغلی مناسب، ، نبود فرصتدرآمد کمنرخ بیکاري باال، فقر و  هاي داخلی (عوامل رانشی):دافعه
ی، کمبود امکانات رفاه، عدم تناسب و تعادل درآمد با هزینه، ادیتورم زهاي باالي زندگی، نهیهز، حقوق و دستمزد

هاي اقتصادي، روند کند رشد اقتصادي، کثرت نیروي کار، ها و بحرانهاي مالی، کشمکشسوءاستفاده ها وفساد
هاي هاي اقتصادي، نبود رقابت سالم اقتصادي، شکاف اقتصادي چشمگیر با کشورنیافته و نارساییاقتصاد توسعه

 پیشرفته، نبود نظام مالیاتی مناسب، نبود توزیع عادالنه ثروت
توسعه اقتصادي و آینده اقتصادي بهتر، تقاضا براي نیروي کار، امنیت مالی، خارجی (عوامل کششی):  هايجاذبه

امکانات و خدمات مادي و رفاهی بهتر ، شتریبه دستمزد ب سیستری ، دشغل يهانظم و ثبات اقتصادي، وجود فرصت
 زندگی براي

 اجتماعی

هاي اجتماعی، ناهماهنگی میان تخصص و زیاد، تبعیضفاصله طبقاتی هاي داخلی (عوامل رانشی): دافعه
کیفیت پایین خدمات،  ساالري، عدم رضایت شغلی، نبود امنیت شغلی، کمبود امکانات وها، عدم شایستهمسئولیت

زنان و محدودیت اجتماعی آنان در جامعه، بها ندادن به حقوق کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی پایین، توجه کم به 
هاي اجتماعی پایین، ضعف در تبیین و اجراي قانون ندي، ضعف در انسجام و اعتماد اجتماعی، سرمایهحقوق شهرو

بازي، عدم انطباق سطح استانداردهاي زندگی با معیارهاي جهانی، رفاه و مداري و پارتیمداري، رواج رابطهو ضابطه
 عدالت اجتماعی غیر فراگیر و ناکارآمد

 شیآسا نظم و قانون اجتماعی، رفاه بیشتر (سطح باالتري از کیفیت زندگی)،ششی): هاي خارجی (عوامل کجاذبه
فرزندان، رعایت حقوق اجتماعی افراد،  يبرا ي بهترهافرصت ، فراهم بودنخود و خانواده يبهتر برا یو اجتماع یروان

اجتماعی، توجه به اصل مهارت و هاي باالتر زندگی و کیفیت باالي خدمات امید به زندگی بهتر و باالتر، استاندارد
آمیز در زندگی، اهمیت و جایگاه باالي هاي متعدد براي تغییرات موفقیتشایستگی در واگذاري امور، وجود شانس

 قانون در جامعه

 فرهنگی

ها، وجود برخی عناصر و رفتارهاي نامطلوب بودن وضعیت تکریم افکار و اندیشههاي داخلی (عوامل رانشی): دافعه
ی امکانات آموزشورزي و تخریب شخصیتی، نظام آموزشی ناکارآمد،کمبود فرهنگی نامناسب در جامعه مثل حسادت

ها، ازحد و ضعف کارآمدي آناي و اجتماعی نخبگان، بوروکراسی بیشنشینی سیاسی و حرفهو تحصیلی، حاشیه
 ننفس در جامعه، مشکالت ازدواج و تشکیل خانواده جواناکاهش اعتمادبه

ان در جامعه، حقوق زنهاي تحصیلی و پژوهشی، توجه بیشتر به جذابیتهاي خارجی (عوامل کششی): جاذبه
، نوآوريخالقیت و به  دادن بها یافته،توسعهدر کشورهاي  و منزلت اجتماعی باالتر دن براي نخبگانش اهمیت قائل

، سطح علمی باالتر، فرهنگ کارآفرینی قوي، سیستم آموزشی مدرن و کارآمد و ارائه خدمات آموزشی باکیفیت باال
 هاي بیشتر براي آموختن، باز بودن فضاي فرهنگی و اعتقاديوجود فرصت

 سیاسی

هاي فردي و اجتماعی، عدم ثبات سیاسی و تغییرات گسترده، محدودیت آزاديهاي داخلی(عوامل رانشی): دافعه
هاي سیاسی، هاي ناسالم جناحالمت فضاي سیاسی کشور و رقابتهاي اجرایی، عدم سنارضایتی از عملکرد برخی نهاد

هاي سیاسـی، علمـی و اقتصـادي، هاي اجرایی، تهدید جنگ و تحریمبه برخی نهاد نسبت اعتماديتصور منفی و بی
نبود جایگاه حقوقی مناسب ، هاي نژادي و قومیالمللی، وجود احساس تبعیضمحدودیت در ارتباطات گسترده بین

جامعه، سوگیري برخی مطبوعات و  هاي سیاسی در توزیع نابرابر ثروت درهاي غیردولتی، مداخله گروهبراي تشکل
 هاي جمعی در انتشار اطالعاترسانه

احساس آزادي فردي بیشتر در بیان و ، دموکراسی بیشتر، تمرکززداییهاي خارجی (عوامل کششی): جاذبه
 یک جامعه آزاد هاي مدنی باال، احساس آرامش و امنیت فکري درآزادي اندیشه، ثبات سیاسی، حقوق سیاسی و

 (میانجی) ايشرایط مداخله.2

 عنوانبههستند که  تريعام شرایطاي شرایط مداخله

بر گرایش به مهاجرت اثرات  گر و یا محدودکنندهتسهیل

ها مثبت یا منفی دارند. در این تحقیق مفاهیم و مقوله

گر به شرح زیر شناسایی شدند. (جدول شرایط مداخله

 )2شماره 
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 گرط مداخلهیمرتبط با شرا شدهشناسایی يهام و مقولهی) مفاه2جدول شماره (
 باز (مفاهیم)کدهاي  مقوله فرعی مقوله کلی

