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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the branding of the Islamic Republic of Iran 

through the international success of elite athletes in sporting events.   This study was a 

qualitative research based on the grounded theory (Strauss and Corbin, 1998). The 

statistical population of the study included scientific and executive experts (federations, 

managers, professors and sports experts) in the field of sports management and 

experienced professors attending international sporting events. Thus, 15 people were 

selected by theoretical sampling method and interviewed. The validity of the research tool 

(interview) was reviewed and confirmed by interviewees and expert professors and intra-

subject agreement method (0.74) also used to assess reliability. In order to analyze the 

data, thematic analysis and grounded theory were applied, which were done in three stages 

of open coding, axial coding and selective coding and then qualitative model of research 

was designed. The findings of the present study showed that the factors affecting the 

branding of the country through the international success of elite athletes include 18 main 

categories, 41 concepts and 183 open codes. Based on the results, it is suggested that the 

results of this research be used to branding the country through the success of elite athletes. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Countries are actually names brought from the power of a brand, because as soon 

as they heard a country’s name, a range of concepts came to mind, including the 

political, economic, cultural and social in the country, and these associations are 

based on decisions related to that country. This is the strength of the national 

brand. On the other hand, elite athletes as sports ambassadors of any country by 

attending international sports arenas and winning medals or displaying fair 

behavior can fly the national flag and play the national anthem to create a positive 

image of the country and increase national pride and cohesion inside the country. 

The purpose of study was to present a role model of branding of the Islamic 

Republic of Iran through the international success of elite athletes in sporting 

events 

 

Materials and Methods  
According to the systematic design of the grounded theory, to analyze the 

collected qualitative data, three coding steps must be performed, i.e., three steps 

(open, axial and selective coding) to finally create a logical paradigm or image of 

the created theory. In this way, from the implementation of open coding, the 

concepts related to the effects of international success of championship sports 

were identified and the effects of international successes were identified from the 

central coding of the components. Then, the final model was formed. In this study, 

qualitative research method was used for data collection. The statistical 

population of the present study was university professors and experts with sport 

and non-sport expertise. This study used the purposive sampling method and 

snowball technique. In this study, 13 interviewees were interviewed and 9 

interviews were repeated afterwards until theoretical saturation, i.e., 11 interviews 

was achieved. However, 13 interviews were continued due to the reliability of the 

data. In order to conduct the research, in-depth and semi-structured interviews 

were conducted with the experts after designing general questions and formulating 

the interview protocol. Interviews were conducted in a semi-structured manner 

with statistical sampling with coordination and scheduling. At the end of each 

interview, the interviews were transcripted on paper and initial coding of the data 

was done to extract the basic concepts. The validity of the research instrument 

(interview) was evaluated and verified by the interviewers and then by the expert 

(lecturers). In order to assess the reliability, the in-subject agreement method was 

used. The reliability of this method was 0.80, so the test was approved.  
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Findings 
Findings showed that the factors affecting the branding of the country through the 

international success of elite athletes included 18 main categories, 41 concepts 

and 183 open sources. Based on the results, it is suggested that the results of this 

study be used to brand the country through the success of elite athletes. The first 

question of the research based on the components of the conceptual model of the 

research was what the causal conditions affecting the branding of the country 

through the international success of elite athletes in sporting events are. According 

to the findings, the development of sports, removal of barriers and challenges, 

development of business-economic factors and talent identification in this study 

have been considered as causal conditions. The second question, based on the 

components of the conceptual model of the research, was what the underlying 

conditions affecting the country's branding through the international success of 

elite athletes in sporting events are.  As the findings  showd, economic activities, 

media, management requirements and hosting of international events are 

considered as background conditions. The third question, based on the 

components of the research conceptual model, was what the intervening 

conditions affecting the country's branding through the international success of 

elite athletes in sporting events are.  Based on the findings, the categories of 

environmental factors, institutions and laws were identified as the intervention 

conditions of this study. The fourth question, based on the components of the 

research conceptual model, was what the country's branding strategies through the 

international success of elite athletes in sporting events are. As the findings 

revealed, the categories of management policies, education and research, culture, 

developing the presence of women athletes, socio-political, economic support and 

increasing marketing and advertising are effective strategies on branding the 

country.  The fifth question, based on the components of the conceptual model of 

the research, was what the effective consequences on the branding of the country 

through the international success of elite athletes in sporting events are. According 

to the findings, socio-political implications, marketing and advertising, 

international prestige, a good image of women's sports, the emergence of coaches 

and athletes at the international level, the development of tourism and 

international relations are the effective consequences on the branding of the 

country through the international success of elite athletes in sporting events.  

 

Conclusion  
It should be noted that countries around the world want to care about the image 

that people around the world have in mind, but in recent years, countries have 

sought to compete for their branding, and one of the leading areas in this field is 
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elite sports or championships. In this regard, the increase in international prestige 

and prestige of countries is a consequence of the international success of elite 

athletes and sports teams, which shows the important role of their international 

success in branding the country. On the other hand, the support of politicians and 

influential people in important levels of the country's management of 

championship sports and elite athletes, as their performance has very important 

consequences for the country, such as creating national cohesion, national and 

international pride, waving flags and playing the national anthem in international 

arenas, gaining international prestige. This is accompanied by the development of 

sports at home, which can be seen only in international sports arenas and not in 

other political, social and cultural fields. In this regard, the support of large levels 

of the country in different sectors can pave the way for these consequences. 

Keywords: National Pride, Grounded Theory, Elite Athletes, Branding, 

International Event 
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 مقالة پژوهشی

  زشکارانور یالمللنیب یها تیموفق  ق یاز طر رانیا یاسالم  یجمهور  یبرندساز

 1یورزش یدادها یرو در نخبه
 

 3 لیال سلطانیان، 2اصل یرحمت  نبیز، 1حسین عیدی

 

 )نویسنده مسئول(   ی دانشگاه رازیورزش  تیریمد ، اریاستاد  .1

 ی دانشگاه رازی  ورزش   تیریمد  ،یدکتر  یدانشجو  .2

 ی دانشگاه راز  یورزش   تیریمد  ،یدکتر  یدانشجو  .3
 

 30/06/1400تاریخ پذیرش:                          06/09/1399تاریخ دریافت: 
 

 ده یچک

حاضر    هدف طر  رانیا  یاسالم  یجمهور  یبرندساز  یالگو  ارائهپژوهش    ی المللنیب  یهاتیموفق  قیاز 

)استراوس    اد یداده بن  هینظر  روشو    یف یک   کردیرو  با  که  بود  ی الملل  نیب  یورزش   یدادهایرو  در  ورزشکاران نخبه

  ،رانیمد  ، هاون یفدراس)  ییاجرا  و  یعلم  خبرگانشامل    پژوهش  یآمار  ة جامع.  انجام گرفت  (1998، نیو کورب

  ی دادهایرو  در   حضور   تجربه  با  دیاسات  و  ی ورزش  تیریمد  نهیزم  در (  ی ورزش  کارشناسانو    خبره  دیاسات

اشباع   تا  مصاحبه  هاآن  با  و  انتخابنفر    15  هدفمند  ینظر  یریگ که به روش نمونه  ندبود  یورزش  یالمللنیب

  دییتا  و  یبررس ، خبره دیاسات و شوندگانمصاحبه  توسط  ، (مصاحبه)  پژوهش  ابزار  ییروا.  افتیادامه    ینظر

 و  کیتمات  ل یتحل   روشاز    .شد  استفاده  (%74)  موضوعی درون  توافق روش  از  ییایپا  سنجش   یبرا  و  دیگرد

  ت یو در نها  شدانجام    یکدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخاب  مرحلهدر سـه    ادیبن  داده  هینظر

  قی طر  از  کشور  یبرندساز  بر  گذار  اثر  عوامل  که  داد  نشانپژوهش    یهاافته یشد.    ارائهپژوهش    یفیمدل ک 

 ج، ینتا  یمبنا  بر  .بود  کدباز  183  و  مفهوم  14  ، یاصل  مقوله  18  شامل  نخبه  ورزشکاران  یالملل  نیب  یهاتیموفق

 پژوهش  نیا  جینتا  از  نخبه  ورزشکاران  یهاتیموفق  قی طر  از  کشور  یسازبرند  یبرا  که  شودیم  شنهادیپ

 . گردد استفاده
 

 .یالملل نیب دادیرو ، یبرندساز ، نخبه ورزشکاران ، اد یبن داده ، یمل غرور :کلیدیواژگان
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 مقدمه 
  ن،یبنابرا.  شودیم  حاصل  عنوان  ا ی   دهی پد  یك  دربارة  اطالعات  کسب  یا  تجربه  از  که  است  درکی   برند

  به   اگر  و   شده   گذارینشان  تجاری  عالمت   با   که  است  ناملموس  و  ملموس  صفات  از  ایآميخته  برند

  یبرندساز  ةواژ(.  1،1،2006دونکان)  گردد ی م  ارزش  خلق  سبب  و   گذاردمی  تأثير  شود،   مدیریت  درستی

  ی ابیبازار  پژوهشگران  توسط  و   شد   جاد یا  3آنهولت   مونیسا  یعن ی  یاب یبازار  خبرگان  از  ی کی  توسط  2ی مل

  با   یليخ  کشور  كی  یبرا  ریتصو  جاد یا  که  معتقدند   آنها(.  2017،756  ،4ی ل  و   مي ک)  افتی  توسعه

  حس   قيعم  یريدرگ  ازمندي ن  یمل   یبرندساز  که  چرا  ؛ ندارد  ی تفاوت  سازمان  ا ی  محصول  كی  یبرندساز

  درحال  و  دی جد  ی گفتمان  ی مل  برند  ن،یبنابرا(.  2011،1  آنهولت،)  است  احساسات  نيهمچن  و   تیهو

  ی شناس  جامعه  ،یگردشگر  ت،یریمد  ليقب  از  یعلم  مختلف  یهارشته  ییهمگرا  آن  هدف  و  است  ظهور

 ی ريکارگه  ب  با  یمل  یبرندساز  مفهوم  ن،یبنابرا   .(2020،  291  ،5همکاران   و  ژانگ)  است  یاسيس  علوم  و

  جذب   هدف  با   کشورها  ریسا  مردم  ی آگاه  سطح  شیافزا  دنبال  به  ی ابیبازار  مختلف  یهایاستراتژ

