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 چکیده

ادایم ی رفتار مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بود. رویکرد انجام پژوهش کیفی و کاربردي براساس پارشناسبیآسهدف از پژوهش حاضر 

ي، اکتابخانهمنظور پس از مطالعات ي داخلی) بود. بدینهادافعهرانشی ( –ي خارجی) هاجاذبهپراگماتیسمی با استفاده از نظریۀ کششی (
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 مقدمه 

ۀ عوامل رشد و توسع نیتریاز اصل یانسان یۀسرما

در حال  يدر کشورها هیسرما نیکشورهاست و کمبود ا

 .)5( اندازدیم ریرشد و توسعه را به تأخ ندیتوسعه فرا

چراکه  ،است اتییح کشورها تیاستعداد براي موفق تیریمد

مستعد و  نیروهاي پرورشو  توسعه ی،یشناسا قیاز طر

 المللنیبدر عرصۀ  رقابتی تیبه مز ابییامکان دست نخبه،

استعداد  تیریمد ۀقولزعم محققان، مبه .آوردیرا فراهم م

منابع انسانی براي  تیریبه مد دنیدر راستاي جلوه بخش

ارزش  جادیرقابتی و توان بالقوه آن براي ا تیکسب مز

 ةبه انداز يامسئله چیه دیشا). 11( افزوده مطرح شده است

حاضر  ۀدر ده یانسان يهاهیسرما مهاجرت ۀمسئل

خود نکرده  ریمختلف جهان را درگ يکشورهااستعدادهاي 

نسانی ی اهمیت پیدا کرد که منابع اموضوع از زمان نیا باشد.

 یکه در برخ ياگونهبه ؛مورد توجه اقتصاد توسعه قرار گرفت

 »یانسان يهاهیمهاجرت سرما یشناسلهئمس«کشورها 

 افتهیتوسعهدر این میان کشورهاي کمتر  مطرح شد.

سعه ص در توۀ اثرگذاري زیاد نیروي انسانی متخصواسطبه

 ).2( اندشدهاز این موضوع بیشتر متأثر 

اعطاي پناهندگی سرزمینی از حقوق مطلق حاکمیتی 

ي باستانی و مبنایی اسابقه تنهانهشناخته شده و  هادولت

عرفی دارد، بلکه با مراعات اصول حقوق بشر نیز پیونده 

خورده است. اگرچه قارة اروپا تا پیش از جنگ جهانی دوم 

سرزمینی مهاجرفرست بود، لکن این روند پس از جنگ 

 توانیمجهانی دوم معکوس شد؛ بحث نوین مهاجرت را 

ایی که در پس از جنگ جهانی دوم در اروپا مشاهده کرد ج

سه دهۀ اخیر یورش مهاجران از آفریقا، آسیا و بالکان سبب 

نقطۀ کرة خاکی باشد  نیرتریمهاجرپذشده تا این منطقه 

سال است که مورد  60). موضوع مهاجرت قریب به 3است (

). بر اساس آمار 3مطالعۀ پژوهشگران قرار گرفته است (

                                                           
1. International Organization of Migration (IOM) 

باال و  ، مهاجران با مهارت1ی مهاجرتالمللنیبسازمان 

درصد مهاجران دنیا را به خود  35ي ویژه بیش از هاتخصص

 ).10( دهندیماختصاص 

کاررفته در این در خصوص واژگان متفاوت و متنوع به

ها از و رسانه یالمللنیب يها، سازمانگذاراناستیسحوزه، 

پوشش  ياصطالح چتر برا کیعنوان به »مهاجر«ۀ کلم

مثال،  راي. بکنندیدادن مهاجران و پناهندگان استفاده م

 یفیمعموالً از تعر یالمللنیب رتدر مورد مهاج یآمار جهان

از  ياریکه بس کندیاستفاده م »یالمللنیمهاجر ب«از 

(یونیکو،  ردیگیپناهندگان و پناهندگان را در برم

ي مختلفی در هاپژوهشدر حوزةنخبگان،  .)6/1/2020

عام شکل گرفته است؛  صورتبهخصوص موضوع مهاجرت 

ي به چگونگی تحوالت امقاله) در 1394پرویزي و پرویزي (

پناهندگی در سه دهۀ اخیر در اروپا پرداختند و اعالم کردند 

روند مهاجرت در قارة اروپا پیش و پس از جنگ جهانی دوم 

 هاییپااروساختاري معکوس داشته است و پس از جنگ 

) نیز با مطالعه 1397). صناعی (3( اندبودهپذیراي مهاجران 

مشوق  نیترمهمبر روي مهاجران ایرانی مقیم ایالت متحده، 

گزارش کرد؛  یهنیو م یشخص لیدال این افراد را بازگشت

 .است یزندگ تیفیمانع بازگشت ک نیترمهم از دید آنها

 ایبه بازگشت  میدر معرض تصم الواقعیکه ف يافراد يبرا

 ،پررنگ دارند ینقش يعدم بازگشت هستند، موانع اقتصاد

و نقش  شودیتر مموانع کمرنگ نیبه مرور زمان نقش ا یول

 یطور کلو به ابدییم شیافزا یزندگ تیفیمانند ک یعوامل

 ابدییشدن زمان اقامت احتمال بازگشت کاهش م یبا طوالن

ها و موانع بازگشت، افراد مستقل از مشوق نکهیو آخر ا

ظهوري  .)7( کمک کنند رانیا شرفتیدارند به پ لیتما

) به تحلیل اثرات مهاجرت بر امنیت ملی 1398منش (

 يادهیتنها پدمهاجرت نخبگان نهپرداخته و معتقد است 

 یمل تیامن ةدر حوز یقابل بررس یبلکه موضوع ی،اجتماع
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 يارابطه یمل تیرت نخبگان و امنمهاج انیم اًیثان ؛است