شرایط 
 ايمداخله

عوامل 
شناختی و جمعیت

هاي فردي و ویژگی
 شخصیتی

 ت،یشخص ،یتأهل، روابط خانوادگ تی)، وضعییایسن، جنس، شغل، محل تولد و سکونت (منشأ جغراف
و  یو سابقه قهرمان یمل میدر ت تیسابقه عضو ،یرشته ورزش الت،یتحص ،گراییو آرمان یطلبجاه

 ،خواهیترقیو  شرفتیبه پ ازیو ن يآرزومندمیزان درآمد،  زانیم ت،یقوم ،یسطح قهرمان ،یورزش
ها قهیبه حفظ سل لیتما ،یداخل طینسبت به شرا یمنف یابیو ارز ينگرش انتقاد ،ماندگیاحساس عقب

ده حاکم بر خانوا يفکر يفضا شان،یبه خانواده و خو یتعلق و وابستگ میزان ،یزندگ يفرد يهاو سبک
  هنیو تعلق به قوم، م یاحساس وابستگمیزان  ،یارتباط لیاستفاده از وسامیزان  ان،یطرافو دوستان و ا

 تجربیات ،یزبان هايمهارتفرد،  يو روند سازگار زانیم ،ی)، طبقه اجتماعینیو د یمل تی(هو نیو د
، مهاجرت اقوام و ایدئولوژیکاعتقادات و  ها، نظام باورداشتپذیريریسک زانی، مايحرفهو  یشغل

 هادوستان و تشویق آن

 عوامل کالن جهانی
(عوامل موجود در 
جریان مهاجرت از 

 مبدأ به مقصد)

هاي ارتباطی و کاهش فاصله اطالعاتی، وطنی، توسعه سیستمجهان يهاارزش و شدنجهانی يندهایفرا
ونقل، اندازه جمعیت (اضافه جمعیت حملارتباطی و  هايفنّاوريتوسعه  بعد مسافت بین مبدأ و مقصد،

روابط جواري جغرافیایی و نسبی کشور)، ، رشد جمعیت در کشور مبدأ، اندازه کشور مبدأ و مقصد، هم
و مقصد و اشتراکات فرهنگی (قومیت و زبان)، موانع قانونی و حقوقی مثل کشور مبدأ  انیم کینزد

مهاجرین در کشور مقصد،  ، میزان، منزلت و جایگاهبه وطنره دوبابازگشت  طیشراقوانین مهاجرت، 
 در مقصد توجه به حقوق مهاجران و مهاجرپذیر بودن مقصد و وجود قوانین مناسب مهاجرت

 .شرایط علی3

علل و عوامل کامالً اختصاصی به صورت به ،این بخش

ورزشکاران،  گرایش به مهاجرت مرتبط و نزدیک با ورزش در

فرد  ییغا لیو دل یعلت اصلنوعی پردازد. شرایط علی بهمی

وجود این  و در اکثر مواقع استمهاجرت  يبراورزشکار 

شرایط منجر به مهاجرت یا افزایش گرایش به مهاجرت 

هاي مصاحبه وتحلیلتجزیهبر اساس ورزشکاران خواهد شد. 

هاجرت م تأثیرگذار بر پدیده علی، شرایط شدهانجام

 )3جدول شماره ( با جدول زیر هستند. ورزشکاران مطابق

ط علییمرتبط با شرا شدهشناسایی يهام و مقولهی) مفاه3جدول شماره (  
مقوله 

 کلی
مقوله 
 فرعی

 کدهاي باز (مفاهیم)

شرایط 
 علی

 فردي

اي ورزشی، امکان ترقی و پیشرفت جایگاه حرفه يهاییتوانااثبات ي ورزشی، هامهارت يارتقاهاي جدید، کسب تجربه
المللی فرد، رسیدن به حداکثر بازدهی و اوج عملکرد ورزشی پس از مهاجرت،کمرنگ شدن معنویت و منش پهلوانی، بین

 ازحد در ورزشکاران،گرایی بیش(هویت و غرور ملی) در بین ورزشکاران، مادي پرستیدوستی و وطنوطنکاهش حس 
 توقع باالي ورزشکاران

 مدیریتی

مختلف در  يهاورزشکاران رشته نیدر ب ضیاحساس تبع ای ضیوجود تبعکارگیري مربیان مجرب و کارآزموده، عدم به
هاي نامناسب در انتخاب ، مکانیزمخاص هايرشته یبه برخ ژهیتوجه وی و ورزش هايرشته نیب ضیتبعها، نهیزم یتمام

ساالري و ایجاد فرصت برابر براي تمامی ورزشکاران، نظام مدیریتی ناکارآمد در یستهشاورزشکاران و مربیان تیم ملی، عدم 
گیري از تخصص، توانایی و مهارت نخبگان ورزشی حال حاضر و سطوح فوقانی مدیریت ورزش کشور، عدم استفاده و بهره

 یالمللنیب يهادر عرصه رقابتها یتمحدودهاي ورزشی، ا یا عدم برگزاري منظم آن در تمامی رشتههگذشته، تعطیلی لیگ
، نگاه ابزاري به ورزش در سطح هیبه ورزشکاران سطوح پا یعدم توجه کاف، مسابقه در برابر بعضی کشورها تیمانند ممنوع

تبلیغات مثبت و اظهار رضایت و تشویق ورزشکاران  مدیریت فوقانی، ایجاد فرهنگ مهاجرت در بین ورزشکاران به دلیل
اي در کشور، عدم مصرف هاي ورزشکاران حرفهمهاجرت کرده، ترویج نوعی سوءظن و دید منفی عمومی نسبت به درآمد

 المللیینبهاي ورزشی به مسابقات هاي برخی رشتهبهینه بودجه حوزه ورزش، عدم اعزام تیم

 ساختاري
نگرش نامناسب نسبت به ، به ورزش بانوان یعدم توجه کافاي، حرفهورزش  یشگاهیآزما زاتینات و تجهبودن امکا یناکاف