 (.  36،2020، همکاران و  یه)  باشدیم صادرات توسعه  و گردشگر ،یگذارهیسرما

  به  کدام  هر  تيموفق  که  باشد   یمل  و  ی سازمان  ،یفرد  برند  شامل  تواندیم  یبرندساز  ورزش،  صنعت  در

(.  176،1396  همکاران،  و  یجوان)  دارد  یبستگ  مخاطبان  نيب  در  اق ياشت  پر  و  مستحکم  گاهیپا  داشتن

 المللی  بين   و   سياسی   ی، اقتصاد  فرهنگی،  اجتماعی،  مهم   مؤلفة  یك  عنوان  به  مدرن  ورزش  ،امروزه

  و جامعه در تأثيرگذار عاملی به و  کرده ایفاء کشورها ميان روابط در را یمهمو نقش  شودمی شناخته

  با وجهی  چند  مفهومی عنوان به توانمی  را مدرن ورزش ن،یبنابراتبدیل شده است.  الملل بين روابط

وسيعی  بستر در که خارجی سياست از تازه یبعد عنوان به حتی و  فرهنگی و اقتصادی سياسی، ابعاد

  بررسی و توجه مورد  نماید،می و  کرده   ایفا تریپررنگ نقش  یج تدر به  هاملت ـ ميان دولت  تعامالت از 

 « متمدنانه  و  آميز  صلح  روش  به  اما  جنگ  ادامة»ورزشی را    هایرقابت  و  ورزش  بتوان  شاید.  داد  قرار

بشری از جمله   یهابرای جنگ دانست که درخدمت آرمان  جایگزینی  و  بدیل  را  آن  یا  و  کرد  قلمداد

  یهاسال  در  گر،ید  ییاز سو  (.1400،  183،ی میکر  و  انی هاد  ،1395،  7  ،)زرگر  داردصلح و توسعه قرار  

  ها  تالش  نیا  و  اندنموده  تالش  کشورشان  برند  ارتقاء  و  توسعه  یبرا  مختلف  یهاملت   و  کشورها  ،رياخ
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  کشورها   یبرخ.  است  شده   انجام  صادارات   تیتقو  و  یگذار  هیسرما  بيترغ   گردشگر،   جذب  یهاهدف  با

  سطح در  یمل  اعتبار بهبود ، یاسيس قدرت  شیافزا ، یالملل نيب اعتبار شیافزا مانند  یگرید  اهداف زين

  دنبال  خود 1ی سازبرند جهت را رهيغ   و یمل سمبل و  نماد ارتقاء ،یورزش  یهاتيموفق  مانند یالملل نيب

 (. 26 ،2015 ،2هينید)  کنندیم

 ك ینام  دنيچرا که به محض شن ؛برند برخوردارند كیهستند که از قدرت  ییهاکشورها در واقع نام 

در    ی و  اجتماع   ی فرهنگ  ،یاقتصاد  ،ی اسيس  طيشامل مح  شودکهیدر ذهن متبادر م   ی اتيکشور تداع 

  ت اثر، قدر  نیکه ا  گذاردیم  ريمرتبط با آن کشور تاث  یهای ريگميبر تصم  اتيتداع   نیآن کشور است و ا

  دي( تاک2007)  4همکارانش   و  کاتلر  رابطه،  نیا  در(.   1،  2014  ،3است )آناگرک و همکارن  یبرند مل 

-تيفعال  راستا،  نیا  در.  کنند  تیهدا  و  تیحما  توسعه،  جاد،یا  را  کشور  ك ی  برند  دیبا   ها که دولت  داشتند

 ،یگردشگر  صنعتارتقاء    ، هاهیسرما  جذب  مانند  یمنافع   کشورها  یبرا   یسازبرند  به  مربوط  یها

 عرصه  در  ی اسيس  نفوذ  شیافزا  ،یالملل  نيب  اعتبار  یارتقا  ، یعموم  یپلماسیبهبود د ،یمل  تیهو  تیتقو

(  2006) 5فن .  دارد همراه به را یمل   نماد تیتقو و تریقو یالملل ني ب مشارکت به قیتشو ،یالملل نيب

به عنوان  یورزش  و یفرهنگ  ،یخی تار  ،یاقتصاد ، یاسيس ابعاد شامل کشور یکل ریتصو را ی مل برند زين

 است.  نموده فیتعر ی مل سطح در مفهوم كی

 یفراوان  ريتاث  دارد،  وجود  کشور  كی   به  نسبت  که  غلط اتيذهن  و  تصورات  زدودن  در  تواندیم   یمل   برند

  ن،ی. بنابرادی نما  مجدد  یابیگاهیجا  به  اقدام  هدف  یبازارها  با  مواجهه  در  که  دینما  کمك  و  باشد  داشته

جهانی شدن،    در افزون  روز  گسترش  مهم عصر  موضوع  یك  پذیری  سياست  رقابت  بين  گذاران در 

چرا  ؛، صنعت ورزش استهاحوزهیکی از بحث برانگيزترین   نيبدر این  کهباشد  مختلف می یهاحوزه

جدیدترین منصفانه است اگر بگویيم،    وزا تبدیل شده است  به صنعتی بين المللی و درآمد  دهی پد  نیاکه  

  در.  (259  ،1395و همکاران،  یعي)پورشف  باشدیم   یورزش  یدادهایرو   ژهیو به و  بازی در صنعت ورزش

 در   را  خود  آنها  قیطر  از  بتواند  که  است  ییهایژگ یو  و  عوامل  دنبال  به  یورزش  یدادهایرورابطه،    نیا

 منحصر (  آن نيمخاطب ریسا  و  هارسانه ان، يکنندگان،حام شرکت)هواداران،  نفعانیذ  و انیمشتر  ذهن

  در درخشش    و  حضور  ن،یبنابرا  (.1393،1  ، یخرم  و   مردانلو  حي)فص   سازد   صيتشخ  قابل   و  بفرد
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انگ  تياهم  با  انيورزشکاران و مرب  یبرا  یورزش  یالمللنيب  یدادهایرو   هاآن   نيدر ب  یقو  زهيبوده و 

 .  آوردیمبه وجود  اتمسابقات  نیشرکت در ا یبرا

از کشورها قرار دارد   یاريکانون توجه بس  در  ی المللنيب  یورزش  یدادهایرو  در  مقام  کسب  ،طرف  كی  از

  ازقرار دهد.    ريتأثجامعه را تحت    كی  یاجتماع   ، یفرهنگ  ،یاقتصاد  طیشرا  تواندیم  گر، یاز طرف د  و

را آماده و روانه مسابقات کنند که   یورزشکاران  ،یزیربرنامهبا    اندتالشاز کشورها در    یاريبس  ،رونیا

  راستا،  نیا  در  (.10  ،2012  همکاران،  و  یسجاد)  کنند  نيبزرگ تضم  یدادهایرا در رو  هاآن   تيموفق

 ی برا  یاندهیفزا طوربه ،یالمللنيو کسب افتخار و منزلت ب  یالمللنيب  یورزش ی هاتيموفقبه  دنيرس

  و   نام  اصوالً  (.129  ،2009  همکاران،  و   1بوسچر   ید)  کرده است  داي پ   تياز کشورها اهم  یادیز  فيط

 جذاب   ميمفاه  از  یاريبس  خود  با  که   است  یبصر  و  یادراک  ،یذهن  یندها یفرا  حامل  ،یکشور  هر  ریتصو

  و  جاد یا  بر  عالوه  مسابقات،  در  کشور  كی  پرچم  شدن  برافراشته  و  یروزيپ   کسب.  دارد  همراه  به  را

  شود یم  جهان   سطح  در  روزيپ   یهاملت  نام  شدنمطرح  موجب  جوامع،  در   نشاط   و   یشاد  هيروح  پرورش

  یباال  یگذارهیسرما  بر عالوه  یالمللنيب  عرصه  در  کشورها  تيموفق  ن، یبنابرا(.  19  ،1394پور،  یجواد)

  بر  رگذاريتأث  عوامل  ییشناسا  جهت  را  گذاراناستيس  مدال،  کسب  و  یروزيپ   در  مختلف  یکشورها

  نموده  بيترغ   روزيپ   یهاملت  و   کشورها  یبرا  هاتيموفق  ن یا  یامدهايپ   انعکاس  و   کشورها  تيموفق

   (.129 ،2009 همکاران، و بوسچر ید) است

 زنان   تيموفق  و  حضور  یاجتماع   یامدهايپ   عنوان  با  یپژوهش  در(  1388)  یبهرام  و  یوسفی  فرزادفر،

  زن   نخبه  ورزشکاران  حضور  که کردند  گزارش  ی المللنيب  یورزش  یدادها ی رو  در  مسلمان  محجبه  نخبه

  مسلمان،  یکشورها  از  بهتر  یریتصو  ،یالمللنيب  مناسبات  در  کشور  نرم  قدرت  شیافزا  موجب  مسلمان

  براناگا   . شد  خواهد  جهان  در  اسالم  از  بهتر  ریتصو  شیافزا  و  یشادکام  احساس  و   نفس  به  اعتماد  شیافزا

  در  که  نمودند  عنوان  قطر  کشور  یورزش  نگیبرند   یهای ژگیو  یبررس  با  زين(  2015)  2ی انوتيليگ  و

  ليدل  به  که  باشدیم  ورزش  قیطر  از  یمل  یهامصداق   نیتربرجسته  از  یکی  قطر  انهيخاورم  منطقه

  در  یالمللنيب بزرگ یهارقابت  یزبان يم و یورزش یهاساخت ریز توسعه در م يعظ یهایگذار هیسرما

 یبرگزار  ی مقصدها  نیترمحبوب  و  نیبهتر  انيم  در(  سال  در  رقابت   51  ن يانگيم  طور  به)رياخ  سال  چند

  یورزش  دادیرو  یبرگزار  برند   كی  به  لیتبد   را  قطر  دادها،ی رو  نیا.  است  گرفته  قرار  یورزش  ی دادهایرو

  الت يتسه  بخش  گذاران  هیسرما  امر  نيهم  و  یزبانيم  را  یادیز  یورزش   گردشگران  که  است  کرده
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  ن یا  به(  یمسافرت  ی هاآژانس  و   خودرو  اجاره   یهاشرکت  ،یداررستوران  ، یهتلدار  مانند )  یگردشگر