را قابل  يگریبر د کیهر ریاست که تأث انیدر جر یتعامل

تعامل را نه  نیا يسازوکارها نکهیو باالخره ا دینمایتصور م

 يهابلکه براساس برداشت ت،یاز امن یبراساس برداشت سنت

 .)8( نشان داد توانیم يچندبعد تیبر امن یو مبتن دیجد

در پژوهشی به تأثیرات سیستم مدیریتی  )1397مقیمی (

کارامد بر حفظ و نگهداري نخبگان پرداخته و معتقد است 

 تیریکه بر مد زيیساختار و معماري منابع انسانی متما دیبا

). 11( نخبه و بااستعداد تمرکز دارد، طراحی شود روهايین

 یکل استیس ) در پژوهشی دیگر دو1394نظري و آقازاده (

: کرده است ارائه»مهاجرت نخبگان« ۀحل مسئل يبرا

به  کیستماتیس یو نگرش یعلم ینخست آنکه با نگاه

 ،ستیاوالً صرف وجود نخبه مهم ن یعنی م؛یمسئله نگاه کن

 یعال يهادر راه هدف ياستفاده از و يبرا يابلکه برنامه

بر  یتنها و متک اًیثان کند؛یکشور، وجود نخبه را ملزم م

در بلندمدت اثربخش نخواهد بود،  يماد يهازانندهیانگ

 یزشیانگ ستمیشده از سچراکه مطابق با مطالب ارائه

به سمت  شتریتوجه ب دیبانوشته،  نیمشروح در ا

 ستندیمورد توجه ن یلیکرد که اکنون خ یدرون يهامحرك

 راتیتأثي به بررسی امطالعه) نیز در 1386پور (). قلی13(

ان پرداخته است؛ عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگ

 نیبه عدالت در ب تیحساسي پژوهش نشان داد هاافتهی

) به 1393ي (آبادشاه .)9( باالست ارینخبگان جامعه بس

 آزادي اقتصادي، سیاسی و مدنی بر مهاجرت پرداخت ریتأث

 يمعناداراز جمله عوامل  ی راو مدن یاسیس يو فقدان آزاد

انباشت  ریمتغ نیهمچن گزارش کرد.بر مهاجرت نخبگان 

طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان به

نرخ  ری. متغدهدیقرار م ریمهاجرت نخبگان را تحت تأث

 ریمهاجرت تأث انیبر جر یآموختگان دانشگاهدانش يکاریب

مثبت و معنادار دارد.  ریو بر مهاجرت نخبگان تأث معنایب

هاجرت بر کل مهاجرت و م یانسان ۀشاخص توسع نیهمچن

میرترابی و  .)6د (دار يو معنادار یمنف رینخبگان تأث

) در پژوهشی دیگر به علل مهاجرت 1393نژاد (خاوري

 1380در دهۀ  المللنیبی اسیاقتصاد سنخبگان از منظر 

گیران سیاسی پیشنهاد کردند تا پرداختند و به تصمیم

شامل  ياقتصاد يهاتیحما ۀنیدر زم یداخل ۀوجود دافع

و  یآموزش يهادر بخش يگذارهیکمبودها در سرما

 دیبه تول یپژوهش ۀنسبت بودج« ةکه در سه حوز یپژوهش

نسبت تعداد «، »کل کشور ۀبودج ای یخلناخالص دا

و  »کشور تیپژوهشگران مشغول به کار به کل جمع

 یابیارز »"یاعتبارات پژوهش یـ خصوص یدولت بیترک«

 ۀمسئل) نیز معتقدند 1387نفر (). بیانی و هادیا12شود (

 یتلق دیبا دهیپد کی ۀمثابرا به یانسان يهاهیمهاجرت سرما

ي جامع به امقاله) در 1393منش (). توکل و عرفان2( دکر

فراتحلیل کیفی مقاالت در خصوص مهاجرت نخبگان و فرار 

 يبرا رانیا ۀاصوالً جامعمغزها پرداخته است. او معتقد است 

پرورش و  م،یتعل ازمندین شرفت،یاز پ ییبه الگو یابیدست

متعدد توسعه  يهامتخصص در جنبه يروین يریکارگبه

 يو کاستن از خألها یداخل ياستعدادها تیاست و تقو

در  .)4( شودیآن محسوب م يهااز ضرورت يو ماد يفکر

واکاوي مسئلۀ «ي مجلس یا عنوان هاپژوهشگزارش مرکز 

علل » ۀ راهکارهاي اثربخشارائمهاجرت ورزشکاران و 

مهاجرت ورزشکاران به دو دستۀ کلی مدیریتی و سیاسی 

ۀ راهکارها سه دستۀ تشویقی، ارائشده است که در  میتقس

راهکارهاي پیش روي حل  عنوانبهتنبیهی و سیاستی 

 ). 10ۀ مهاجرت ورزشکاران آمده است (مسئل

ي هاپژوهشدر حوزة مهاجرت ورزشکاران نیز تاکنون 

به دو دستۀ  توانیماندکی صورت گرفته است که آنها را 

ي هاپژوهشکرد؛ در دستۀ اول بسیاري از  میتقسکلی 

در خصوص ورزش و مهاجرت به این نکته اشاره  گرفتهانجام

و پرفایده در نزدیکی  نهیهزکمکه ورزش ابزاري  اندکرده

 ژهیوبهي کشورهاي مختلف هااردوگاهمهاجران مقیم در 
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؛ کروسان، 2020آلمان و یونان است (میشلینی و همکاران، 

و کارتر،  2013؛ مگوایر، 2015؛ ژانگ و همکاران، 2019

). در این میان ورزش  22، 17، 20، 16، 19، 15) (2007

همواره  المللنیبدر عرصۀ ورزش  سازصلحاهرمی  عنوانبه

ن افراد، کارکردي مثبت در تقویت انسجام و اتحاد در میا

ی داشته است. اسپایج و المللنیب، اقوام و اختالفات هاگروه

) معتقدند بحث ورزش و مهاجرت در میان 2019همکاران (

ادبیات مطالعاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا جایی 

دربارة مهاجرت در کتابنامۀ  شدهارائهسند  1451که از میان 

رسی ورزش و پناهندگی اثر به بر 10) تنها 2016( 1نیومن

ي نقادانه به امقاله). این پژوهشگران در 29پرداخته است (

 1994-2019ي هاسالدر  هگرفتانجامي هاپژوهشبررسی 

زبان از جمله فارسی پرداختند و معتقدند ورزش  14به 

ابزاري در راستاي اتحاد و تقویت سالمت مهاجران در 

) 2019استورا ( ي کشورهاي مختلف بوده است.هاپناهگاه

پیشنهادات ورزشی براي «ي دیگر با عنوان امقالهدر 

ۀ گانسهي هاقسمتکه ورزش در تمام » مهاجران در آلمان

ي ارتباطاتی و منابع هاشبکهگیري، ي تصمیمهابرنامه

انسانی مطرح این پدیده موتور اتحاد و انسجام پناهندگان 

 در کشور آلمان است. 