اي بانوان، کم بودن ظرفیت جذب در ورزش حرفهمثل نوع پوشش و حجاب  یفرهنگ هايتیمحدود، بانوان ايحرفهورزش 
نبود  یکمبود و حتگذاري مناسب حامیان مالی و بخش خصوصی در ورزش، اقتصادي ورزش در کشور، عدم سرمایه
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هاي ی براي تمامی رشتهجهان يالزم در سطح استانداردها يافزارهاامکانات و سختهاي مناسب ورزشی، نبود زیرساخت
ازحد منابع و امکانات امکانات و تجهیزات ورزشی در مناطق مختلف کشور (تمرکز بیش ورزشی، مرکزگرایی و توزیع ناعادالنه

هاي بزرگ ها و تورنومنتها)، عدم توانایی در برگزاري و میزبانی رویدادو تجهیزات در پایتخت و عدم توجه به شهرستان
ورزشی، وجود خدمات زیربنایی مطلوب، امکانات و  هاي تخصصیها در کشور، ناکافی بودن بودجهورزشی در تمامی رشته
هاي هاي مقصد، وجود بستر و شرایط مناسب انجام فعالیتها در کشورز ورزشی در تمامی رشتهتجهیزات پیشرفته و برو

 یکاف تیکارآمد جهت حما هايهاتحادی و هانبود تشکلهاي مقصد، در کشور اي و شانس بیشتر براي موفقیتورزشی حرفه
جایگاه و اهمیت ورزش در جامعه (ناباوري به اي در بدنه ورزش کشور، عدم توجه اجتماعی به از حقوق ورزشکاران حرفه

 هاي ورزشی)ورزش و دستاورد

تسهیالتی 
 و رفاهی

پوش حمایت مالی مناسب از ورزشکاران ملیاي، عدممشکالت اقتصادي و نامناسب بودن وضعیت معیشتی ورزشکاران حرفه
هاي مادي براي قهرمانان ورزشی، عدم اختصاص پاداش و ناکارآمد یناکاف اریبس ياینظام حقوق و مزادر دوران قهرمانی، 

لطفی به قهرمانان ورزشی، عدم رعایت شأن و توجهی و کمالمللی، کمهاي بینمناسب براي ورزشکاران موفق در میدان
دم منزلت اجتماعی آنان در جامعه، فراهم نبودن زمینه براي اشتغال متناسب با تخصص و توان قهرمانان ورزشی کشور، ع

ورزشکاران نخبه مهاجرت مناسب و مطلوب  نیقوانتأمین فرصت شغلی، امنیت شغلی و آینده شغلی براي قهرمانان ورزشی، 
مناسب)، تفاوت چشمگیر میزان  مالی هاياي(پیشنهادو ارائه تسهیالت مطلوب به ورزشکاران حرفه مقصد هايدر کشور

هاي المللی ورزشی براي فعالیت ورزشکاران مهاجر در کشورهاي بیننشده توسط سازمادستمزد دریافتی، تسهیالت ارائه
 یقهرمانان ورزش يمناسب برا یو درمان ايبیمهفقدان پوشش و امکانات و خدمات رفاهی و تفریحی  تأمینعدم مقصد، 

هاي مختلف، وظیفه و سربازي قهرمانان ورزشی رشتهریزي مناسب جهت تسهیل مسئله نظام، عدم برنامهحال و گذشته
گیري و بازنشستگی ناکارآمدي و ضعف قوانین حمایتی از نخبگان ورزشی، عدم اطمینان از آینده خود و خانواده پس از کناره

 از ورزش قهرمانی

  و اقدامات راهبردها.4

یا  ها مجموعه تدابیري است که براي مدیریتراهبرد

. در این شودبررسی اتخاذ میي تحت پاسخ به پدیده

هایی هستند ها و فعالیتپژوهش اقدامات و راهبردها، کنش

تواند در حل مسئله مهاجرت ورزشکاران راهگشا که می

هاي مرتبط با این بعد از مدل باشد. در زیر مفاهیم و مقوله

 )4ارائه شده است.جدول شماره (

مرتبط با راهبردها و اقدامات شدهشناسایی يهام و مقولهیمفاه) 4جدول شماره (  
 کدهاي باز (مفاهیم) مقوله فرعی مقوله کلی

 هاراهبرد

سطح ملی و 
 کالن

پیشگیري از مهاجرت  ◌ٴ درزمینه اقتصادي ،علمی، فرهنگی، سیاسی ربطذيهماهنگی کامل کلیه نهادهاي 
، تأمین امکانات رفاهیجانبه در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در کشور، نخبگان، توسعۀ همه

رفع با جهان،  و ورزشی اقتصـادي ،گسترش روابط سیاسی، علمیهاي فردي و اجتماعی، گسترش آزادي
 زانیمتوسعۀ ، کشور در یاجتماع هسرمای و اعتماد ، توسعۀبا دنیا هـاي موجود در روابط خارجیچالش

و  یهمبستگ، گسترش شوندیفرد به جامعه م شتریب یوستگیکه موجب پ سازوکارهاییو  یمشارکت اجتماع
 دموکراتیک فکري فضاي ایجاد، فضاهاي بحث و انتقاد در جامعه ی بیشتر در جامعه، گسترشانطباق اجتماع

هاي فردي، اهمیت دادن به موضوع مهاجرت نخبگان در سطوح به آزادي ، احتراماساسی قانون چارچوب در
  مهاجرت باالي کشور، ایجاد یک عزم ملی در کاهش

سطح میانی 
ها و (سازمان

هاي متولی نهاد
 ورزش )

 ساالريتوجه به شایستهها و ها، رفع تبعیضاي در فدراسیونهاي سلیقهبرخورد و رفع حاکمیت روابط شخصی
 فرصت جادیاهاي متولی ورزش، مکانیزم مناسب و عادالنه در انتخاب ورزشکاران و مربیان تیم ملی، در نهاد

ها، استفاده از مربیان مجرب و بادانش در رأس یکسان براي همه ورزشکاران براي نشان دادن شایستگی
انون گزینش استخدام ق ، تصویبمداوم ورزشکاران شرفتیفراهم کردن امکان رشد و پهاي ملی، تیم

به مشاغل  قهرمانان ورزشیبستري براي دسترسی  فراهم نمودنو قهرمانان ورزشی،  ورزشکاران برجسته
هاي ورزشی مجهز و پیشرفته، ها و فضا، ایجاد زیرساختی خود همراه با درآمد مناسبصحوزه تخص مرتبط با