نظر  ی ميسل  ،ییخواجو  نقشزن.   است  نموده  ریسراز  کشور   برند  یمفهوم  مدل ارائه    با (  1399)  یو 

  هشت   در  رانیدر ا  یورزش  یدادهای برند رو  یکه چارچوب مفهوم  کردند  گزارش  یورزش  یدادهایرو

  داد،یرو  ینوآور  داد، یرو  یابیبازار  داد،یرو  داد،یرو  برند  تيقابل  داد،یرو  یهایژگیو   شامل  یمنظرکل

  با   زين(  2017)  1و جونز    اليف  نات، بود.    داد یروو ارزش برند    دادیرو ی رقابت  تیمز داد،ی رو  برند  عملکرد

  و  بزرگ  یورزش  یدادهایرو  هک  داشتند  انيب  یمل  نگیبرند  و  یورزش  بزرگ  یدادهایرو  ابعاد  یبررس

 کشور،  توسعه  در  تحول  جادیا  باعث  تواندیم  دادهایرو  نیا  در  آنها  زشکاران ور  و  کشورها  یهاتيموفق

  گر،ید  طرف  از  گردد.  یو انسجام مل  یالمللنيب  ی پلماسیبهبود د  ،یبرند داخل  تیتقو  ،یالملل  نيب  وجهه

 نگ یبرند  یبرا  یابزار  مثابه  به  ورزش  یبررس  به  که  یپژوهش  در  زين(  2017)2ك یاستروژ  و  یرسکيکوب

  انجام   دادهایرو  نیا  در  ها ميت  و  ورزشکاران  عملکرد  و  یورزش  یالمللنيب  یدادهایرو  بر  تمرکز  با  یمل

 وجهه  ش یافزا  باعث  تواندیم  یورزش  یدادهایرو  ن یا  در  ی الملل  نيب  تي موفق  که  داشتند   انيبداده بودند  

   .گردد  یالملل نيب مجامع در کشور شدن  برند  و یالملل نيب  تعامالت تیتقو ،یالملل نيب

  ریتصو  یريگشکل  تياهم  از  یاندهیفزا  طوربه  ها دولت  که  داد  نشان  آنها   پژوهش   ج ینتا  ن،يهمچن

 ابزار   كی  عنوان  به  نخبه  ورزش  در   خوب  عملکرد  که  که  دانندیم  و  شده  آگاه  کشور  كی  یالمللنيب

  با(  2021)  3دسونی ا  و وودروک  رابطه،  نیا  در   . گردد  محسوب  تواندیبرند شدن کشور م    یبرا  ی غاتيتبل

  دادند   نشان  2021  كيالمپ  یها  یباز  در  آن  اثرات  و  یعموم  یپلماسید  و  یبرندساز  موضوع  یبررس

  یاقتصاد  ،توسعهیعموم  یپلماسید   ،یبرندساز  دنبال   به  یورزش  برجسته  یدادهای رو  یزبان يم  با   ژاپن  که

( 2021)  4فنگ   و   یل  ،یاز طرف  .است  بوده  رياخ  یها  سال  در  بوده  ورزش  قیطر  از  یورزش  یگردشگر  و

 گزارش   پژوهشگران  ن یا.  نمودند  ی بررس  فوتبال   رشته  و  ورزش  چهیدر   از  را  نيچ  یبرندساز  موضوع  زين

  ،یشرق   یايآس  در  فوتبال  تياهم  و  ورزش  قیطر  از  کشورها  یبرندساز  تياهم  به  توجه  با   که  نمودند

 عنوان   به  فوتبال  ژهیو  به  ورزش  قیطر  از  آن  نرم  قدرت  و  نيچ  یالملل   نيب  ژيپرست  و  وجهه  شیافزا

 .   رديگ قرار ژهیو توجه مورد  دی با یجهان محبوب رشته

  ی بررس  با(  2017)  یو گودرز  یآباد ضيف  یعتیشر  ،زين  یقهرمان  ورزش  یاسيس  یهاجنبه  خصوص  در

روابط    ی پلماسید  گاه یجا در  توسعه   ،یالمللن يب  ژيپرست  عوامل  که  دادند  گزارش  یالمللنيبورزش 
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اقتصاد  ،یاسيتوسعه س  ،یفرهنگ انزوا و تحر  ،یتوسعه  با  صلح و    ك،یاز بعد تار  رفتبرون  م، یمبارزه 

  یالمللنيب  تعامالت  ابعادو توسعه قدرت هوشمندانه    یارسانهتعامالت    ،ی مل  ییوحدت و همگرا  ،یدوست

 ی پلماسید  نهيدرزم  دواح  ینداشتن استراتژ   ليتاکنون به دل  رانیا  یاسالم  یکه جمهور  بودند    یورزش

 ن یخود از ا  المللن يبتوسعه روابط    یرا برا  هافرصت از    یاريبه ورزش، بس  خلوت  اتيح  دیورزش و د

 از برند نفوذ قدرت یاستراتژ  عنوان با یپژوهش در  زين(  2015)  1ناتویسودار  است.  دادهازدست   قیطر
 قدرت بر  مؤثر عوامل یبررس به(  2013)  2یوانجيبان  واليفست  یمورد  مطالعه:  یورزش  یهارقابت قیطر

 قدرت بر ورزشکاران  یهاتيموفق و یورزش یدادهایرو که داد نشان آنها  جینتا  .ندپرداخت برند نفوذ

  مورد در ی پژوهشدر  زين ( 2017)  همکارانو  ضيف  .گرددیم آن بهبود موجب و دارد ريتأث برند نفوذ

 مختلف   یهاعرصه  در  دیبا  رانیکشور ا  یبرا  یبرندساز  یهاتیاولوکردند که    عنوان  یمل   برند  تیهو

ورزش  یفرهنگ   ،ی علم  ،یاقتصاد عنوان   پژوهشدر    (2015)  3ميک  ونیوونگ    .باشد   یو  با  خود که 

  جه ي نت  نیانجام داد به ا  یدر کره جنوب  یورزشبزرگ    یورزش  یدادهایاز رو  شدهادراک  یاجتماع   راتيتأث

  ،ی اجتماع   ی ایشامل مزا  ی مهم  اثرات  یبزرگ ورزش  ی دادهایرو  درنخبه    ورزشکاران  تيموفق که  ديرس

 .داشت یورزش توسعهو  ی مل غرور ،یالمللنيب ریتصو بهبود

 عنوان به  یقهرمان  ورزش  ژهیوبه  ورزش   تيمقبول   و  قدرت  به  توجه  با  و  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با

  لحاظ  به  موضوع  نیا  ، گرددیم   یتداع  یالمللنيب  سطح  در  آن  از  زيآمصلح  یاچهره  همواره  که  یامقوله 

  کمتر  و  است  مانده  مغفول  یحدود  تا  یورزش  تیریمد  حوزه  در  و  کشور   داخل  در  ی علم  یهاپژوهش

  باز   و   یورزش  بزرگ  یدادهایرو  مهم  یهاعرصه   در  کشور  یالمللنيب حضور  و  تيموفق  اثرات  یبررس  به

  عنوان به  جهان  و منطقه سطح در  کشور از  مثبت یر یتصو ارائه در موضوع نیا رگذاريتأث یایزوا کردن

 ران يسف  عنوان  به  نخبه  ورزشکاران  ن،یبنابرا.  است  شده پرداخته   رانیا  یاسالم  یجمهور  نرم   قدرت

 جوانمردانه   رفتار  شینما   ا ی  المد  کسب  و  یورزش  یالمللنيب  نیاديم  در  حضور  با   کشور  هر  یورزش

  در  کشور از مثبت وجهه تیتقو باعث یمل سرود شدن نواخته و کشور پرچم اهتزاز بر عالوه توانندیم

  قیطر  از  یساز  برند   راستا،   نیا  در   . گردند  کشور  داخل  در   ی مل  انسجام  و   ی مل   غرور  شیافزا  و  جهان

  به  یاجتماع -یفرهنگ  مقوله  كی  عنوان   به  تواندیم  نخبه  ورزشکاران  یالملل  نيب  یهاتيموفق  و  ورزش

آن است که بتواند   دنبال  بهپژوهش    نیا  لذا  . دینما  کمك  جهان  و  منطقه  در  کشور  یمل  برند  ارتقاء

مهم مانند    یورزش  یدادهایرودر    یالمللنيب  یتهايموفق  قیاز طر  کشور  یساز  برند که باعث    یعوامل
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)شکل    اديبر روش داده بن  یقالب مدل مبتن دررا    شوندیم ....  و   ییا يآس  یهایباز ای  كيالمپ  یهایباز

   .دی نما و ارائه یی شناسا( 1

 

 
 پژوهش یمفهوم مدل ـ1شکل 

Figure 1- Research Conceptional Model 

 

 پژوهش روش
 یالمللنيب  تيموفق  قیطر  از  رانیا  یاسالم  یجمهور  یبرندساز  یالگو  ن یتدو  منظوربه  ن،یبنابرا

 متخصصان  با   ع،موضو  پيشينه  و   ینظر   مبانی   بر   ورمر  بر   عالوه   ،یورزش  ی دادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران

 از  ه گاآ(  یورزش  خبرگان   و  رانیمدو    د ياسات  ، یورزش  ی هاون يفدراس  رانيدب  ا ی  روسا )  اجرائی   و  علمی

 .شد هبازپرداختِ  ییها پرسش  طرح با  و کيفی  یهامصاحبه  ایجرا به هشوپژ عموضو

  نيز  هاآن  یکدگذار  و  تحليل  ،هامصاحبه منجاا  با  زمانهم  ،کيفی  یها پژوهش  ینظر  مبانی   به  عنایت  با

  وارد   Ti.Atlas  افزارنرم  به  ها مصاحبه  یهالیفا هياول  یهاداده  یآورجمع  با  زمانهم  نیبنابرا  ؛ شد  جامنا

 ه ینظر  مند نظام  طرح  اساس  بر.  افتی  ادامه  ینظر  مدل   به  دنيرس  تا   ليوتحلهیتجز  مختلف  مراحل  و
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  گانهسه  اقدامات  یعنی  یکدگذار  مرحله  سه  دیبا   شدهیگردآور  یفيک  یهاداده  ليتحل  یبرا  اد،يبن  داده