در دستۀ دوم به تحلیل دالیل مهاجرت ورزشکاران از 

به کشورهاي در حال توسعه  زدهجنگکشورهاي محروم و 

 ییاز جمله کشورها رانیا یاسالم يجمهورپرداخته است. 

رو بوده هفرار مغزها روب ةدیبا پد وستهیطور پاست که به

 نیسازمان ملل، در ب يشده از سوآمار ارائه براساساست. 

سوم فرار  ۀرتب رانیشور در حال توسعه در جهان، اک 72

از سوي دیگر، ). 5( خود داراست تیمغزها را با توجه به جمع

ی مهاجرت در المللنیببراساس آخرین آمار سازمان 

کشور دیگر با نرخ  188خصوص ایران، این کشور در بین 

 ).10بوده است ( 69درصدي مهاجرت داراي رتبۀ  4/3

                                                           
1 . Neumann 

هاست که سال» فرار مغزها« ای» بگانمهاجرت نخ« دید

 يکشور ما و کشورها يبرا يجد یعنوان معضل و چالشبه

ها اساس صحبت نیدر حال توسعه مطرح شده است. بر هم

 تأثیرات و دهیپد نیا فیتعر خصوصدر  يادیز يو راهکارها

 يراهکارها تینهادر مختلف، علل و  يهاآن بر حوزه

براي بحث و ارائه شده است.  دهیپد نیا رلو کنت تیریمد

) در پژوهشی به 1398نمونه باقري، قوام صفت و حاصلی (

بر مهاجرت ورزشکاران  مؤثري عوامل بندتیاولوشناسایی و 

پرداختندکه تنها از دید ده ورزشکار داخلی  رانیدر انخبه 

در حوزة  هگرفتانجاممطالعات  1صورت گرفته بود. جدول 

ي اخیر را نشان هاسالش در مهاجرت و پناهندگی ورز

 .دهدیم

با مطالعۀ پیشینۀ مهاجرت و پناهندگی ورزش مشخص 

نیز به بحث حضور ورزش  هاپژوهشبیشتر این  شودیم

ي هاکمپابزاري براي اتحاد میان پناهندگان در  عنوانبه

پناهندگی «، حال آنکه در نقطۀ مقابل اندپرداختهمهاجران 

و استفاده از ابزار ورزش براي رسیدن به آرزوها در » ورزشی

سرزمینی دیگر موضوع مورد مطالعۀ پژوهش حاضر است؛ 

، »فرار ورزشکاران«ي این پدیده به ارسانهدر میان تعبیر 

 يهايبار در باز نیاول يبرا 2المپیک پناهندگان میت لیتشک

سودان  يو حضور ده ورزشکار از کشورها ویر 2016 کیالمپ

جودو، شنا و دو  ۀدر سه رشت هیو سور یوپیکنگو، ات ،یجنوب

در  يو سور یرانیو دو ورزشکار ا ،هايباز نیا یدانیو م

ورزش  اتیتا ادب دموجب ش ویر 2016 کیپارالمپ يهايباز

» یورزش یپناهندگ«با عنوان  نینو يادهیبا پد المللنیب

در  ربازیرو شود. اگرچه موضوع مهاجرت ورزشکاران از دهروب

 يهارشته یدر برخ نیمانند چ تیپرجمع يکشورها انیم

که استعدادهاي فراوانی در این  زیم يرو سیخاص مانند تن

ورزشکاران  یاما حضور اسام، رواج داشته استکشور دارد 

در کاروان پناهندگان  اضردر فهرست نفرات ح یرانیا

2 . Refugee Olympic Team (ROT) 



 143                                انشیر-ی رفتار مهاجرتی ورزشکاران ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر نظریۀ کششیشناسبیآس
 

 

که در صورت  ندکیسؤال را مطرح م نیا کیالمپ يهايباز

به  يورود یۀگرفتن سهم يورزشکاران برا نیا ییتوانا

نها از آموجب شده است تا  یلیچه دال کیالمپ يهايباز

خود را  يو آرزوهانند حضور در کاروان کشور خود سر باز ز

 .ندکنجو وجست گرید سرزمینیدر 

 

 در داخل و خارج از کشور هگرفتانجام. مطالعات 1دول ج
 عنوان نویسنده/نویسندگان کشور سال
 رانیعوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشکاران نخبه در ا يبندتیو اولو ییشناسا باقري، قوام صفت و حاصلی ایران 1398
 جذب ورزشکاران و مربیان شوروي سابق در رژیم صهیونیستی 1کارمی - 2017
 ي موفقیت ورزشکاران مهاجرتانهیزمپسعوامل  2ارکیال آلمان 2019
 ني ورزشی در انسجام پناهندگاهاباشگاه؟ نقش کندیمچه چیزي ما را تقویت  3استورا آلمان 2019
 ختهیگسازهمرویدادهاي ورزشی و انسجام سومالی  4اسپایج و بورسر هلند 2019
 انادایی؛ پروژة تحقیقاتی براي مهاجران سوريک-ي ورزشی سوريهاباشگاه 5رابینسون و همکاران کانادا 2019
 ي اجتماعی براي پناهندگان زن از طریق ورزشمندبهره 6محمدي آلمان 2019
 ، فوتبال، همبستگیانیجوپناه 7، اسپایج و دوکیچدونالدمک استرالیا 2019
 تقویت وضعیت سالمت پناهندگان از طریق ورزش 8لی و راتو باریرو نامعلوم 2019
 ي ورزشی در انسجام پناهندگانهاباشگاهانسجام فعال؛ نقش  9دویج، کیچ و سندري استرالیا 2020

