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 های سیاسی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی مولفه
 مهدی رسولی.4 فهیمه میرزائی.8 علیرضا الهی.2 حسین زارعیان.1

 . استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی4و 1
 . استادیار دانشگاه خوارزمی2 
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران8 

نیل  برایآوری های سرسامکه هزینه هستیمما شاهد آن  ،گری جایگاه خود را در میان کلیه کشورها باز کردایکه حرفه در ورزش پس از اینمقدمه: 
به نسبت آید که چرا برخی کشورها در مسابقات و رویدادهای بین المللی ورزشی . در اینجا سوالی پیش میشودبه یک رتبه یا مقام خاص هزینه می

یزان است، کسانی که تمایل دارند موفقیت و جایگاه رترند؟ این موضوع به صورت آشکاری در ارتباط با کار سیاستمداران و برنامهکشورهای دیگر موفق
ان با صرف زمان و انرژی ریزای مناسب شناسایی شوند، مدیران و برنامهها بهبود بخشند. چنانچه متغیرهای تاثیرگذار به گونهخود را در جدول بازی

توانند نیل به موفقیت ورزشی یک کشور را هدفمند کرده و با هزینه بهینه، بهترین عملکرد را از تیم های ورزشی متصور شوند. در همین کمتر می
ر یک کشور، جو سیاسی و باشد. باید توجه داشت شرایط سیاسی حاکم براستا، یکی از این متغیرهای مهم در موفقیت کشورها، متغیر سیاسی می

 (.1تواند بر موفقیت تیم های ورزشی تاثیرگذار باشند )روابط بین الملل بین کشورها از جمله متغیرهای سیاسی هستند که می
 هرستای، فآوری اطالعات کتابخانهو جمع هپیشین ۀاز طریق مطالعر مرحلۀ اول پژوهش پژوهش حاضر، به صورت کیفی انجام شد. دشناسی: روش

 قرار مدنظر هاداده آوریجمع اولیۀ ابزار و مصاحبه عنوان سؤاالتبه مقدماتی مذکور فهرست .دشی یشناسا بینهای سیاسی پیشمقدماتی شاخص

ع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند تا حداشبا موضوع از آگاه از نخبگان نفر 21 با عمیق و ساختارمندنیمه کیفی هایمصاحبهسپس گرفت. 
زمان و نیز فرایند کدگذاری، حین و پس از با استفاده از تحلیل هماستقرای منطقی و با استفاده از روش  هایافته لیتحلو  هیتجزانجام شد.  نظری

 شاخص(، کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی براساس مدل پیشنهادی 21ها )پس از شناسایی شاخصها صورت گرفت.  انجام مصاحبه
کنندۀ موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی بینیهای سیاسی پیشدر نهایت الگوی نظری مؤلفه( انجام گرفت. 2( )2001) بوسچر و همکاراندی

 ورزشی ترسیم شد.

های ورزشکاران و تیم توانند عملکردطور غیر مستقیم و مستقیم میسیاسی وجود دارند که به شاخص 21های تحقیق نشان داد یافتهیافته ها: 
انتخابات  جینتا، به ورزش استمدارانیس یعالقمندها، آزادی رسانهی، اسیجنگ و منازعات س، در جامعه انیب یآزادبینی کنند. ورزشی را پیش

 یورزش هایونیفدراس تعاملها و کمیتۀ ملی المپیک، )به طور غیرمستقیم( و سیاسی بازی و نفوذ در فدراسیون کشورها یاستعمار ۀگذشتی، اسیس
 یخودآگاهها، کمیتۀ ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان با سران کشورها، ، تعامل فدراسیونمسابقات یبا وزارت امور خارجه جهت اعزام و برگزار

های یم( از جمله مولفهو وجود احزاب ورزشی و حمایت از حقوق ورزشکار)به طور مستق ورزش یاسیورزشکار با مسائل س ییآشنا، ورزشکار یاسیس
 باشند.سیاسی موثر در موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی می

کندتا انتظارات و به طورکلی، مشخص شدن متغیرهای سیاسی موثردرموفقیت کشورهادررویدادهای ورزشی،شرایطی رافراهم میگیری: نتیجه
بینانه وعقالنی باشد وباتوجه به پتانسیل موجودو همچنین آگاهی از توان دین و کارشناسان واقعرسانه و مطبوعات، منتقتوقعات سیاستمداران، اصحاب

 ند.کشورهای رقیب، ازانتظارات احساسی دست برداشته و ازاین طریق ازفشارواسترس بیش ازحد و مخرب بر روی ورزشکاران اعزامی به مسابقات بکاه
 موفقیت، رویدادهای بین المللی ورزشی.  مولفه های سیاسی، پیش بینیگان کلیدی: واژ
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