 ه ینظر  از  یریتصو  ا ی  ی منطق  یمیپارادا  ، تیدرنها  تا  شود  انجام(  ی انتخاب  و  یمحور  باز،   یکدگذار)

  اثرات   با  مرتبط  اجزاء  یعنی  مي مفاه  باز،  یکدگذار  یاجرا   از  کهیطوربه.  گردد  جادیا  شدهخلق 

  یهات يموفق  اثرات  هامؤلفه   یمحور   کدگذار  از  و  شدهییشناسا  یقهرمان  ورزش  یالمللنيب  یهاتيموفق

  یکدگذار  از  و  شدند  نييتع  یکدگذار  میپارادا  قالب  در  ها مقوله   نیا  نيب  ونديپ   و   شد  ییشناسا  یالمللنيب

  ح،يتوض  نیا  با.  گرفت  شکل  یینها  مدل  و  ميترس  داستان  ريس  ح،یتشر  یکدگذار  میپارادا  یاجزا  یانتخاب

 حال  در  ندیفرا  محور  .شوندیم  منتج  مراحل  ،ها آن   یاجرا  از  بلکه  ستندين  مراحل  از  مرحله،  كی  کدها

  هامقوله  نیا.  شد  داده  ارتباط  آن  به  ینظر  طوربه  گرید  یهامقوله  سپس  و  گرفت  قرار  اکتشاف  و  یبررس

  اداره،  کنترل،  یبرا)   متقابل  کنش  و  کنش   ی راهبردها  ، (یاصل  ده یپد  یريگشکل  علل)   یعل  طیشرا  از

  امدها يپ   و( راهبردها در مؤثر  عام بسترساز  طیشرا) گرمداخله  طیشرا  ،(یاصل ده یپد  به پاسخ و برخورد

 ل يوتحل  هی تجز  منظوربه   که  است  ذکر  به  الزم.  است  شده  ليتشک(  راهبردها  بستن   کار  به  جهينت)

  و   ضبط  ها مصاحبه  ی تمام  ،هاليوتحلهیتجز  یدرست  و  دقت  شیافزا  هدف   با  و  شده انجام  ی هامصاحبه 

 .  شد  پیتا واژه به واژه جداگانه،  طوربه مصاحبه هر سپس

 به   سطر  و   دقت  با   اول  ساعت  24  در  بالفاصله  را  آن  با   مرتبط  یهاادداشتی   و  شده  ضبط  مصاحبه  هر

  مراحل   نينخست  از  مرحله  نیاشد.    ادداشتی  ديرسیم  ذهن  به  که  یميمفاه  و   کرده   مطالعه  سطر

  استفاده   با   سپس   و   ند یگویم  یکدگذار  آن  به  اصطالحاً  که  است  یتئور  گراندد   در  ها داده  ليوتحله یتجز

  مورد  شده یگردآور  اطالعات  است،  زشدهیتجو  یتئور  گراندد   در   که  هاداده  ليتحل  روش  از

  لريم  و  کرسول  توسط  شدهارائه   یارهايمع  اساس  بر  پژوهش،   نی ا  در.  گرفتند  قرار  ليوتحله یتجز

  مانند   ی اقدامات  پژوهش (  ییروا)  یریپذانتقال  و   یریاعتمادپذ  از  نانياطم  از  حصول  یبرا  ،(2000)

  گرفته  کمك هاداده  ريتفس  و  ليتحل   در  کنندگانمشارکت  از  زمانهم  طور  به  ) پژوهش بودن  یمشارکت

  دست  به  یهامقوله  و  ليتحل  ندی فرآ  نخست  مرحله  خبره  افراد  از  نفر  دو)    اعضا  توسط  قيتطب(،  شد

  محقق   خود  توسط  مجدد  یکدگذار(  ییایپا)  یریاتکاپذ   دیيتأ   جهت  نيهمچن  و(  کردند  ینيبازب  را  آمده

  چند.  نمود  اقدام  ها داده  یکدگذار  جهت  مجدداً  محقق  مصاحبه،  هر  یکدگذار  از  مدت   ك ی  از)پس  

 روش .  گرفت  قرار  مجدد  یکدگذار  مورد  یا  هفته  سه  یزمان  بازه  كی  در  نمونه  عنوان  به  مصاحبه

  نیا  به  ( 1جدول )  ی زمان  فاصله  ود   در  محقق  لهيوس  به  گرفتهانجام    یهایگذار  کد   نيب  ییا یپا  محاسبه

 : است بيترت
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 برتعداد کل کدها   ميتقس   2ضرب در تعداد توافقات ضرب در    100  = آزمون  باز  ییای پا  درصد ✓

 

 بازآزمون ییایپا محاسبه ـ1جدول

Table 1- Calculates the reliability of the retest 

 ف یرد
  عنوان

 مصاحبه 

  کل تعداد

 کدها
 توافقات  تعداد

  عدم تعداد

 توافقات 

 ییایپا

 بازآزمون 

 %74 7 9 25 سوم   مصاحبه 1

 %70 6 7 21 هشتم  مصاحبه 2

3 
  مصاحبه

 دوازدهم 
27 11 8 78% 

 %74 21 27 73 کل

 

  اقدام   ها داده  یکدگذار  جهت  مجدداً  محقق  مصاحبه،  هر  یکدگذار  از  هفته  سه  از  پس   منظور  نيهم  به

 %60  از  شتريب  یی ای پا  زانيم  نکهیا  به  توجه  با .  بود  %74  برابر  زين  پژوهش  نیا  آزمون  باز  ییایپا.  نمود

 (. 2009 ، 1نکمنیبر  و کوال) بود  دیيتأ مورد هایکدگذار اعتماد  تيقابل نیبنابرا است،
 

 ج ینتا
  یسازبرند  حوزه  نکهیا  ليلآنها درج شده است. به د  ی های ژگیو  و  شده  مصاحبه  افراد  ستيل  ، 2جدول    در

  یابیبازار  ش یو در دو گرا  یورزش  ت یریمد  شیدر گرا  یدر حوزه علوم ورزش  یورزش  ی دادهایورزش و رو

 ی ورزش  تیریمد  یهاشیگرا  نیا  نيمتخصص  ازطور عمده    بهبود،    یورزش   یدادهایرو  ت یریو مد  یورزش

 . شد استفاده نيمتخصص ریسا نيهمچنو 

 
 

 

 

 

 
1. Kvale & Brinkmann 
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 پژوهش یهانمونه کیدموگراف یهایژگ یو ـ 2  جدول
Table 2- Demographic Characteristics Of Research Samples 

ف یرد ت یجنس  التیتحص  یلیتحص رشته سمت   

p1 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی اب ی بازار ، یورزش ت یر یمد   

p2 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی اب ی بازار ، یورزش ت یر یمد   

p3 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی اب ی بازار ، یورزش ت یر یمد   

p4  یتخصص یدکتر زن یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی اب ی بازار ، یورزش ت یر یمد   

p5 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی دادهای رو ، یورزش ت یر یمد   

p6 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی دادهای رو ، یورزش ت یر یمد   

p7 یتخصص یدکتر مرد یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی دادهای رو ، یورزش ت یر یمد   

p8  یتخصص یدکتر زن یعلم ئتيه عضو  ی ورزش ی دادهای رو ، یورزش ت یر یمد   

p9 یتخصص یدکتر مرد ی ورزش ر یمد  ی ورزش علوم   

p10 یتخصص یدکتر مرد ورزش  وزارت  کارشناس  ی ورزش ت یر یمد   

p11  ی دکتر ی دانشجو زن ی ورزش ونيفدراس ريدب   ی ورزش ت یر یمد   

p12 ی دکتر ی دانشجو مرد  
دانشگاه  مدرس  

رسانه   کارشناس و  
رسانه  و  ارتباطات  

p13 ی دکتر ی دانشجو مرد ی ورزش ر یمد  ی شناس جامعه   

p14 ی دکتر ی دانشجو مرد ی ورزش کارشناس   اقتصاد 

p15 

 
ی دکتر ی دانشجو مرد ی ورزش کارشناس  ی شناس جامعه   

 

 ق یطر  از  رانیا  یاسالم  یجمهور   یبرندساز  یالگو  ارائه  یبررس  مورد  ده یپد   حاضر،  پژوهش   در

  عنوان به  را  آن  ،اساس  نيهم  بر.  بود  یالمللنيب  یورزش  یدادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران  یهاتيموفق

  ی انهيزم  ،یعل)  یطیشرا  یهامقوله  عنوانبه   ریز  شرح  به  را  طبقات  ریسا  و  گرفته  نظر  در  یمحور  طبقه

پژوهش، مطالب    نیا  یهاافتهی  خصوصدر  .  م يکنیم  یبررس  یامديپ  و   یندیفرآ/    یتعامل  ،(گرمداخله  و

 در  بيترت به  ،بودند  پژوهش سواالت همان که پژوهش یمفهوم مدل یهامولفه اساس بر قسمت نیا

  طیشرا  که  بود   ن یا  پژوهش  یمفهوم  مدل   یهامولفه  اساس   بر  پژوهش   اول  سوال  .است  شده   درج  ادامه

  یورزش  یدادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از  کشور  یساز  برند   بر  مؤثر  علی

-یتوسعه عوامل تجار  ها،چالش  و   موانع  برداشتن  ورزش،  توسعه(  3)   جدول  یهاافتهی   مطابق  اند؟کدام

 . اندشدهدر نظر گرفته  یعل طیعنوان شراپژوهش، به نیدر ا  یابیو استعداد یقتصادا
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  یدادهایرو در  نخبه ورزشکاران یالملل نیب یهاتیموفق قیطر از کشور  یعل طیشرا یهایکدگذار  -3جدول

 یورزش
Table 3 – Coding the Causal Conditions of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 
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  در  نخبه ورزشکاران یالمللنی ب یهاتیموفق قیطر از کشور  یعل ط یشرا یهایکدگذار -3جدولادامة 

 ی ورزش یدادهایرو
Table 3 – Coding the Causal Conditions of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 

 
 

 ی سازمؤثر بر برند  یا  نهيزم  طیشرا  که  بود  ن یا  پژوهش   یمفهوم  مدل  یهامولفهدوم بر اساس    سوال