 

است که توماس باخ ضمن موافقت با  یدر حال نیا

در اجالس  ویتوک 2021 کیپناهندگان المپ میت لیتشک

د کرپناهندگان اعالم  یدر روز جهان رس،یآنسیبو 2019

کاروان ورزشکاران  2019 کیالمپ يهايباز يکه برا

نفر و از سه رشته به ده رشته  37نفر به  10پناهنده از 

 کسب حد يبرا یافراد الزام نیو ا افتیخواهد  شیافزا

را ندارند و تنها  هايورود به باز يزم براال ينصاب رکوردها

حضور در  يبرا یالمللنینها در سطح بآقرار گرفتن 

کننده نگران ۀ. نکتندکیم تیکفا 2021 کیالمپ يهايباز

 يدر کنار کشورها رانیا یاسالم يحضور نام جمهور

افغانستان، کامرون،  ه،یکنگو، سور ةزدیزده و قحطجنگ

 ياست. از سو در این فهرست و سودان یوپیعراق، ات تره،یار

 نی) ازبانی(م یحام ياز کشورها ی.او.سيآ ،گرید

 ل،یبرز ا،یاسترال ش،یمتحده، اتر االتیورزشکاران شامل ا

                                                           
1 . Carmi 
2 . Erikkla 
3 . Stura 
4 . Spaaij & Bureser 
5 . Robinson  

لوکزامبورگ،  ا،یکن ل،ییاسرا ا،یتانیآلمان، بر ،یکرواس

 اردر کن هیو ترک سیپرتغال، هلند، سوئد، سوئ

 ونیلیدو م ۀنیهزو کمک ریتقد یجهان يهاونیفدراس

ورزشکاران در قالب صندوق  نیا يسازمادهآ يبرا يدالر

 فراهم کرده است. کیالمپ یپناهندگ

 28مهاجرت  رسدیم نظربهبا توجه به شرایط مذکور 

ي مختلف هارشته 1398ایرانی در سال  پوشیملورزشکار 

ي انفرادي در کنار مهاجرت و پناهندگی هارشته ژهیوبه

زیادي  سؤاالتران و مربیان ملی جمهوري اسالمی ایران داو

که چه عواملی  آن استاول  سؤال. ندکیمرا در ذهن ایجاد 

 سؤال؟ شودیمموجب جدایی این ورزشکاران از وطن خود 

که چه عواملی موجب جذب این ورزشکاران  آن استدوم 

که این  آن استسوم  سؤال؟ شودیمبه سایر کشورها 

یی مواجه هاچالشموضوع ورزش ایران را در آینده با چه 

6 . Mohammadi  
7 . McDonald, Spaaij and Dukich 
8 . Ley and Rato Barrio 
9 . Doidge, Keech and Sandri 
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از این بحران  رفتبرون؟ و در نهایت راهکارهاي سازدیم

 روزافزونورزشی چه خواهد بود. با توجه به رشد -سیاسی

ي ورزشی به کشورهاي مختلف و عدم هامیتي هااعزام

ي هارشتهدر  ژهیوبه پوشیملبازگشت برخی ورزشکاران 

انفرادي مانند جودو، قایقرانی، شطرنج و ... در  آورمدال

ي اخیر، انجام پژوهشی که بتواند چرایی این موضوع هاسال

 نظربهکند، خالی  ارائهرا تبیین و راهکارهایی براي حل آن 

رو پژوهش حاضر در تالش است تا در ابتدا با ؛ ازاینرسدیم

و در ادامه  مبدأي اهدافعهرانشی، -استفاده از نظریۀ کششی

ي مقصد را براي مهاجران ورزشی کشف و در نهایت هاجاذبه

 کند. ارائهدر قالب الگویی تجربی 

 
 ی پژوهش شناسروش

با عنایت به هدف اصلی طرح، رویکرد انجام پژوهش 

حاضر کیفی و کاربردي براساس پارادایم پراگماتیسمی بود. 

ي، طی مصاحبه با اکتابخانهمنظور پس از مطالعات بدین

بر مهاجرت ورزشی  مؤثرخبرگان و متخصصان امر عوامل 

ي شد. نمونۀ آماري بنددستهورزشکاران ایرانی شناسایی و 

پژوهش حاضر را تمامی متخصصان و خبرگان روابط 

 10نفر) و ورزشکاران و مربیان مهاجر ( 9ورزش ( المللنیب

ژوهش آمیخته، نفر) تشکیل داد که با توجه به مبانی نظریۀ پ

که نوعی  1ي نظريریگنمونهدر پژوهش حاضر از 

است، استفاده شد. در بحث  هدفداري غیراحتمالی ریگنمونه

ورزشکار حاضر در کاروان  37نمونۀ مطالعاتی ورزشکاران 

توکیو بررسی شد که در این  2021پناهندگان المپیک 

اضر میان پژوهشگر تالش کرد تا با سه تکواندوکار ایرانی ح

ي چندباره با مرکز نگارنامه رغمبهدر این تیم ارتباط 

 لیدلبهی المپیک این موضوع المللنیبمطالعات کمیتۀ 

شده از سوي مدیران این مجموعه میسر ارائهي هاتیمحدود

رو با سایر ورزشکاران پناهندة ایرانی در سایر نشد، ازاین

                                                           
1 . Theoretical Sampling  

و پژوهش حاضر به د سؤاالتکشورها پژوهش پیشرفت. 