و حامیان  و نهادها غیردولتیارکت بخش گسترش مشصورت کلی، ها و ورزش بهافزایش بودجه فدراسیون
هاي داخلی گیکاهش فاصله کیفی لی، ورزش هايرشته یمنظم در تمام هايگیل يبرگزارمالی در ورزش، 

بسترها و  جادیاهاي کشور، ورزشی در تمامی استانتوزیع عادالنه امکانات و منابع ، جهانی هايبا لیگ
 زنان يفرصت مشارکت و حقوق برابر برا جادیاي ورزشی بدون تبعیض، هارشتهتمامی  يالزم برا هايظرفیت
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ی صصتخ و استفاده از توان علمی، مناسب ورزش بانوان هايرساختیفراهم کردن امکانات و زورزشکار، 
بهبود نگرش نسبت به کالن ورزش کشور، هاي گذاريها و سیاستگیريدر چرخه تصمیم ورزشکاران نخبه

 مربوط امور در هامسئولیت و تخصص میان ناهماهنگی و شکاف ، کاهشرزشکار در کشورورزش و و گاهیجا
با  و تمرینات ورزشکاران هاافزایش سطح آموزش، کشور ورزشی فضاي شدن سیاسی از پرهیز ورزش، به

المللی و تأثیرگذاري در هاي ورزشی  بینورزش، کسب کرسی گیري از آخرین دستاوردهاي علمیبهره
هاي مختلف دولتی نسبت دستگاه ورزشی ومؤسسات و نهادهاي در ایجاد حساسیت ها، هاي آنگیريتصمیم

-پیشگیري از مهاجرت در وزارت ورزش یا فدراسیون ◌ٴ ینهدرزمایجاد واحدي  موضوع مهاجرت ورزشکاران،به 
ذاري (خدمت سربازي گهاي عالی قانونورزشکاران برجسته در نهادحمایتی از هاي و طرحتدوین قوانین ها، 

بازگشت مهاجر به ایران و ایجاد شرایط مساعد براي  قهرمانانهاي تشویق بازگشت تدوین سیاستقهرمانان)، 
از قهرمانان ورزشی حال و گذشته، براي حمایت و پشتیبانی  یبنیادهای و هاانجمن گسترش وایجاد  ،آنان

 هاالمللی براي ورزشکاران همه رشتهي مهم و بینهااعزام به مسابقات و تورنمنتفراهم کردن تسهیالت 

سطح خرد 
 (ورزشکاران)

در بین ورزشکاران تیم ملی(تقویت هویت ملی و هویت  نیدو  تعلق به وطندوستی و افزایش حس وطن
 ی،و منش پهلوان ازخودگذشتگی ۀبهبود روحیمناسب به ورزشکاران،  فرهنگیاعتقادي و هاي آموزشدینی)، 
مطلوب  يفضا جادیااجتماعی و حفظ شأن ، خود نسبت به مردم و کشورورزشکاران احساس مسئولیت تقویت 
ورزشکاران در داخل باوجود  فعالیت جلوه دادنارزشمند ی (منزلت اجتماعی) براي قهرمانان ورزشی، اجتماع

اطمینان به  تیتقوخاطر براي ورزشکاران در دوران قهرمانی و  آرامش و امنیتها، فراهم آوردن محدودیت
 جادیاي و ارتقاء سطح درآمدی، کاهش مشکالت و تنگناهاي اقتصادي ورزشکاران، در دوران بازنشستگ ندهیآ

ارتقاي سطح زندگی و ي براي قهرمان، رسیدگی به امور رفاهی و تفریحی ورزشکاران نخبه، بهتر کار طیشرا
 ریساکن در سا ورزشکارانتوجه به ي ورزشکاران، هاي مادي و معنوقهرمانان، تأمین نیاز حل مشکالت فردي

 کشور يهاشهرستان

 ها.پیامد5

پیامدها، نتایج و پیامدهاي مورد انتظار اعم از ملموس 

مثبت  يامدهایپو غیرملموس، از پدیده مورد مطالعه است. 

) نشان 5ورزشکاران در جدول شماره (مهاجرت  یو منف

 است.داده شده 

امدهایمرتبط با پ شدهشناسایی يهام و مقولهی) مفاه5جدول شماره (  

 کدهاي باز (مفاهیم) مقوله فرعی مقوله کلی

 هاپیامد

هاي پیامد
 مثبت

شکوفایی استعداد ورزشکاران مهاجرت کرده، امکان  ، امکانمهاجر و تجربیات ورزشکارانانسانی  افزایش سرمایه
منابع اقتصادي و بازگشت  احتمالآنان،  کشور توسط بهبیشتر و بروزتر  هايدانش و مهارتانتقال بازگشت و 

هاي پرتنش بین ورزشکاران تیم ملی، ایجاد فرصت مناسب براي ها و رقابت، محدود شدن تنشپول به کشور
 بدأسایر ورزشکاران کشور م

هاي پیامد
 منفی

هاي آموزش و سایر هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی): هدر رفتن هزینه(آسیبهاي عمومی: پیامد
یافته اجتماعی(تضعیف سرمایه و اعتماد اجتماعی)، کاهش تعمیم اعتمادو تضعیف موجودي سرمایه ها، هزینه

هاي سیاسی و تخریب غرور ملی در بین عموم مردم، پیامددار شدن هویت ملی و ، خدشهاحساس تعلق به جامعه
ی و غاتیتبل شوهاي و سروصداها جادهراسی، ایالملل، دامن زدن به ایراناعتبار و وجهه کشور در عرصه بین

و ضعف منابع انسانی  ها) از کشورژن مهاجرت( یخروج ژن نخبگی، و مل یاسیمنافع س علیه غاتیتبل دیتشد
ی جمعیت کشور)، کاهش کاهش بهره هوشی (فیکشور به لحاظ ک تیکاهش جمعدر آینده،  کشور بااستعداد

 سرمایه انسانی الزم براي رشد و توسعه در آینده
ماندگی، نیافتگی و عقبورزش قهرمانی و سوق آن به توسعهتضعیف  هاي اختصاصی (حوزه ورزش):پیامد