-افتهی  مطابقاند؟  کدام  یورزش  یدادها یورزشکاران نخبه در رو  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از  کشور

  یدادهایرو ی زبانيم و ی تیریمد الزامات ها، رسانه ، یاقتصاد یهاتيفعال   پژوهش،  نیا در 4 جدول  یها

 . اندشده گرفته نظر در یانه يزم طیشرا عنوانبه یالمللنيب
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  در  نخبه ورزشکاران یالمللنی ب یهاتیموفق قی طر از کشور  یا نهیزم  طیشرا یهایکدگذار  -4جدول

 ی ورزش یدادهایرو

Table 4 - Coding the Contex Conditions of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 
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  یساز  برند   بر  مؤثر  گرمداخله  طیشرا   که   بود  نیا  پژوهش   ی مفهوم  مدل  یهامولفهسوم بر اساس    سوال

-افتهی  مطابقاند؟  کدام  یورزش  یدادها یورزشکاران نخبه در رو  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از  کشور

 ی گرمداخله  طیشرا  عنوانبه  نيقوان  و   نهادها   و  یطيمح  عوامل   یهامقوله  پژوهش،   ن یا  در  5  جدول  یها

  .شدند یی شناسا پژوهش  نیا

Table 5 - Coding the Intervening Conditions of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 

 

  در  نخبه ورزشکاران یالمللنی ب یهاتیموفق قی طر از کشور  گر مداخله طیشرا یهایکدگذار  -5جدول

 ی ورزش یدادهایرو
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 از   کشور  یسازبرند  یراهبردها  که   بود  نیا  پژوهش   یمفهوم  مدل  یهامولفه  اساس  بر  چهارم  سوال

جدول   یهاافتهی  مطابق  اند؟کدم  یورزش  یدادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر

  حضور   توسعه  ،یسازفرهنگ  پژوهش،  و  آموزش  ،یتیریمد   یهااستيس  یهامقوله  پژوهش،   نیا  در  6

  بر   مؤثر  عنوان  به  غاتيتبل  و   ی ابیبازار  ش یافزا  و   یاقتصاد  ،یاجتماع ـ    یاس يس  تیحما  ورزشکار،  بانوان

 . بودند یورزش  یدادهایرو در نخبه ورزشکاران  یالمللنيب یهات يموفق قیطر از کشور یسازبرند

 
 نخبه ورزشکاران یالمللنیب یهاتی موفق قیطر از کشور یسازبرجسته یراهبردها یهایکدگذارـ   6جدول

 ی ورزش یدادهایرو در
Table 6- Coding the Strateges of Branding the Country Through the International 

Success of Elite Athletes in Sporting Events 
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  ورزشکاران یالمللنیب یهاتیموفق  قیطر  از کشور  یسازبرجسته یراهبردها یهایکدگذارـ  6جدولادامة 

 ی ورزش یدادهایرو در نخبه
Table 6- Coding the Strateges of Branding the Country Through the International 

Success of Elite Athletes in Sporting Events 

 

 
 



 241                                                          ... یهاتیموفق قیاز طر رانیا یاسالم یجمهور یبرندساز: عیدی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

  ورزشکاران یالمللنیب یهاتیموفق  قیطر  از کشور  یسازبرجسته یراهبردها یهایکدگذارـ  6جدولادامة 

 ی ورزش یدادهایرو در نخبه
Table 6- Coding the Strateges of Branding the Country Through the International 

Success of Elite Athletes in Sporting Events 

 
 

  کشور  یسازبرند  بر  مؤثر یامدهايپ که  بود   نیا  پژوهش   ی مفهوم  مدل  یهامولفه  اساس   بر  پنجم  سوال

  یهاافتهی مطابق با    اند؟کدام  یورزش  یدادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از

  مناسب   ریتصو  ،یالمللنيب  منزلت  ژويپرست  غات، يتبل  و  ی ابیبازار  ،ی اجتماع ـ    ی اسيس  ی امدهايپ   7جدول  

  ارتباطات  و  یگردشگر  توسعه  ،یالملل   نيب  سطح  در  ورزشکاران  و  اني مرب  شدن  برجسته  بانوان،  ورزش  از

 . است شدهگرفته نظر در مدل  نیا از حاصل جه ينت  و امد يعنوان پ به یالملل نيب
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  یدادهایرو در  نخبه ورزشکاران ی المللنیب یهاتیموفق قیطر  از کشور  یامدهایپ یهایکدگذار ـ  7جدول

 یورزش
Table 7-  Coding the  Consepuences of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 
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  در  نخبه ورزشکاران یالمللنی ب یهاتیموفق قی طر از کشور  یامدهایپ یهایکدگذارـ  7جدولادامة 

 ی ورزش یدادهایرو
Table 7-  Coding the  Consepuences of Branding the Country Through the 

International Success of Elite Athletes in Sporting Events 
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  ش یبه نما  3باز در شکل   یگذارو کد  2در شکل  یمحور   یدر مرحله کدگذار شده   انجام ی هاتيفعال

  نجا یاست. در ا  اديداده بن  هینظر  در   باز  و  یمحور  یگذاربر کد  یمبتن  یمیاست که مدل پارادا  مدهدرآ

ا  آمدهدستبهبا توجه به مقوالت عمده     ط،یاز طبقات شرا  هرکدام پژوهش و مشخص کردن    نیدر 

پژوهش    یاصل  سؤالبه    یطورکلبهدرآمده است و    شیبه نما  باهم ها  و ارتباط آن  امدي/ تعامالت، پ   ندیفرآ

ورزشکاران   یالمللنيب  یهاتيموفق  قیاز طر  رانیا  یاسالم  یجمهور   یسازبرجسته   مدلارائه    یعنی

 . دهدیم  پاسخ  ،اندکدم یورزش یدادهاینخبه در رو

 
 ی محور یگذار  کد یمیپارادامدل  -2شکل 

Figure 2- Axial coding paradigm model 
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 ی انتخاب یگذار کد یینها یمیپارادامدل  -3شکل 

Figure 2- Selective Coding Paradigm Model 
 

 یریگجه ینتو  بحث
طر  رانیا  یاسالم  یجمهور   یسازبرجسته   یالگو   ارائه  باهدف حاضر    پژوهش    یهاتيموفق  قیاز 

رو  یالمللنيب در  نخبه  تئور  کردیبارو  یورزش  یدادهایورزشکاران  تحل  شدهانجام   یگراندد    لياست. 

  و  راهبردها  ،یانه يزمعوامل    ،گرمداخلهعوامل    ،یعوامل عل  مقولهپنج    ییمنجر به شناسا  هامصاحبه

 .است شده پرداخته آنها ريتفس و ليتحل  به ادامه در که د یگرد امدها يپ 
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 شرایط علی 

 ی ورزش  یدادهایورزشکاران نخبه در رو  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیکشور از طر  یمؤثر بر برند ساز 

 ورزش   یهاچالش  و  موانع  برداشتن  ،ورزش  توسعه  شاملپژوهش،    نیا  3جدول    یهاافتهی  مطابق

استعداد  یاقتصاد  و   یتجار  طیشرا  تیتقو  ،ی قهرمان که    بودند  یعل  طیعنوان شرابه که    بودند  ی ابیو 

  یم   یورزش  یدادهایرو  در  نخبه  ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از  کشور  شدن  برندموجب  

  دی ،(2015)   ميک  ونی  وونگ  ،(2017)  همکاران  و  ضيف  ،(1397)  راد  یموسو  یهاپژوهش  درگردد.  

 ی رسازیعامل شامل تصو  نیا  یهاهیگو  یبرخشده بود.    ديتاک  ابعاد  ن یا  بر(  2009)  همکاران  و  بوسچر

ورزشکاران   رشیورزشکاران نخبه، پذ  یاز سو  یالملل  نيو ب  یدر مسابقات جهان  یرانیمناسب از فرهنگ ا

  ی هاکردینبود رو  ،یتخصص  یاماکن ورزش  زيمردم، ساخت و تجه  یاز سو  یمل  هینخبه به عنوان سرما

 در   یراهبرد  و  کالن  نگرش  نبود  ،یورزش  یهاباشگاه   و  هاوني فدراس  ها،سازمان  در  مناسب  یابیبازار

  ورزش،  در  یخصوص  بخش  و  ی مال  پرقدرت  یاسپانسرها  یگذار  هیسرما  عدم  ورزش،  یا  حرفه  تیریمد

در ورزش   یتخصص  یهایآکادم   جاد یا  و  ورزش  بخش   به  افتهی  اختصاص  بودجه  زانيم  بودن  نیيپا

(  2009) همکاران و  بوسچر دی و ( 2009)  همکاران و  هایدی  خصوص، ن یا در رابطه، نیا در بودند.  

  بودن  فراهم  و  مالی  حمایت  که  کردند  گزارش  خود  های  پژوهش  در(،  1393)  همکاران  و  بهار  یشعبان  و

 موفقيت   در  مهم  عوامل  از  یکی  نخبه   ورزشکاران  از  تیحما  و  یورزش  یهاونيفدراس  یبرا  الزم  بودجه

  فراهم  و  ی ابیاستعداد  زين(  2009)  یلبريش  و   سوتریادو.  است  یالملل  ن يب  افتخار  کسب  و  قهرمانی   ورزش

  نتایج   با   که  کردند   عنوان  نخبه  ورزشکاران  وموفقيت  پيشرفت  عوامل  از  را  مناسب  تمرینی  شرایط  آوردن

-رشته  ازين  مورد  امکانات  با یابیاستعداد  یتخصص  ها  یآکادم  وجود  نیبنابرا.  بود  همسو  حاضر  پژوهش

 ی هانهيزم  شيپ   و  تياهم  از  گردد،  یالملل  نيب  ینیآفر  افتخار  موجب  که  یورش  آور  مدال  و  مختلف  یها

 اذعان  هاونيفدراس  همة  کلی  طور  به  کرد  بيان(  2011)بوسچر  دی.  باشد  یم  نخبه  ورزشکاران یآمادگ

 بازنشسته   نخبه  ورزشکاران  جایگزینی  جهت  ورزشی  آیندة  در  یمهم  بسيار  نقش  استعدادیابی  که  دارند