 شد: میتقسدستۀ کلی زیر 

ي هاجاذبهعوامل کششی ( نیترمهمشما  به نظر.1

 مقصد براي مهاجرت) ورزشکاران ایرانی چیست؟

ي هادافعهعوامل رانشی ( نیترمهمشما  به نظر.2

 براي مهاجرت) ورزشکاران ایرانی چیست؟ مبدأ

ۀ پرسشنامه ارائپس از هماهنگی با مجموعه خبرگان با  

و براساس همکاري تمامی آنها، نظرهاي خبرگان در دور 

ي لیکرت، انهیگز 5ي شد. با توجه به طیف آورجمعاول 

ة اهمیت خیلی دهندنشان 4گفت میانگین بیش از  توانیم

نشانۀ بااهمیت بودن  75/3زیاد مفهوم، میانگین باالي 

دن بو تیاهمکمبیانگر  75/3موضوع میانگین کمتر از 

بیانگر اهمیت بسیار کم مفهوم  3موضوع و امتیاز کمتر از 

). در خصوص آستانۀ توافق در روش دلفی 21است (

در حدود  نظراتفاقیی وجود دارد، اما اغلب نظرهااختالف

 آنجا). از 26( دانندیمدرصد را نشانۀ دستیابی به اجماع  70

رو که دور دوم در این پژوهش هر دو شرط را ارضا کرد، ازاین

آمد.  دستبهاجماع در فرایند دلفی با تقریب بسیار خوبی 

 1398-99ي هاسالپژوهش حاضر به لحاظ زمانی طی 

ي هایژگیونمایانگر  2صورت گرفته است. جدول 

 شناختی نمونۀ مطالعاتی است: جمعیت
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 شناختی نمونۀ مطالعاتیي جمعیتهایژگیو. 2جدول 

 سوابق و تخصص مدرك تحصیلی سمت اجرایی شوندهمصاحبهکد 

P1 سیاست ورزش دکتري وزیر سابق ورزش و جوانان 
P2 مدیریت ورزش پایه دکتري معاونت تربیت بدنی وزارت آ.پ 
P3  ورزش المللنیبامور  دکتري المللنیبمدیرکل امور 
P4 هاونیفدراسمدیریت  دکتري کمیتۀ ملی المپیک سیرئبینا 
P5 سیاست ورزش دکتري علمی دانشگاه تعضو هیأ 
P6 سیاست ورزش دکتري عضو هیأت علمی دانشگاه 
P7 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی کشتی پوشیمل 
P8 رشتۀ تخصصی ورزشی دیپلم کشتی پوشیمل 
P9 رشتۀ تخصصی ورزشی دکتري جودو پوشیمل 

P10 رشتۀ تخصصی ورزشی دیپلم جودو پوشیمل 
P11 رشتۀ تخصصی ورزشی دانشجوي کارشناسی شطرنج پوشیمل 
P12 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی شطرنج پوشیمل 
P13 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی ارشد هاکی پوشیمل 
P14 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی ارشد تکواندو پوشیمل 
P15 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی ارشد مربی تکواندو 
P16 رشتۀ تخصصی ورزشی کارشناسی تکواندو پوشیمل 
P17 خبرنگار کارشناسی ارشد اصحاب رسانه 
P18 سردبیر نشریه کارشناسی ارشد اصحاب رسانه 
P19 مدیر مسئول نشریه دکتري اصحاب رسانه 

 

ي آمار توصیفی مدل هاشاخصدر ادامه با استفاده از 

ي کششی و رانشی هامؤلفهشماتیک نهایی در قالب 

 آمد. دستبهورزشکاران ایران 

 
 هاافتهی

مفهوم  3شده ارائهمفهوم  25در دور اول دلفی، از میان 

 19مفهوم قابل بحث و  3 تیاهمکمشاخص بسیار  عنوانبه

با توجه به  عالوهبهمفهوم مهم و بسیار مهم شناخته شدند. 

 دییتأرا  هاپرسشۀ خبرگان کیفیت پرسشنامبودن  بازمهین

کردند که خود نشانۀ روایی بود. در دور دوم تمامی نتایج 

همراه پرسشنامه در اختیار نمونۀ مطالعاتی قرار دور اول به

شاخص  2گرفت. براساس نظر نمونۀ مطالعاتی در دور دوم 

عوامل مهم کششی و  عنوانبه هاشاخصو بقیۀ  تیاهمکم

 3ي شدند. جدول بنددستهرانشی مهاجرت ورزشکاران 

میانگین و انحراف معیار مفاهیم کششی و رانشی را در دو 

 .دهدیمدور دلفی نشان 
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 همراه میانگین و انحراف معیاربه هامصاحبه. مفاهیم استخراجی از 3جدول 
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بیانگر میزان اهمیت عوامل رانشی و کششی  1شکل 

مهاجرت ورزشکاران ایرانی است که دغدغۀ دوران 

 نیترمهمرانش و آسایش خانواده  نیترمهمی بازنشستگ

 کشش براي ورزشکاران ایران است.
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یب اهمیت بیشتر؛ عوامل کششی از راست ترت. مدل شماتیک عوامل رانشی و کششی مهاجرت ورزشکاران ایرانی (به1شکل 

 به چپ و عوامل رانشی از چپ به راست)