کاهش سرعت پیشرفت آن، کاهش انگیزه ورزشکاران  یافته وهاي توسعهافزایش شکاف ورزش کشور با کشور
هاي جدید، عدم احساس تعلق قهرمانان به جامعه و کاهش حس وفاداري نسبت به جوان و عدم ظهور استعداد

 دیتشدهاي خود در حال و آینده، براي کاربرد اندوخته ورزشکاهش قابلیت تیم ملی در بین سایر ورزشکاران، 
دار شدن احساسات و تضعیف اعتبار مهاجرت ورزشکاران و اپیدمی شدن آن بین همه ورزشکاران، جریحه ندیفرآ

نسبت به ورزشکاران و کاهش منزلت  یمنف دید جادو وجهه ورزش در بین مردم و کاهش طرفداران آن، ای
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 :کدگذاري محوري

هایی که کدگذاري محوري عبارت است از سلسله رویه

ها فرعی، داده هايو مقولهکلی از طریق پیوند میان مقوله 

 هامقوله دهیشکل ندیبه فرآو  دهدمی را به یکدیگر ارتباط

) اشاره دارد. این کار با استفاده از یک پارادایم یو فرع ی(اصل

شود تا روابط بین شرایط سرمشق) انجام می (مدل الگویی یا

میانجی،  اي، شرایطزمینه شرایط علی، پدیده محوري،

) 1شماره ( نشان دهد که در شکل ها رااستراتژي و پیامد

 .شودمیبیان 

 
 ). مدل پارادایمی گرایش به مهاجرت ورزشکاران نخبه1شماره (شکل 

 کدگذاري انتخابی

هاي قبلی کدگذاري را کدگذاري انتخابی نتایج گام    

 کند و آن را به شکلیلی را انتخاب میصي امقوله کاربرده،به

ها ارتباط داده، ارتباطات را اعتبار مند به سایر مقولهنظام

بیشتر  هایی که نیاز به تصفیه و توسعهبخشد و مقولهمی

زینشی به گیري کدگذاري گجهت. دهددارند را توسعه می

سمت یکپارچه کردن مقوالت مختلف در شکل یک طرح 

 برحسبدر این مرحله پژوهشگر ، لذا تئوریکی کالن است

، مدل پارادایم را موردمطالعهپدیده  فهم خـود از مـتن

کند یا مدل پارادایم را به هم روایتی عرضه می صورتبه

 دهد.ترسیمی نظریه نهایی را نشان می صورتبهریزد و می

نظریه  سازي و بهبود، این مرحله، فرایند یکپارچهحقیقت در

 ندیو فرا آمدهدستبه يهامقوله لیلذا با توجه به تحل. است

) 2شماره (که در شکل  طورهمانمستمر  يو استقرا اسیق

گرایش به مهاجرت شود، عوامل اثرگذار بر یمشاهده م

کدگذاري  هدف از ایند. ش میگونه ترس نیبد ورزشکاران

پذیري ، کاهش توان رقابت، باالرفتن سطح توقعات و انتظارات سایر ورزشکارانعموم مردم نیآنان در ب یاجتماع
 ، کاهشدر عرصه ورزش یبخش خصوص گذاريسرمایه المللی و تضعیف آن، کاهشورزش کشور در عرصه بین

 یداخل هايگیو ل یمل هايمیت یفن تیفکی
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مهاجرت  عوامل مؤثر بر گرایش بهارائه تصویري اجمالی از 

 بود. ورزشکاران نخبه

 
). عوامل مؤثر بر گرایش به مهاجرت ورزشکاران نخبه2شکل شماره (  

 
 گیريبحث و نتیجه

نخبگان و استعدادهاي برتر هر کشور،  طورکلی به 

و  ترینمهمافزوده باال،  باارزش یانسان رويین عنوانبه

هستند که هاي موجود آن کشور هیسرما ترینباارزش

هاي  مختلف و اغلب تواند آثار و پیامدمهاجرت آنان می

بر داشته باشد. باوجوداینکه در باري را براي جامعه درزیان

) 1394هاي رضوي (پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش

هاي مثبت براي ) برخی پیامد1397شیرخانی و بایزیدي ( و

مهاجرت ورزشکاران در مدل پارادایمی شناسایی و عنوان 

شد اما در مقایسه با نتایج منفی آن بسیار کم و ناچیز بود 

). مهاجرت نخبگان ورزشی مانند مهاجرت سایر 7، 5(

هاي اقتصادي و نخبگان آثار سوئی در تمامی زمینه

طور عمومی دارد. ازجمله و سیاسی و فرهنگی بهاجتماعی 

هاي توان به هدر رفت هزینههاي اقتصادي میپیامد

هاي اجتماعی از قبیل تضعیف سرمایه و آموزش؛ پیامد

-دار شدن هویت و غرور ملی؛ پیامداعتماد اجتماعی، خدشه

هاي سیاسی و فرهنگی  مانند تخریب اعتبار و وجهه کشور 

ی و غاتیتبل شوهاي و سروصداها جادلل، ایالمدر عرصه بین

ی اشاره کرد. نتایج و مل یاسیمنافع س علیه غاتیتبل دیتشد

هاي منفی مهاجرت پژوهش حاضر درزمینۀ پیامد

ورزشکاران نخبه همسو با نتایج پژوهش محققانی دیگري 

) و موسوي راد و قدسیان 1385عمران (چون صالحی

هاي منفی عمومی، یامد). عالوه بر پ14، 8) بود (1394(

خروج ورزشکاران نخبه نتایج سوئی نیز درزمینۀ اختصاصی 

ورزش تضعیف توان به ها میورزش دارد که ازجمله آن

قهرمانی، کاهش انگیزة ورزشکاران جوان و عدم ظهور 

هاي جدید، تضعیف اعتبار و وجهه ورزش در بین استعداد

مهاجرت ورزشکاران، اشاره کرد. در  ندیفرآ دیتشدمردم و 

همین زمینه و همسو با نتایج پژوهش حاضر، باقري و 

عوامل: سطح کالن
مداخله گر جهانی و 

عوامل زمینه اي کالن 
ملی 

ط شرای: سطح میانی
علی مربوط به ورزش و

سازمان هاي متولی 
ورزش کشور

: سطح خرد
عوامل فردي و 

ویژگی هاي 
شخصیتی 
ورزشکاران
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پدیده مهاجرت نخبگان ) عنوان کردند 1398همکاران (