 .دارد

 ای عوامل زمینه

در   یورزش  یدادهایدر رو  نخبه  ورزشکاران   یالمللنيب  یهاتيموفق  قیکشور از طر  یبرندسازبر    مؤثر

-نيب  ی دادهایرو  ی زبانيم  ،یتیریمد   الزامات  یهامقوله  شامل   4جدول    یهاافتهی  مطابق  پژوهش   نیا

(   2017)  كیاستروژ  و  یرسکيکوب  یهاپژوهش   با   افتهی   نیا    . بودند  ها  رسانه  و   یتجار  یهاتيفعال  ،یلمللا

  یهاپژوهش  در( که  2017)  جونز  و   اليف  نات،  و (1395)  یوسفی  و  یديع   ،(2017)  همکاران  و  ضيف
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  عامل  ن یا  یهاهیگو  یرخب.  بود  همسو ،بودند   کرده   دي تاک ها  شاخص نیا  از  ی یهاجنبه  بر  کدام  هر  خود

 کشور،   یاسيس  روابط  بهبود  ،یالملل  نيب  یورزش  یپلماسید  نیتدو  کار،  و  کسب  یفضا  ثبات  شامل

  یالملل  نيب  یدادهای رو  یزبانيم  موجود   موانع  نمودن  برطرف  ورزش،  به  نسبت  نيمسئول  دگاه ید  رييتغ

  یبرا  ی اجتماع   یهاشبکه  یهاتي ظرف  از  استفاده  و   یالملل  نيب  یورزش  ی دادهایرو  و  مسابقات  یزبان يم  و

 ی ريبکارگ  شامل   یتیریمد  الزاماتخصوص،     نیا  دربودند.    نخبه  ورزش  قیطر  از  یورزش  یساز  برند

 اني( ب2007)    بوسچر  دی.  است  ورزش  بخش   در  مناسب  یزیربرنامه  داشتن  و  ی تیریمد  یهایاستراتژ

کشورها که     و   مناسب  تیریمد  که  دارند  را  قهرمانی   ورزش  در  موفقيت  واقعیشانس    ییداشت 

  اساسی  شرط  پيش   یك  منسجم  و   همسان  ساختار   واقع   در .  باشند  داشته  ورزش  در  ی درست  سازماندهی 

 نخبه،   ورزشکاران  یالملل  نيب  یها تيموفق  در  انيمرب  مهم  نقش  .است  منابع  مؤثراز  استفادة  برای

 عوامل   جمله  از  کشور  در  یورزش  مهم   ی دادهای رو  یزبانيم  و  نخبه  ورزشکاران  از  یا  حرفه  یهاتیحما

  ی زبانيم  ، یاز طرف   .  باشد   یم  نخبه  ورزشکاران  ی الملل  نيب  تيموفق  کسب   یبرا  الزم   بستر  و  یا  نهيزم

 مطرح   جهينت  در  و  زبانيم  کشور  اقتصادی  و  یفرهنگ  ،یاجتماع   توسعه  موجب  ،یالملل  نيب  مسابقات

  مرمت   و   ساخت  ،ی زبانيم  ن،یا  بر  عالوه   شود؛   یم   ورزش  فرهنگ  توسعه  و   ی الملل  نيب  عرصه  در  شدن

 ی ورزش  یهارساختیز  و  یعموم  نقل  و  حمل  های ستميس  و  هافرودگاه   ها، جاده   جمله  از  یعموم  امکانات

( 1395)  یوسفی  و  یديع   رابطه،  ن یا  در.  دارد  بر  در  زين  زبانيکشور و شهر م  یماندگار را برا  راثيم  و

  و   هاچالش   رغم  یعل  که  کردند  گزارش   کشور  در  یورزش  بزرگ  یدادها ی رو  یزبانيم  طیشرا  یبررس  با

 و   یارشته  تك   یدادهایرو  ی زبانيم  یبرا  یمناسب  طیشرا  و  ليپتانس  رانیا  کشور  موجود،  یهاضعف

 یم  زين  یزبان يم  امد يپ   و  باشد  یم  دارا  جهان  و  ايآس  سطح  در  را  یا رشته  چند  یدادهایرو  نيهمچن

 .   گردد  یم  یالملل نيب سطح در کشور نگیبرند  و هارساختیز توسعه ورزشکاران، عملکرد بهبود تواند

 گر شرایط مداخله

طر  یبرندسازبر    مؤثر از  رو  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیکشور  در  نخبه   ی ورزش  یدادهایورزشکاران 

  ط ی عنوان شرابه   نيو نهادها و قوان  یطيعوامل مح  یهامقوله  پژوهش،  نیدر ا  5جدول    یهاافتهی  مطابق

 نيقوان  ،یداخل  یاسيس  ـ  یاقتصاد  نظام   ،یاقتصادعامل  رکود    نیا  یها هیگو  از  یبرخ  .بودندگر  مداخله

  ،یقهرمان  دوران  از  بعد  ورزشکاران  یشغل   و  یاقتصاد  ،ی مال  ندهیآ  نيتأم  ،ی اسيس  ثبات  ،یجهان  مقررات  و

  تيوضعو    یمال   ت يشفاف  بر  د يتأک  و   یورزش  یساز  برند   ةحوز  در  الزم  یاستانداردها  و  نيقوان  نیتدو

  مسائلعنوان شود که    د یها با  افتهیبخش از    نیا  ليبود. در تحل  یالملل   نيب  روابط  و  یخارج  استيس

  نيب  یهاتيموفق  بر  گر   مداخله  یطيمح  عوامل  ن یتر  د يکل  یاقتصاد  مشکالت  و   ی اجتماع   ـ   یاسيس
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  رانیمد  حضور  ها،   م یتحر  ، یاسي س  ثبات  عدم   رابطه،   نیا  در .  بودند  پژوهش  ن یا  در  یورزش  یالملل

 جمله   از  الملل  نيب  روابط  و  یخارج  استيس  در  ها   تنش  و  زنان  ورزش  ی هاچالش   و   موانع  ،یاسيس

 مشکالت   ن،يهمچن.  دارند  یمنف  ر يتاث  کشور  یورزش  یالملل  نيب  یهاتيموفق  بر  که  هستند  یموارد

  که  است شده  ورزشی هایفدراسيون بودجه بر منفی  تاثير موجب ملی  پول ارزش کاهش  و یاقتصاد

  در یی توانا  عدم ورزشکاران، از جانبه همه ت یحما عدم   مانند  یمشکالت بروز  باعث باعث  خود مهم  نیا

 شدن   شغله  چند  آن  متعاقب  و  ورزشکاران  به  یاقتصاد  فشار  ورزشکاران،   یدستمزدها  پرداخت

 ت يفيک  بر  نخبه  انيمرب  و  ورزشکاران  یشتيمع  یهادغدغه  کردن  غلبه  ، یمال  نيتام  بخاطر  ورزشکاران

 ورزش   در  یتیریمد  ثبات  و  کشور  در  یاسيس  ثبات  رابطه،  نیا  در.  است  شده  یورزش  ناتیتمر  و

  همکاران،  و   بهار  یشعبان )  باشند   ورزش  در   یالملل  نيب  یهاتيموفق  کسب  یبرا  ی مناسب  بستر  توانندیم

1393). 

 موثر   یراهبردها

-افتهی  مطابق  یورزش  ی دادهاینخبه در رو  شکارانورز  یالمللنيب  یهاتيموفق  قیطر  از  کشور  یبرندساز

  ی اجتماع ـ    یاسيس  تیحما  پژوهش،  و  آموزش  ،ی تیریمد  یهااستيس   شاملپژوهش    نیا  6جدول    یها

اقتصاد   فرزادفر،    ی هاپژوهش   با   افتهی  نی ا  . بودند  ورزشکار  بانوان  حضور  توسعه  ، یساز  فرهنگ  ، یو 

 و  بوسچر  ید  و(  2012)  همکاران  و   یسجاد  ،(1398)  ،یراد  یموسو   (1388)  یبهرام  و  یوسفی

  تیحما  ورزش،  صنعت  در  یرقابت  یفضا  جادیا  یهاهیگو  خصوص،  نیا  در.  بود  همسو(  2009)  همکاران

-یتکنولوژِ  از  استفاده  آموزش  بورس،  بازار  در  ورزش  صنعت  حضور  ورزشکاران،  از  موقع  به  ی مال  نيتام  و

  نینو  یهابرنامه  و   افزارهانرم  از  ونيفدراس  استفاده   ،یبرندساز  و   ارتباطات  ابزار  عنوان  به   ا يدن  روز   یها

  صنعت  یبرندساز  نهيزم  در  یپژوهش  ی هاطرح  و   مطالعات  دادن  سوق  ، یکار  مختلف  ی هاحوزه   در

 ورزش  ی الملل  نيب  ن یاديم  در  موجود  موانع  برداشتن  ،یعموم  یکاال  كی  به  ورزش  نمودن  لیتبد  ورزش،

 ییشناسا   ، یخارج  یهاهیسرما  جذب  ،یورزش  یالمللنيب  ی دادهایدررو   محجبه  بانوان  حضور  بانوان،

  گرید  ورزشکاران  با  ییارویرو  در  ورزشکاران   تيممنوع   کاهش  ورزش،  قیطر  از  ییدرآمدزا  یهاتيظرف

  در   کشور  ونياسيس  به  یبخش  یآگاه   ،(رانیا  کشور  به  نسبت  یالملل  نيب  یمنف  دید   کاهش)  کشورها

  ی اجتماع  هیسرما توسعه و یپلماسید ابزار عنوان به ورزش از استفاده نخبه، ورزش مثبت اثرات نهيزم

پژوهش    یهاافتهی  از  بخش   نیا  ل يتحل  در  عامل بودند.   نیا  یهاهیگو  از  یبخش  نخبه  ورزش  قیطر  از

  است يس.  باشد  یم  یساز  برندموثر    یاز راهبردها  یکی  حيصح  یتیریمد   یهااستيسداشت که    انيب  دیبا

)    ی تیحما  ، یاقتصاد  درست  یهااست يس  قیطر  از  و   است  رانیمد  یبرا  ییاجرا  یريگ  م يتصم  روند
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   ی علم کردیرو. شود یم ورزشکاران تيموفقامکانات و ...( از ورزشکاران نخبه باعث  ،ی مال یهاتیحما