 
 يریگجهینتبحث و 

حکومتی،  عنوانبهتالش کشورها براي نمایش خود 

ي مختلفی هااهرممدرن، باز و پیشرفته از طریق ابزار و 

آن قهرمانان و ملی  رأسکه ورزش و در  ردیگیمصورت 

و پرفایده نقش بسزایی در  نهیهزکمابزاري  عنوانبهپوشان 

دارند.  المللنیبتقویت تصویر ملی یک کشور در عرصۀ 

ي جهانی هاعرصهی ورزشکاران در نیافتخارآفرموفقیت و 

ي اقارهي هايبازي جهانی، و هاجامي المپیک، هايبازمانند 

موجب افزایش غرور، انسجام و هویت ملی شده است. در 

این میان گاه قهرمانان یک کشور بنا به دالیل مختلف 

وجو را در جایی دیگر غیر از زادگاه خود جست» وطن«

. پژوهش حاضر تالش داشت تا در ابتدا به مفاهیم نندکیم

مرتبط با چرایی مهاجرت ورزشکاران ایرانی به سایر کشورها 

دازد و در ادامه ضمن شناسایی عوامل کششی و رانشی، بپر

ي مهاجرت در میان ورزشکاران غیرایرانی هاجاذبهو  هادافعه

آمده وجودبهي هاچالشو ایرانی را تحلیل کند. در نهایت 

 منظوربهبراي ایران را در این حوزه تبیین و راهکارهایی 

 کند. ارائهکاهش مهاجرت ارزشمندترین منابع ورزش کشور 

ي خارجی به این نکته هاپژوهشاگرچه بیشتر 

موجبات همبستگی و انسجام  تواندیمکه ورزش  اندپرداخته

و  جیمکدونالدو، اسپامیان پناهندگان را فراهم سازد (

)؛ 18( 2020 ي،و سندر چیک ج،یدو)؛ 23( 2019 ،چیدوک

 المللنیب، اما در عرصۀ ))27( 2019، و همکاران نسونیراب

موضوع مهاجرت ورزشی مورد مطالعه در این پژوهش را 

مشهور نعیم سلیمان اغلو عجین  برداروزنهبا  توانیم

بلغاري ملقب به هرکول جیبی تنها  برداروزنهدانست؛ 

ورزشکار تاریخ است که توانسته است با دو پرچم بلغارستان 

 1986ي المپیک شود؛ او از هايبازو ترکیه سه بار قهرمان 

ا پناهندگی به تیم ملی ترکیه پیوست و توانست با پرچم ب

سئول  1988ي المپیک هايبازاین کشور به مدال طالي 

دست پیدا کند که با اهداف پژوهش حاضر مبنی بر چرایی 

حضور ورزشکاران ایرانی در زیر پرچم سایر کشورها 

 همسویی دارد. 
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 موجمطالعۀ ادبیات پیشینه در بعد داخلی نیز نشان داد 

 هیدر حاش سروصدایب یمهاجرت ورزشکاران چند سال

 یروند، واکنش رسم نیو حال با وسعت گرفتن ا بودهخبرها 

موضوع مهاجرت است.  ختهیمسئوالن کشور را برانگ

مورد نقد و نکوهش  1398ي آخر سال هاماهدر  ورزشکاران

سیاسی، نمایندگان مجلس و  رانیگمیتصمبسیاري از 

) 1395نژاد (یوسف اصغریعلاصحاب رسانه قرار گرفت. 

ي بود که در خصوص مهاجرت ورزشکاران اندهینمااولین 

ي خروج ورزشکاران ایرانی را امصاحبههشدار داد؛ وي در 

همانند فرار مغزها دانست و هشدار داد که این موضوع 

) 1398فاطمه ذوالقدر (تبعات بسیار بدي براي کشور دارد. 

چرا وضعیت جوري «نمایندة دیگر مجلس در این باره گفت: 

شده است که نخبگان ورزشی ما آخرین امیدهاي خود را 

) 1398رحیمی (». ؟ندینمایموجو در زیر پرچم غیر جست

صداي ورزشکاران «دیگر نمایندة مجلس معتقد است که 

تیترهاي ي مختلف نیز با هارسانه؛ »شودینمشنیده 

رخت «، »ورزشکارانی که به خاك دیگر پناه بردند«

دل کندن از لباس قهرمانی ساده نیست؛ «، »خاکستري کوچ

، هر کدام »میکنینمما گاهی از یک لباس مدرس دل 

شدن موضوع مهاجرت ورزشکاران ایرانی  ترپررنگموجب 

 . اندشدهدر چند سال اخیر 

 نیترمهمنواده ي پژوهش نشان داد آسایش خاهاافتهی

ۀ کششی رفتار مهاجرتی ورزشکاران ایرانی بود. از سوي مؤلف

ي دوران هادغدغهي رانشی هامؤلفهدر میان دیگر 

دلیل مهاجرت ورزشکاران از دید  نیترمهمبازنشستگی 

پرواضح است هدف از فعالیت نمونۀ مطالعاتی شناخته شد. 

ي کسب درآمد و در نهایت بهبود وضعیت زندگی احرفه

در  شوندگانمصاحبهورزشکار و خانوادة آنهاست؛ یکی از 

از من خیلی از افراد دلیل رفتن به «این باره گفت: 

 صورتبه؛ شما جاي من چند سال کنندیم سؤالآذربایجان 

ي و خرج هانهیهزکار کنم؟ چه کسی  توانمیمي احرفه

 امیبازنشستگرا بعدها در دوران  اموادهخانزندگی خودم و 

 توانیمدر میان ورزشکاران سایر کشورها نیز » ؟دهدیم

 10است. در میان  ترپررنگاز سایر مفاهیم  مؤلفهگفت این 

ورزشکار حاضر از کشورهاي اتیوپی، سودان و سوریه دالیل 

مختلفی براي حضور هریک از این ورزشکاران در این کاروان 

از:  اندعبارتشده ارائهدالیل  نیترمهمکه برخی از  بیان شد

در آن  خواهمینم؛ امدهیدمن جنگ و کشتارهاي زیادي را «

پاکیزه بمانم تا بتوانم  خواهمیممن «؛ »فضا باقی بمانم

، میکنیمبراي امثال ما که در کمپ زندگی «؛ »ورزش کنم

تا بتوانیم در المپیک حضور پیدا نماییم  شدهفراهمفضایی 

پرواز من به ریو «؛ »است زیانگجانیهو این موضوع بسیار 

ي براي تحقق آرزوهایشان اچهیدربراي سایر پناهندگان 

ي این قسمت از پژوهش با نتایج مرادي و هاافتهی». است

ي دارباشگاه) که در آن نظام جامعۀ 10) (1399فر (ستاري

یکی از راهکارهاي  عنوانبهي احرفهع ورزش و نظام جام

کاهش نرخ مهاجرت ورزشکاران آمده است، همخوانی دارد.  