در  المللی هستند،ورزشی که نماد یک ملت در مجامع بین

 هاي آینده و تخریب اعتبار ملینسل فرآیند توسعه، تغییر

) عواقب مهاجرت 1399ري فرد (تأثیر دارد. و مرادي و ستا

اجتماعی،  -ورزشکاران را به چهار دسته: ورزشی، فرهنگی

 ).13، 2بندي کردند (سیاسی و اقتصادي تقسیم –امنیتی 

 کیرا نخبگان ورزشی پژوهش حاضر، موضوع مهاجرت 

و برخاسته از  یذهن يهازهیمعنادار، با انگ یکنش اجتماع

ۀ نیزمپس يداراکه  ندکیم یخاص تلق ییبستر معنا کی

و  بعديتک یتوان آن را صرفاً با نگاهینمو  بوده چندبعدي

درك ؛ لذا براي قرارداد یابیو ارز موردمطالعه سونگریک

روشی ا از (زمینه) و پیامده از علل، بسترهاصحیح و جامع 

کیفی، ژرفانگر و کاربردي و با استفاده از تکنیک گراندد 

این عوامل در استفاده شد. مصاحبه اکتشافی  تئوري و ابزار

شناسایی، خالصه و تحلیل گردیدند  سه مرحلۀ کدگذاري،

 انتها، منجر به استخراج مدل نهایی پژوهش که این امر در

اي از عوامل در کنار مجموعه آمدهدستبهدر پی نتایج  .شد

مهاجرت  الگـوي در تعیـین باهمیکدیگر و در تعامل 

که در سه سطح کالن، سطح میانی  هستند ثرورزشکاران مؤ

بندي شدند. عوامل سطح کالن شامل: و سطح خرد تقسیم

گر جهانی و شرایط برخی عوامل موجود در شرایط مداخله

اي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدل زمینه

پارادایمی هستند. عوامل سطح میانی شامل: برخی عوامل 

ی، تیریعوامل مدارادایمی (موجود در شرایط علی مدل پ

ی) که در محیط و رفاه یالتیعوامل تسهي و عوامل ساختار

نزدیک به ورزشکاران و مربوط به متولیان ورزش کشور 

هستند. و درنهایت سطح خرد شامل: عوامل فردي و 

شناختی خود ورزشکاران است. هاي شخصیتی و روانویژگی

در آمده دستبههاي و استراتژي راهکارها ۀمجموعهمچنین 

                                                           
1 . Attraction and repulsion theory of Everett. 
S.Lee 

مؤثر در گرایش عوامل علل و مجموعه  بر پایه، پژوهشاین 

با این راهکارهاي مرتبط عنوان به به مهاجرت ورزشکاران،

هاي سطح کالن، سطح میانی عوامل در سه سطح استراتژي

بندي شدند. همسو با نتایج پژوهش و سطح خرد تقسیم

خود را ) چهارچوب نظري تحقیق 1386حاضر، جانمردي (

در سه سطح کالن، میانه و خرد طراحی و  معتقد بود با 

-میمتص به اینکه مهاجرت رفتاري تصادفی نیست و توجه

گیرد، می ها انجاممراتبی از ارزش لهسسل هها بر پایگیري

بهترین وجهی  بررسی مهاجرت نخبگان در سه سطح به

د پدیده مؤثر واقع شو تبیین و تفسیر تواند در شناخت،می

از سطوح بروز تشدید  تواند سطحیاي میو هر تئوري

. همچنین همسو تبیین نماید مهاجرت نخبگان را توصیف و

بندي عوامل مؤثر در با نتایج پژوهش حاضر، این نوع تقسیم

هاي هاي اندك در  پژوهشگرایش به مهاجرت با تفاوت

زاده و )، اسماعیل2006ول ()، پارن1386ذاکرصالحی (

) نیز 1398) و عظیمی و همکاران (1393لحی (ذاکرصا

 ).22، 10، 4، 1مطرح شده است (

اي شامل شرایط و عوامل زمینه سطح کالنعوامل 

بودند که در سطح مدیریتی کالن به شکل عمومی و کلی 

 زمینه وو  گذار بودهگرایش به مهاجرت نخبگان تأثیر در

. با توجه به نتایج دنکنمی مهاجرت را فراهمبستر 

مختلف  طیاز شراورزشکاران  یمنف یابیارزآمده، دستبه

ی فرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع ،يکشور اعم از اقتصاد یداخل

حاکم در  طینسبت به شرامثبت نگرش  گرید یو از طرف

به  گرایش تیدر تقو یعامل مهم شرفتهیپ يکشورها

اي ینهبودند.  در همین راستا عوامل زماز کشور  مهاجرت

ترین و شده در تحقیق حاضر با یکی از جامعشناسایی

 »دافعه –جاذبه «هاي مهاجرت یعنی مدل ترین مدلکامل

نظري مهاجرت  یکاربرد را در مبان نیشتریبکه  1اورت لی
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). همچنین بسیاري از 1، سازگاري دارد (نخبگان داراست

عنوان عوامل شده تحقیق حاضر بههاي شناساییمتغیر

اي اقتصادي، اجتماعی سیاسی و فرهنگی در قالب زمینه

عوامل رانشی و عوامل کششی در تحقیقات بسیاري از 

شده که نشان از محققین حوزه مهاجرت نخبگان اشاره 

شده دارد. ازجمله این اهمیت باالي این عوامل شناسایی

)، طاهري و 1397توان به کیانی و همکاران (تحقیقات می

) اشاره کرد 1398)، عظیمی و همکاران (1397کاظمی (

). در حوزه مهاجرت ورزشی نیز همسو با نتایج 10، 9، 12(

)، باقري و 2011تحقیق حاضر، نتایج تحقیقات مگوایر (

) نشان 1399)  و مرادي و ستاري فرد (1397همکاران (

دهد که عوامل اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی می

مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران هستند ترین متغیرهاي از مهم