  یهایفناور  از  استفاده   ،ی مل  یهاميت  ان يمرب  دانش  کردن  روزآمد  مانند   پژوهش  و  آموزش  بر  یمبتن

 یريبکارگ  ،یکار  مختلف  یهاحوزه   در  نینو  یهابرنامه  و  افزارهانرم  از  هاونيفدراس  استفاده  ا،يدن  روز

 و  یورزش  یعلم  یهاتيظرف  از  یريگ  بهره  و  یالملل  نيب  متخصص  یورزش  علوم  مشاوران  و  مدرسان

-تيموفق یامدهايپ  نهيزم در یپژوهش  یهاطرح و مطالعات دادن سوق مانند یورزش علوم  پژوهشگاه

  . باشد  داشته  نخبه  ورزشکاران  یالملل  نيب  تيموفق  بر  یمثبت  ريتاث  تواند یم  یورزش  یالمللنيب  یها

  یکشورها  از  یاريبس  راستا،  نیا  درکه    بودپژوهش    گریراهبرد د  بانوان  ورزش  توسعه  بر  تمرکز  ن،يهمچن

 بخش  پرمدال  یهارشته  بر  تمرکز  با  یورزش  یالمللنيب  یدادهایرو  در  مدال  کسب  نهيزم  در  موفق

  ژاپن  ن،يچ  مانند  ايآس  شرق   یکشورها  مثال،  .اندشده  خود  یکشورها  یبرا  ینیآفر  افتخار  باعث  بانوان

  ما  کشور که است یحال  در نیا اند نموده کسب بانوان قیطر از را خود یهامدال شتريب یجنوب کره و

 نخبه   ورزشکار  بانوان  بخش  یهاتي ظرف  و   گاهیجا  هنوز  اما  نهيزم  نی ا  در  رياخ  ی هاتیحما  رغم   ی عل

 به  تواند  یم  نهيزم  نیا  در  مناسب  یگذار  هیسرما  و  توجه  و  نشده  ن ييتب  یخوب  به  مدال  کسب  جهت

 باعث  یمل  رسانه  از  بانوان  مسابقات  پوشش  عدم  ،نيهمچن.  ندینما  کمك  کشور  یالمللنيب  گاه یجا  ارتقاء

  در  گسترده  حضور  در   ضعف  و   بخش   ن یا  در  مناسب   ییدرآمدزا  فقدان    و   اسپانسرها  حضور  عدم 

  ت یحما  .(1395  ی وسفی  و   یديع   ، 1398  ،یراد  یموسو)  است  شده   یالمللنيب  بزرگ  ی دادهایرو

 رابطه،   نیا  در  که  بود  پژوهش  نیا  گرید  راهبرد  نخبه  ورزشکاران  از  یاقتصاد  و  یاجتماع ـ    یاسيس

  ، یراهبرد  یی همراستا  و   اتحاد   و  ورزش  نهيزم  در  کشور  کالن  سطح  رانیمد  مناسب  یگذار  استيس

 ها،تیحما  و  اعتبارات  جذب  و  مجلس   و  دولت  با  كيالمپ  یمل  تهيکم  و  ورزش  وزارت  مناسب  تعامل

  و  مدال  پر  یهارشته  یرو  بر  یگذارهیسرما  نخبه،  ورزشکاران  از  تیحما  جهت  مناسب  یگذاراستيس

  مناسب  ها   رساختیز  جادیا  نخبه،  ورزشکاران  از  ت یحما  یهاقوصند  جادیا  مناسب،  ليپتانس  یدارا

 راد   یموسو  رابطه،  نیا  در. نمود  خواهد  فراهم  را  یالمللنيب  شتريب  یها تيموفق یهانهيزم  ...  و  یورزش

  و  شغل   که  چرا  ؛ کنندیم   معاش  امرار   ورزش  قیطر  از  یاحرفه   ورزشکاران  که  نمود  گزارش(  1398)

  نیباالتر به که کنندیم را خود یسع تمام نهيزم نیا در نیبنابرا است، کردن ورزش همان آنان حرفه

  با  یاحرفه  یقراردادها  قیطر  از  درآمد   کسب  موجبات  لهيوس  نی بد  و   کرده  صعود  یورزش  سطوح

  مسابقات   آنکه  حال .  کند  فراهم  را  یورزش  یهامدال  و  زیجوا  کسب  و  یورزش  انيحام  جذب  ها،باشگاه

  قهرمانان،  توسط  شده  کسب  افتخارات  بر  عالوه  و  بوده  کنانیباز  یبرا  یورزش سطح  نیباالتر  یالمللنيب

ـ    یاسيس  یهاتیحما  خصوص  در.  اورنديب  ارمغان  به  خود  کشور  ی برا  را  یمثبت  یامدهاي پ   تواندیم

  امور   وزارت  بدنه  و  یورزش  یپلماسید  بخش  در  کمتر  یقهرمان  ورزش  حوزه  رسد  یم  نظر  به  یاجتماع 
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 و  گرددیم  محسوب  ونياسيس  خلوت  اتيح  ینوع   به  و  دارد  قرار  کشور  استمدارنيس  ریسا  ای  خارجه

مقاصد خود    یبرا  یبه عنوان ابزار   یورزش  یهاميت  ای  ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  از  اغلب  آنها

  ی هاتیحما  که  است  یحال  در  نی ا  دارند،   تیحما  در  یسع  ی یهااميپ   یهااستفاده کرده و صرفا با ارسال

با تصو به نفع ورزش قهرمان  نيقوان  بیمهم  انعکاس موفق  ی متناسب    یدارا  تواندی آن م  ی هاتيکه 

  گرید  یريگميتصم  یهابخش  ریسا   ای   و   دولت   ا ی   مجلس   در   باشد،   همراه  به  یالمللنيب  مثبت   ی امدهايپ 

 . فتديب اتفاق د یبا

نخبه    یالمللنيب  ی هاتيموفق  ق یطر  از  کشور  بر  مؤثر  یامدهايپ    ی ورزش  یدادهایرو  درورزشکاران 

  ،یالمللنيب  منزلت  و  ژيپرست  ، یاجتماع ـ    یاسيس  ی امدهاي پ شامل    پژوهش   7جدول    ی هاافتهی مطابق  

 سطح   در  ورزشکاران  و  انيمرب  شدن  برجسته  بانوان،  ورزش  از  مناسب  ریتصو  غات،يتبل  و  یابیبازار

 ، ( 2017)   كیاستروژ  و  یرسکيکوب  .بود  یالمللنيب  و تعامالت  ارتباطات  و  یگردشگر  توسعه  ،یالمللنيب

  ضيف  ،(2017)    جونز  و  الي ف  نات،(  2017)  یگودرز  و  ی آبادضيف  یعتیشر   ،(2015)   ميک  ونی  وونگ

  مانند  ی یهاخود به جنبه  یها( در پژوهش1388)  یبهرام  و  یوسفی   فرزادفر،  و(   2017)  همکاران  و

  یالمللنيب  یهاتيموفق یاسيس  و یاقتصاد  یامدهايپ   ،یالمللنيب  تعامالت  ،یالمللنيب  ژيپرست  و  اعتبار

 نخبه   ورزشکاران  یالمللنيب  یهاتيموفق  امد يپ   یهاهیگو  از  یبرخداشتند.    ارهاش  یورزش  یدادهایرو  در

  از  مثبت  غاتيتبل  ،یورزش  یالمللنيب  گذاران  هیسرما  یبرا  بستر  جادیاشامل    یورزش  یدادهایرو  در

  یهاتيظرف  و  ها یتوانمند  یمعرف  ،یرانیا  ورزشکاران  و  ها  ميت  یها تيموفق  و  جوانمردانه  یرفتارها

  از  استفاده  ،یورزش  یالمللنيب  یها تيموفق  با  کشور  از  زيآم  صلح  چهره  ارائه  ا،يدن  به  کشور  ورزش

 الملل ن يب  سطح  در  نخبه  ورزشکاران  از  استفاده  کشور،  برند  تیتقو  در  یاجتماع   یهاشبکه  تيظرف

 ونرها یلژ  حضور  ليتسه  و  توسعه  ورزش،  قیطر  از  منطقه  در  صلح  روند  به  کمك  صلح،  راني سف  عنوان

 ن يب  افتخارات  کسب  قیطر  از  انيمرب  منزلت  به  توجه  ،(رانیا  یورزش  رانيسف  عنوان  به)  جهان  سطح  در

  نقش  یبرا فرصت جاد یا ،یالمللني ب یدادهایرو در نخبه ورزشکاران توسط کشور  پرچم اهتزاز ،یالملل

  شیافزا  و   کشورها  نيب  یالمللنيب  یورزش  مراودات  یبرا  فرصت  جادیا  نخبه،  ورزشکاران  مثبت  ینیآفر

 یورزش  یالمللنيب  تيموفقرابطه،    نیبود. در ا  یورزش  یهایزبانيم  قیطر  از  یورزش  گردشگر  جذب

اصل  عنوانبه مرب  استمداران،يس  مدنظر  شهيهم  یقهرمان  یها ورزشدر    یهدف  و   انيورزشکاران، 

  یورزش  یدادهایدر رو  تيموفق  رایز  ؛ (45  ،2009  ،1وودز   باربارا)  استعرصه ورزش بوده    پژوهشگران

ورزش   ستميبه عملکرد س  یتوجه  قابلبه مقدار    یورزش  ميت  كی  ایورزشکار    كیتوسط    یالمللنيب

 
1. Barbara Woods 
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 ی الملل  نيب  اعتبار  و  افتخار  کسباز منابع موجود در جهت   اثربخشآن در استفاده    ییو توانا  یقهرمان

در کانون توجه  که  یالمللنيب  یورزش  ی دادهای رو  در  مدال  کسب  ن،یبنابرا(.  2007  م، ي ک)  دارد  یبستگ

 ريتأثجامعه را تحت    كی  یاجتماع   ، یفرهنگ  ،یاقتصاد  طیشرا  تواندیماز کشورها قرار دارد    یاريبس

را آماده و روانه مسابقات    یورزشکاران  ،یزیربرنامهبا    اند تالشاز کشورها در    یاريبس  ، رونیازاقرار دهد.  