ۀ اقتصادي را مؤلف) نیز 1398باقري، قوام صفت و حاصلی (

 مطرح کردند که با این نتایج همسوست. 

ۀ مؤلفدر کادر فنی سایر کشورها دومین  هایرانیاحضور 

انی است که بسیاري از کششی مهاجرت ورزشکاران ایر

تا با  نندکیمورزشکاران ایرانی با الگوگیري از آنان تالش 

ارتباط با آنها تالش کنند تا از مشکالت مختلف مانند 

یادگیري زبان کشور مقصد و ... عبور و با اتکا به حضور 

ي ملی سایر کشورها هامیتنماینده ایرانی در کادر فنی 

وجو کنند؛ ي خود را در سرزمینی دیگر جستهاتیموفق

چالش پناهندگی ورزشکاران را تکواندو در  نیتربزرگشاید 

ریو تجربه کرد که دو ورزشکار ایرانی در زیر  2016المپیک 

نهایی با یکدیگر مقابله  4/1دو پرچم ایران و آذربایجان در 

تیم ملی آذربایجان توانست  االصلیرانیاکردند و ورزشکار 

با سرمربی ایرانی خود محمدرضا مهماندوست با غلبه بر 

رویداد ورزشی جهان را  نیتربزرگنمایندة ایران مدال برنز 
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وقت فدراسیون  سیرئتصاحب کند. پس از این رقابت 

خواند، » مزدور«ورزشکار و مربی ایرانی تیم آذربایجان را 

ست حال آنکه سرمربی تیم ملی آذربایجان بارها اعالم کرده ا

مشکل تکواندو ایران سیستم مدیریتی است و  نیتربزرگ

رایگان براي تیم  صورتبهدر صورت نبود آنان حاضر است 

 ملی کشورش مربیگري کند.

ۀ کششی مهم براي مهاجرت ورزشکاران مؤلفسومین 

ي مردمان سایر کشورهاست؛ یکی از نوازمهمانایرانی 

ي که به اینجا از روز«در این باره گفت:  شوندگانمصاحبه

 رسدیم نظربه». شودیمبا من برخورد  سیرئمثل یک  آمدم

ي به قهرمانان و گذارارزشو  مبدأی در کشور توجهکم

ي انسانی ورزش یک هاهیسرما نیترمهم عنوانبهپوشان ملی

کشور در مقصد از دیگر دالیل کششی مهم مهاجرت 

دهه، ورزشکاران  کیبه  کینزد یطورزشکاران ایرانی است. 

 ،يربازیشمش ،یها همچون جودو، کشتاز رشته ياریبس

هندبال و تکواندو  ،يبرداروزنه وکس،شطرنج، ب ،یقرانیقا

 ،یاسیو س یاجتماع ي،نامناسب اقتصاد طیشرا لیدلبه

ي خود را پایان یا در زیر احرفهکه فعالیت  انددادهترجیح 

میالد بیگی،  پرچم غیر دنبال کنند. امیر شیخ حسینی،

محمد رشنونژاد، سعید موالیی، کیمیا علیزاده، علیرضا 

فغانی، صباح شریعتی، سامان طهماسبی، محسن غفار، 

وحید سرلک، احسان رجبی، محمدرضا مهماندوست و 

محمدحسین ابراهیمی تنها برخی از ورزشکاران، مربیان و 

ي خود را زیر پرچم کشور احرفهداورانی هستند که فعالیت 

ي کارمی هاافته. این بخش از با یکنندیمغیر پیگیري 

) ناهمسوست که در آن نظام ورزشی متفاوت 15) (2017(

دو شوروي سابق و اسراییل موجبات عدم موفقیت 

 1991ورزشکاران شوروي سابق پس از فروپاشی در سال 

 در اسراییل گزارش شده است. 

ي احرفه کامالًنبود اسپانسر و ضعف در برگزاري لیگ 

در کنار نبود شغل مناسب با تخصص دومین و سومین دلیل 

رانشی براي مهاجرت ورزشکاران ایرانی بود. یکی از 

که به آلمان مهاجرت کرده بود  شوندهمصاحبهگیران کشتی

در اردوي تیم ملی جوانان بودم که رباط «در این باره گفت: 

 6در دورة  پاره شد و مجبور شدم به خانه برگردم؛ امیبیصل

ماهه نقاهتم حتی یک نفر از فدراسیون با من تماس نگرفت 

ي درمانم را بدهند! هانهیهزچه برسی به اینکه بخواهند 

». ی سرکاریممابقورزش کشور ما فقط فوتبال است و بس! 

ي انفرادي پر مدال هارشتهدر  ژهیوبهاین نگاه ورزشکاران 

دو، کاراته، جودو و ي، کشتی، تکوانبرداروزنهایران مانند 

 پوشیملدوومیدانی سبب شده تا بسیاري از ورزشکاران 

ي خود را در ردة هاتیموفقسنین پایه تالش کنند تا 

بزرگساالن در سایر کشورها دنبال کنند. نبود ساختار 

حمایتی مالی مناسب در ورزش ایران، ضعف در دریافت حق 

د ورزش منبع درآم نیترمهم عنوانبهپخش تلویزیونی 

ي ورزشی سبب شده تا هارشتهدر بسیاري از  هاباشگاه

مشکالت  لیدلبهورزشکاران پس از مدتی سر خورده شوند و 

ي را کنار بگذارند یا احرفهمعیشتی تالش کنند یا ورزش 

در صورت داشتن شرایط به سایر کشورها مهاجرت کنند. 

 نیترریپذبیآس توانیمي مختلف جودو را هارشتهدر میان 

ۀ سالپنجفدراسیون ایران در این حوزه نامید؛ تعلیق 

در کنار نیاز مالی  المللنیبي فدراسیون در عرصۀ هاتیفعال

ورزشکاران این رشته سبب شده تا سیل مهاجرت 

ورزشکاران این رشته نسبت به سایرین در چند سال گذشته 

 بیش از پیش به چشم آید. 