شده در سطح کالن، ). دیگر عامل مهم شناسایی13، 2، 20(

هاي مربوط به آن است که عوامل کالن جهانی و متغیر

هاي مهم درزمینۀ مهاجرت، همسو با یکی دیگر از نظریه

شدن و نظام جهانی است که مهاجرت یعنی نظریه جهانی

کند. در راستاي نتایج می نخبگان را در سطح کالن تبیین

) در 1393تحقیق حاضر اسماعیل زاده و ذاکرصالحی (

 هايهینظرشدن را در رتبه دوم مطالعه خود نظریۀ جهانی

) و مگوایر 1معرفی کردند (مهاجرت نخبگان  کنندهتبیین

شدن ) نیز جهانی2017( 1) و جانسون و انگبرسون2011(

، 20ران عنوان کردند (را یکی از دالیل مهم مهاجرت ورزشکا

18.( 

دهنده شکل هايزمینه ترینمهماز  یکلذا ازآنجاکه ی

، طور خاصطور کل و نخبگان ورزشی بهنخبگان به مهاجرت

 هايحوزهدر  کشوری داخل يساختارها يضعف و ناکارآمد

-ه نظر میب، است یفرهنگ ي، اجتماعی، سیاسی و اقتصاد

کنترل مهاجرت  وریزي اصولی براي مهار رنامهرسد ب

کالن اصالح  هايطرحدر چارچوب  نخبگان ورزشی کشور

                                                           
1 . Jansen, J., & Engbersen, G. 

مسئله مهاجرت گسترده  حلاجرا بوده و قابلساختاري 

به  اي،شهیطور رمتخصص در بلندمدت و به یانسان رويین

تمامی ابعاد اقتصادي، در  داریو پا جانبهتوسعه همه

. همچنین وابسته استاجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

ی و گفرهن - هاي اجتماعییگتفشآ در موردسته است شای

 اجتماعبه  خاطرتعلقشود و سیاسی که موجب نارضایتی می

نتایج . اصالحاتی صورت گیرد د،دهکاهش می ملی را

هاي سطح کالن با نتایج پژوهش حاضر در ارائه استراتژي

بزرگی آبادي و جامهو شاه )2016( 2و همکاران رالوالدیکث

 ).6، 19سازگاري دارد () 1393(

-شناسایی و طبقه سطح میانیعوامل مهمی که در 

ي و عوامل ساختاری، تیریعوامل مدبندي شدند شامل 

ی در شرایط علی مدل پارادایمی و رفاه یالتیعوامل تسه

بودند که در محیط نزدیک به ورزشکاران و مربوط به 

توان اذعان کرد این متولیان ورزش کشور هستند. می

ورزشکاران نخبه مهاجرت گرایش به  یاصل امل، از عللعو

که اساس پیشرفت شوند. ازآنجاییطور خاص محسوب میبه

ها ازجمله ورزش، مدیریت اي در تمامی زمینههر جامعه

هاي سالم و کارآمد است، براي جلوگیري از خروج استعداد

ورزشی نیز باید به این مهم توجه کافی داشت. همسو با 

) 1393زاده و همکاران (تحقیق حاضر، جانعلینتایج 

 عواملترین هاي ناپخته و ناکارآمد را از مهممدیریت

). 3کنند (عنوان می نخبگان مهاجرت بر مؤثری اجتماع

) نشان داد 1398همچنین نتایج پژوهش باقري و همکاران (

ها از برنامگی فدراسیونو بی ناکارآمدي نظام مدیریتیکه 

ین عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان ورزشی محسوب ترمهم

 ). عوامل ساختاري بیشتر به عدم وجود2شوند (می

الزم  يافزارهاامکانات و سختهاي مناسب، نبود زیرساخت

هاي ی براي تمامی رشتهجهان يدر سطح استانداردها

ورزشکار پا به  کی یوقترسد ورزشی اشاره دارد. به نظر می

2 . Kasiralvalad et al 
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 یوجود امکانات مناسب و دسترس ،گذاردمیاي حرفه ايیدن

 تواندیاست که م یعامل مهم باتجربهو  ايحرفه انیبه مرب

ورزشکار را فراهم کند. فراهم نشدن  هايتیموفق ۀنیزم

-یدر سطح مناسب، باعث م یرساختیز و یامکانات آموزش

 ندیبب جاییبهخود را در سفر  تیکه ورزشکار راه موفق شود

بررسی مطالعات صورت . کندیم امکانات را فراهم نیکه ا

گرفته در این حوزه نشان از اهمیت این عوامل براي نخبگان 

ها  براي مهاجرت دارد. ازجمله باقري ورزشی و تصمیم آن

فراهم نشدن امکانات و ) معتقدند که 1398و همکاران (

تصمیم به مهاجرت  در سطح مناسب، باعث هارساختیز

) 1399). مرادي و ستاري فرد (2شود (نخبه میورزشکاران 

-ها و نقصانو کمبود کیفیت و کمیت حداقلی امکاناتنیز 

ترین عوامل را از مهمو تجهیزات ورزشی  تیزیرساخهاي 

). درنهایت عامل 13کنند (مهاجرت ورزشکاران عنوان می

بسیار مهم و مؤثر دیگر در مهاجرت ورزشکاران کشور، عامل 

هاي رفاهی است که تقریباً در تمامی پژوهش تسهیالتی و

حوزه مهاجرت نخبگان به اهمیت آن، اشاره و تأکید شده 

ترین عامل در گرایش به مهاجرت توان گفت مهماست و می

نخبگان ورزشی مسائل اقتصادي و رفاهی و تسهیالتی است. 