  مطابق(.  11  ،2012همکاران،  و  یسجاد )  کنند   نيبزرگ تضم  یدادهایرا در رو  ها آن  تيکنند که موفق

  ـ   یفرهنگ   یهااستيس  بردشيپ   در  ورزش  نقش  به  که(  1396،  97)  همکاران  و  راسخ  پژوهش  جینتا

  قیطر  از  یورزش  یپلماسید   اهداف  که  کردند  گزارش بودند،  پرداخته  رانیا  یاسالم  یجمهور  یاجتماع 

 در   حضور  با  ورزشکاران  و  انيمرب   اعزام  ، (هارساختیز  توسعه  با)   یالمللنيب  یدادهایرو  ی زبانيم

  ی المللنيب  مجامع   در   هدفمند   تیعضو و یورزش  نخبگان   و   ستارگان از  استفاده   ، یالمللنيب  ی دادهایرو

 در   رانیا  زيآم  تيموفق  عوامل  ییشناسا  با(  1397)  راد  یموسو  ن،يهمچن.  باشدیم  یابيدست  قابل

  بانوان،   ورزش  به  توجه  ورزشکاران،  یبرا  یمال   یهازهيانگ  مانند   یدي کل  یعوامل  ك،يالمپ  یهایباز

  انيمرب  آموزش   به  توجه  ،یاب یاستعداد  تیریمد  پرمدال،   یهارشته   به  توجه  توانمند،  انيمرب  از  استفاده

 .دانستند كيالمپ یهایباز در رانیا تيموفق عوامل عنوان  به را یتیریمد عوامل و

 پژوهش   یکل  ی ریگ  جهینت

  تياهم  دارند،  ذهن  در  آنها  از  جهان  یهاآدم   که  یریتصو  یبرا  بخواهند  جهان  سراسر  یکشورها  نکهیا

خود    یبرندساز  یکشورها به دنبال رقابت برا  رياخ  ی هاسال   در  اما   ست، ين  یدی جد  زيچ  شوند،   قائل 

رابطه،   ن ی. در اباشدیم   ی قهرمان  ا یحوزه، ورزش نخبه    نیبرجسته در ا  یهانهياز زم  ی کیهستند و  

  یهاميت  و  نخبه  ورزشکاران  یالمللنيب  تيموفق  امديپ   کشورها  یالمللنيب  ژيپرست  و  وجهه  شیافزا

  طرف  از.  دهدیم  نشان  را  کشور  کردن  برند  بر  آنها  یالمللنيب  تيموفق   مهم  نقش  که  هست  یورزش

و    یقهرمانکشور از ورزش    تیریمدارن و افراد با نفوذ در سطوح مهم مد   استيس  یهاتیحما  گر،ید

  ، یانسجام مل  جادیکشور مانند ا  یبرا  یمهم  اريبس  یامدهايکه عملکرد آنها موجب پ   ورزشکاران نخبه

 ژ يپرست  کسبو    نیادي در م  یاهتزاز پرچم و نواخته شدن سرود مل  ،یالملل  نيو ب  یغرور و افتخار مل

 ی الملل  نيب  نیادي م  در  تنها  توانیم   را  مهم   ن یا  که  دارد  همراه  اخلد  در  راتوسعه ورزش    ،یالمللنيب

  ی هات یحما  ث،يح  نیمشاهده نمود. از ا  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ،یاسيس  یهاعرصه  ریسا   نه  و  یورزش

  ،نيهمچن.  د یرا فراهم نما  امدهايپ   نیساز بروز ا  نهيزم  تواندیمختلف م  یهاسطوح کالن کشور در بخش

  یالمللنيب  ی هاتيابعاد موفق  ریکه لزوم پرداختن به سا  است  ی مل  ی کپارچگی  از  موثر  ینماد  ورزش

 . بود خواهد تياهم حائز یورزش و ی فرهنگ  ،یاجتماع  ، یاسيس بعد از ورزشکاران یورزش
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 پژوهش  یهاتیمحدود

  که  خبرگان   از  ی برخ  متاسفانه  بود،   هدفمند   ، یرتصادفيغ   صورت  به  یريگنمونه  نکهیا  به  توجه  با 

  با   اغلب  پژوهش  نیا  در  ن،ي. همچننداشتند  را  ی کاف  و  الزم  یهمکار داشتند،  زين  یخوب  اريبس  اطالعات

 نکهیا  به  توجه  با.  شد  مصاحبه  یورزش  ی دادهای رو  و  یورزش  یابیبازار  حوزه  در  ی دانشگاه  دياسات

  به  توانستیم   حوزه  نیا  متخصصان  یهمکار  هست،  یارشته  نيب   یتخصص  موضوع  ك ی  یرندسازب

 . کند  کمك کار یغنا

 یپژوهش  و   یکاربرد  شنهاداتیپ

 : باشدیم لیذ شرح به استگذارانيس یپژوهش برا  نیا یهاافتهیبر  یمبتن شنهاداتيطور خالصه پ  به

تاک  ،یعل  طیشرا  بخش  در • به  توجه  برخ   شتريب  ديبا  در  ها،  یخبرگان    عامل   نیترمهم  عامل 

  یهارساختیز  ،شودیم   شنهاديپ   اساس   نیا  بر   که  بود  ورزش  توسعه  فرهنگ  و   هارساختیز

 ق یتشو  با  نيهمچن  و  گردد  فراهم  یانفراد  و  یميت  یهارشته  در  آورمدال  یهارشته  با  متناسب

  مدل  قیطر  از  ورزش  فرهنگ  توسعه  به  یالمللنيب  نیاديم  در  مدال  کسب  به  نخبه  ورزشکاران

 اقدام  نخبه  ورزش  قیطر  از  یساز  فرهنگ  یعنی  همکاران  و  مول   یمراتب  سلسله  هرم  معکوس

 . گردد

  مشارکت  نيهمچن  و  یورزش  مهم  یدادهای رو  یزبان يم  تياهم  به  توجه  با   ،یانهيزم  طیشرا  بخش   در •

 از   را  کشور  یساز  یبرندساز  نهيزم  تواندیم  تيموفق  کسب  ،یورزش  بزرگ  یدادهایرو  در  یقو

  فراهم   را  ی الملل  نيب  وجهه  و   اعتبار  کسب   و   مهم   ن یاديم  در  کشور  پرچم   اهتزاز  مدال،  کسب  قیطر

 . کنند

  با   شودیم  شنهاديپ   یداخل  موانع  و  ها  تیمحدود  وجود   به  توجه  با  گر،  مداخله  طیشرا  بخش  در •

 و  نخبه ورزشکاران پرقدرت حضور  نهيزم یماد امکانات و منابع ليتسه و یحقوق موانع برداشتن

 در   زن  تماشاگران  حضور  موانع  برداشتن  با  نيهمچن  و  یالملل  نيب  یدادهایرو  در  بانوان   ژهیو  به

  مردان   و   زنان  مهم  یورزش  یدادهایرو  ی زبانيم  یبرا  را  نهيزم  یورزش  ی هاومیاستاد  و   ها سالن

 کمك   کشور  نرم  قدرت  عنوان  به  آن  یهاتيموفق  و  ورزش  کردن   برجسته  به  تا  ندینما   فراهم

 . ندینما

 ورزش،   نرم  قدرت  یهاجنبه  به  توجه  یعن ی  یاجتماع   ـ  یاسيس  یهاتیحما  ،راهبردها  بخش  در •

 رابطه،  نیا  در  که  بود  هایاستراتژ  نیتر  مهم  از  بانوان  ورزش  یالمللنيب  توسعه  و  یورزش  یپلماسید

  یالمللنيب  بعد  تیتقو  خارجه،  وزارت  با   كيالمپ  یمل  تهيکم  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  كینزد  تعامل
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 خواهد  کمك  نخبه  ورزش  مقوله  در  را  کشور  یبرندساز  موضوع  در  یورزش  یپلماسید   حوزه  در

 . نمود

  انسجام  و  غرور ،یاجتماع  و  یالملل   نيب  منزلت)  ی اجتماع ـ    یاسيس  یهامقوله ،  امدها ي پ   بخش  در •

 ورزش  از تیحما راستا، نیا  در  که بودند  ها عامل   نیتریديکل کشور شدن برند و ژيپرست  و(  یمل

 در   گذاراستيس  یورزش  ريغ  و  یورزش  یهاسازمان  کالن  یاصل  راهبرد  عنوان  به  تواندیم  نخبه

 نخبه   ورزشکاران  درخشش  قیطر  از  کشور  از  یالمللنيب  سطح  در   مثبت  وجهه  تیتقو  و   یبرندساز

 داخل   در  یمل  تیهو  و  انسجام  ،یمل  غرور  تیتقو  نيهمچن  و   مطرح  یورزش  یهاميت  و  ها  باشگاه  و

 . ندینما  جادیا الگو نیا از حاصل جهينت و  امديپ  عنوان به

  آن  یخارج  و   یداخل  مثبت  اثرات و   یورزش یالمللنيب  تيموفق یامدهايپ  شودیم شنهاديپ   مجموع  در

 كيالمپ  یمل  تهيکم  و  ورزش  وزارت  یهابخش  قیطر  از  کالن  گذاراناستيس  و  استمدارانيس  یبرا

  ندهیآ  ی هاپژوهش  یبرا  ا راهگش  ی نظر  یمبنا  عنوانبهپژوهش    نی ا  . گردد  یبخش  ی آگاه   و  برجسته

بود پژوهشپایه  عنوانبه  تواندیم   و  خواهد  برای  بعدی  ای    شنهاديپ .  رديگ  قراراستفاده    موردهای 

  آورمدال  یورزش  یهارشته سهم    نيهمچن  و   گرید   یهاحوزه  ریسا  قیکشور از طر  یسازندبر  گردد یم

  یهاچالش  گرددیم   شنهاديپ   ن،يهمچن  .گردد  یبررس  زين  یالمللنيب کشور در سطح    یسازبرجسته در  

 .رديگ قرار یبررس مورد کشور در  ورزش قیطر از یبرندساز توسعه
 

 ی قدردان   و تشکر 
از ناظر محترم   داشتند، یهمکار مانهيصم  اطالعات  یآور  جمع  و  مصاحبه  یط  در  که  یافراد همه از

 کمال ، کمك نمودند  ی مال  تیکه با حما  یجمهور  است یر  یفناور  و  پژوهش   صندوق    نيهمچن  وطرح  

 .دارم را یقدردان و تشکر
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