 نیورزش و جوانان، در آخر ریوز در این میان اگرچه

از مشکالت  یورزشکاران را ناش نیخود، خروج ا ۀمصاحب

و  هایمرب ون،یفدراس استیاز جمله مشکالت با ر ،یشخص

-یاسیعنوان کرده است و نه س یشخص گریمشکالت د ای

با دیدگاهی متفاوت  کیالمپ ۀتیکم سیاما رئ ،یاجتماع

 طیه از شراخفت تیعصب« سببورزشکاران بهمعتقد است 

 ي گفت:امصاحبهاو در . کنندیمهاجرت م »یداخل
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 ینوع انگریورزشکاران در خروج از کشور، ب یرفتارشناس«

اعم  یداخل طیخفته از شرا تیعصب ایغلط  لیو تحل تیذهن

 یداخل طیمح یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع ،ياز اقتصاد

 .»است

پناهندگی، مهاجرت، فرار مغزها، گرفتن تابعیت و 

مهاجرت عضالت تمام اصطالحاتی است که در نهایت 

موجب جدایی قهرمانان و نخبگان ورزشی یک کشور از 

ی المللنیبخاك خود و در نهایت لطمه به غرور و پرستیژ 

. از سوي مقابل پرواضح است موفقیت شودیمیک کشور 

ي آنان در ابررویدادهاي آورمدال خصوصبهورزشکاران 

ي آسیایی ابزاري هايبازي المپیک و هايبازورزشی مانند 

است قدرتمند در راستاي تقویت وضعیت روانی جامعه، 

یی در میان گرایملاتحاد و انسجام ملی و در نهایت توسعۀ 

ادامۀ وضعیت کنونی به شکلی  رسدیم نظربهعامۀ مردم؛ 

شکاران تصمیم خود را گرفته و در است که بسیاري از ورز

دور به سایر کشورها مهاجرت خواهند  چنداننهي اندهیآ

و استعدادهاي فراوانی  هاتیظرفکرد. اگرچه کشور ما داراي 

است، براي پرورش یک نخبۀ ورزشی زمان و هزینۀ زیادي 

ي مخالف هارسانهبر بحث مادي، فشار . عالوهشودیممصرف 

می سبب شده تا مهاجرت ورزشکاران نظام بر افکار عمو

ي را به وضعیت روانی جامعه وارد ریناپذجبرانایرانی لطمات 

کند که پیامدهاي منفی آن در حال گسترش است. 

که باشد، در اذهان عمومی بیانگر این  لیهر دلمهاجرت به 

است که کشور نتوانسته است نیازهاي اولیۀ پرورش این 

دست یافتن به  دنبالبهرو آنها ننخبگان را فراهم کند، ازای

در خاك دیگري هستند که این موضوع خود آرزوهاي خود 

. در نهایت اگرچه بیشتر شودیمموجب ناامیدي در جامعه 

مشکالت مرتبط با مهاجرت ورزشکاران مربوط به مباحث 

سیاسی ورزش کشور  رانیگمیتصمکالن حاکمیتی است، به 

 موارد زیر را مدنظر قرار دهند: دشویمپیشنهاد 

ي احرفهي هاگیلتالش براي برگزاري  •

منسجم با حضور حامیان مالی قوي و متعهد؛ این 

و صنایع  هاشرکتموضوع نیازمند ایجاد انگیزه در 

نظر مختلف براي حضور در ورزش است که به

انگیزه  نیترمهمپخش تلویزیونی مناسب  رسدیم

فزایش جذب مخاطبان براي آنان در راستاي ا

است. در نهایت ماحصل این مجموعه امضاي 

قراردادهاي مالی مناسب براي ورزشکاران 

را فراهم  آنهاي است که موجبات آسایش احرفه

 . سازدیم

پوشان در ي و اشتغال ملیریکارگبه •

ي ورزشی، هاونیفدراسي تخصصی مانند هاحوزه

ي هاتیأه، هااستانادارات کل تربیت بدنی 

ي متولی ورزش در هاسازمانورزشی و 

ي دولتی و خصوصی مختلف که هادستگاه

وضعیت معیشت آنان در دوران  نیتأمبر عالوه

بازنشستگی از تخصص و تجربۀ آنها براي توسعۀ 

 ي ورزشی استفاده شود. هارشته

تالش براي نظارت بیشتر بر عملکرد  •

ي هاتهیکمي ملی از طریق هامیتکادرهاي فنی 

حوة نظارت بیشتر بر ن منظوربهفنی و مسابقات 

 منظوربهي ملی هامیتبرگزاري مسابقات انتخابی 

 شناسایی ورزشکاران شایسته.

آشنایی هرچه بیشتر ورزشکار با فضاي  •

ي هاتیمحدودو  هاتیمحرومسیاسی کشور و 

 ژهیوبهي خود هاخواستهتعدیل  منظوربهموجود 

 .  در شرایط پساتحریمی امروز
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Abstract 
The aim of the present study was the pathology of the migration behavior of Iranian 
athletes. The approach of the present study was qualitative and applied based on the 
pragmatism paradigm using pull-push theory (external attractions) - (internal 
repulsions). After library studies, 19 experts and specialists were interviewed and the 
factors affecting the sport migration of Iranian athletes were identified and classified. 
The statistical sample of the present study consisted of all specialists and experts in 
international sport relations (n=9) and immigrant athletes and coaches (n=10) who were 
selected by theoretical sampling which is a kind of non-probable targeted sampling. The 
findings confirmed 20 final concepts after two rounds of DFM technique, which 
reported 8 concepts related to pulling factors and 12 concepts related to pushing factors. 
The three concepts of retirement concern, lack of sponsors and professional leagues, 
lack of jobs appropriate to specialization were the most important concepts among the 
pushing factors and three concepts of family comfort, the presence of Iranians in the 
technical staff of other countries and hospitality of other countries were the most 
important concepts of pulling factors. Finally, the damages caused by the migration of 
Iranian elite athletes based on internal and external pushing and pulling factors can be 
divided into five general sport, economic, political, cultural and social categories. 
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