توان به مشکالت اقتصادي هاي این عامل میازجمله متغیر

نامناسب بودن وضعیت معیشتی بسیاري از ورزشکاران، 

حمایت مالی مناسب از ورزشکاران اي، عدمورزشکاران حرفه

 اریبس ياینظام حقوق و مزاپوش در دوران قهرمانی، ملی

 براي قهرمانان ورزشی اشاره کرد. و ناکارآمد یناکاف

هاي سطح میانی در این پژوهش بنابراین استراتژي

هاي ها و نهادهایی بود که سازمانکارها و راهشامل  راهبرد

که عوامل متولی ورزش کشور باید در پیش گیرند. ازآنجایی

مؤثر بر گرایش به مهاجرت ورزشکاران نخبه صرفاً مربوط 

به عوامل اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح 

                                                           
1 . Parnwell 
2 . Cornell Edison Foo 

ها هاي درون سیستمی نهادها و کمبودکالن نبوده و  نقص

وجود  ها در بهشی و وضعیت و عملکرد آنو متولیان ورز

آمدن پدیده مهاجرت تأثیر اساسی دارد؛ لذا الزم است در 

هاي درستی اتخاذ گردد. ها و استراتژياین سطح نیز راهبرد

توان به مدیریت هاي این سطح میترین راهبردازجمله مهم

-ایجاد لیگمناسب در ارتباط با مسائل زیرساختی ورزش، 

 هاي توسعهریزي و اجراي برنامهریافته، طرحهاي ساختا

و بهبود  داخلی و خارجی سطوح پایه، جذب مربیان باتجربه

اي ورزشکاران اشاره کرد. در همین راستا شرایط حرفه

هاي ) سه دسته راهکار1399مرادي و ستاري فرد (

تشویقی، تنبیهی و سیاستی را صرفاً در سطح میانی براي 

هاي ورزشی ارائه داده و باقري و ونها و فدراسیسازمان

انگیزه هاي مشابهی براي ایجاد ) نیز راهکار1398همکاران (

اند عنوان کردهدر کشور ورزشکاران الزم را براي ماندگاري 

)2 ،13.( 

 سطح خرددرنهایت عوامل مهم دیگري که در 

هاي بندي شدند، عوامل فردي و ویژگیشناسایی و طبقه

شناختی خود ورزشکاران بود. در مورد شخصیتی و روان

-هاي عوامل فردي و جمعیتاهمیت هر یک از متغیر

) 2006( 1ولشناختی همسو با نتایج تحقیق حاضر، پارن

تصمیم به مهاجرت بیشتر به شخصیت، معتقد بود 

 بستگی دارد افراد هها و انگیزطلبی، نگرشآرزومندي، جاه

) و 1396( ). همچنین در تحقیق فروتن و شیخ22(

) به اهمیت عوامل فردي و شخصیتی  2015( 2همچنین فو

). درزمینۀ 17، 11در گرایش به مهاجرت تأکید شده است (

هاي مهمی هستند مهاجرت ورزشی نیز عوامل فردي متغیر

 3راستا با نتایج تحقیق حاضر، در تحقیقات ایوانسکه هم

ف به ) در عناوین مختل1398) و باقري و همکاران (2014(

). لذا استراتژي و 2، 16ها اشاره شده است (اهمیت آن

3  . Evans, A. B. 
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تواند در نوبه خود میهاي سطح خرد (فردي) نیز بهراهکار

 سطحارتباط با پدیده مهاجرت ورزشکاران مؤثر واقع شود. 

گیرد که سیستم ارزشی خاص خرد بر این مبنا شکل می

هاجرت تواند دلیل ممی ها و انتظارات او،یک فرد، خواسته

شناخت نیاز ورزشکاران و هایی که با راهبرد گیرد. قرار

 شکوفاو تالش براي همین نیازها،  برتکیهبرانگیختن آنان با 

تواند انگیزه ، در سطح فردي میساختن استعدادهاي آنان

کالن شرایط الزم را براي ماندن در کشور فراهم آورد. اگرچه 

اي وضعیت حرفهدر سطح کالن و موجود در هر کشور 

اصلی براي مهاجرت تلقی  ورزشکاران در سطح میانی زمینۀ

است که تصمیم  ورزشکاراین خود  درنهایت اما شود،می

به گیرد. خود می نهایی را در خصوص ماندن یا ترك کشور

رسد وجه تمایز اصلی برخی از ورزشکاران که باوجود نظر می

 کشوروطن و نام  به عشق ها بارهاتمام نامالیمات و سختی

 هايمیدانرا در  اند تا پرچم کشورگذشته چیزشانهمهاز 

با ورزشکارانی که مهاجرت را  المللی به اهتزاز درآورندبین

اند، همین عوامل فردي و شخصی در سطح خرد ترجیح داده

ها و ریزيتوان برنامهباشد. لذا در این سطح نیز می

دوستی افزایش حس وطنهاي مناسبی را از قبیل استراتژي

بهبود در بین ورزشکاران تیم ملی،  نیدو  تعلق به وطنو 

ارتقاي سطح زندگی ی، و منش پهلوان ازخودگذشتگیروحیه 

قهرمانان، براي کاهش یا جلوگیري  و حل مشکالت فردي

ریزي و اجرا هاي روزافزون قهرمانان ورزشی طرحاز مهاجرت

 کرد.
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model of the tendency to immigration 
amongst Iranian elite athletes, based on grounded theory. The present study was carried 
out qualitatively using grounded theory (grounded theory). The statistical population 
consisted of experts in the field of sports and sociology , sport administration and elite 
athletes, which continued by snowball sampling and reached the theoretical saturation 
of the data in the form of 26 qualitative interviews. The main and sub-categories 
affecting the tendency of athletes to immigration in three stages of Open coding, Axial 
coding and Selective coding were identified and related to each other. The results 
showed that a set of factors together and in interaction with each other are effective in 
determining the pattern of migration of athletes, which were divided into three levels: 
macro, intermediate and micro. Macro-level factors include: some factors in the global 
interventionist context and the economic, social, political and cultural context 
conditions of the paradigm model. Intermediate level factors include: some factors in 
the causal conditions of the paradigm model (managerial factors, structural factors and 
facilities and welfare factors) that are in an environment close to athletes and related to 
the country's sports authorities. Finally, the micro level includes: individual factors and 
the personality and psychological characteristics of athletes themselves. Based on the 
results, the phenomenon of athlete migration is a multifaceted issue and no single factor 
can be introduced as an effective factor; Therefore, strategies related to these factors 
should be considered at three levels: macro, medium and micro to prevent or reduce this 
phenomenon. 
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