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Abstract 
Sport is introduced non-political only in appearance; but this social issue has long been a 

battleground for power in politics. From the first days of structuring, illusive sports field 

in Iran has always seen the presence of rulers from other fields, except for short periods. 

While sports development is a systematic, intertwined, and highly specialized that is 

becoming increasingly complex, in this context, the human resources of the sports field, 

who have a deep knowledge and appropriate experience of the sports field, are 

undoubtedly the best options to be at the top of the general management of the sport. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the options among sports management 

professionals for the position of the Ministry of Sports and Youth. For this purpose, using 

the actor analysis technique and the strategic planning simulation tool called Mactor, the 

degree of impact and effectiveness of key actors of the sport field on each other, and also 

identifying the position of each actor towards the goals were examined. Seventeen sports 

management experts who were selected purposefully, completed the actor-actor and actor-

goal matrices. The implications of the actors toward the goals, the scale of the actors' 

competitiveness, the convergence and divergence of the actors and the goals, as well as 

the net distance between the key actors and the goals, were carefully examined with the 

software. The goal of political behavior development is of particular interest to all sports 

actors. Organizing the youth affairs and developing women's sports requires the 

fundamental changes in the structure and outlook of the actors. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 
Sport is introduced non-political only in appearance; but this social issue has long 

been a battleground for power in politics. From the first days of structuring, 

illusive sports field in Iran has always seen the presence of rulers from other fields, 

except for short periods. While ports development is a systematic, intertwined, 

and highly specialized that is becoming increasingly complex, in this context, the 

human resources of the sports field, who have a deep knowledge and appropriate 

experience of the sports field, are undoubtedly the best options to be at the top of 

the general management of the sport. Therefore, the purpose of this study is to 

analyze the options among sports management professionals for the position of 

the Ministry of Sports and Youth. 
 

Materials and Methods: 
This was a critical study from perspective of the dominant paradigm.  We used 

the mixed methods research involving the combined use of quantitative and 

qualitative methods, and employed the actor analysis technique to assess people 

who had eligibility in the sports for selecting the Youth and Sports Minister. To 

perform this analysis, a strategic planning simulation tool called MACTOR 

(Matrix of Alliance and Conflict: Tactics, Objectives, and Recommendations) 

(Godet, 1991, 611) was used. The MACTOR method seeks to gauge the balance 

of power between the stakeholders and study their convergences and divergences 

when faced with a certain number of the related objectives, allowing them to 

determine alliances and coalitions and avoid conflicts (Lakner et al., 2018, 4).  

The actor analysis via the MACTOR method comprises three general and 

interconnected stages (Rees & MacDonell, 2017): 

1. Determining the key actors and defining their main objectives, 

2. Determining the influence of the actors on each other, 

3. Describing and calculating the position of each actor with respect to an 

objective. 

The study’s participants included 17 sports management experts working in 

organizations at all levels of sport. The purposive sampling was used to select the 

participants by taking into account their eligibility to meet the research objectives.  

They completed "actors/actors" matrix and "actors / objectives" matrix. 
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Findings: 
Histogram of the actor's implication towards his/her objectives indicates the status 

of the actors' objectives. In fact, it shows that how much all actors agree or 

disagree with an objective. It was found that the key actors fully agreed with the 

objectives of public sports, championships, professional competitions and the 

development of political behavior. These actors had no firm opinion about the 

objectives of supporting and recommendations for strengthening educational 

sports, developing and strengthening sports programs for women, developing 

sport tourism, protecting the environment and organizing youth affairs 

(employment and marriage), and they fairly disagreed with these objectives. In 

other words, they must work harder to achieve these goals. 

The findings demonstrated that there were strong convergences between the key 

actors at several levels. In other cases, there were moderate convergences between 

them. It was found that there was a strong convergence among Hamidi, Ghasemi, 

Sajadi and Goodarzi. Also, a good convergence was observed between Dabir and 

Khadem.  

Figure 1 shows a map showing the relationship among the objectives and key 

actors of the sports field regarding the issue of selecting the Youth and Sports 

Minister. As shown in Fig. 1, the relationship and distance between each of the 

actors and the objectives are well defined. 
 

 
Figure 1 - Relationship Map of Key Goals and Actors 
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It was shown that all the actors were far from achieving the very important 

objective, i.e., organizing youth affairs (employment and marriage), Ghasemi and 

Hamidi attained performance levels which were at the least distance from this 

goal. They were also close to achieving the goals associated with developing and 

strengthening sports programs for women and sports tourism. 
 

Conclusion: 

Despite the fact that the miracles are highly unlikely to occur, but they have a 

significant impact on all systems and those in charge of sports (Shahvali 

Kohshouri et al., 2021, 4), a growing increase is observed in the complexity of 

sports, raising more questions about the future of sports, and creating additional 

concern. On the other hand, the form of sports management in Iran and its 

complex problems are no longer employ non-specialist managers as in the past, 

and no organization is as subject to public judgment as the Ministry of Sport and 

Youth. In such a situation, the human resources in the sports, who have a deep 

knowledge and experience in the sports, can be selected as sports general 

managers in the current turbulent, changing conditions. Dr. Sajadi was selected 

by the study’s participants as Sports and Youth Minister. This key actor had 

successful coalitions with Dr. Goodarzi, another actor who achieved significant 

scores. Also, Dr. Hamidi who had experience in sports and politics showed 

successful coalitions with Dr. Ghasemi, who had experience in sports diplomacy, 

can be fruitful for the sports. 
 

Keywords: Convergence, Future studies, Key actors, Mactor, Minister of 

Sports, Sports field. 
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 مقالة پژوهشی 

پست وزارت ورزش و   یهانه یگز ل یورزش: تحل دانی از جنس م یانتخاب

 1تورجوانان با روش مک 
 

 شوریکوه یجواد شهول
 

  ،ی واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسالم  ،یو علوم ورزش  یبدنت یگروه ترب  ، ی ورزش  تیریمد  یدکتراي تخصص  .1

 ایران   مبارکه،
 

 06/1400/ 07تاریخ پذیرش:                         1400/ 30/04تاریخ دریافت: 

 چکیده 

رقابت بر سر قدرت    يبرا  ی دان یپهنه و م  رباز یاز د   یامر اجتماع  نی اما ا  شود،یم  ی معرف  یاسی رسیورزش، تنها در ظاهر، غ

  یاز مقاطع  ر یساختارمندشدن به غ  يروزها   نیاز نخست  ران،یورزش در ا   ۀاغواکنند  دانیبوده است. م  است یس  دان یدر م

شاهد حضور حکمرانان  همواره  د  ی کوتاه  توسع  ها دانیم  گر ی از جنس  آنکه  حال  است؛  فرا  ۀ بوده  مند،  نظام  ي ندیورزش 

  يهاهیسرما   د یتردیب   ي بستر  ن ی. در چنشودیآن اضافه م  ي هایدگیچیروز به پبهروزاست که    یو کامالً تخصص  دهیتندرهم

قرارگرفتن در رأس    يابر  ها نهیگز   ن یارند، بهترورزش د  دان یمناسب از م  ۀو تجرب  ق یورزش که شناخت عم  دانیم  یانسان 

پست    يبرا یورزش  تیر یمتخصصان مد  انیاز م  ییها نهیگز   لیپژوهش حاضر با هدف تحل  رونی اند؛ ازاکالن ورزش تیر یمد

  ک ی استراتژ  ي زیر برنامه  يسازهیو ابزار شب  گرانی باز  لیتحل  ک یبا استفاده از تکن  منظورنی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. بد

  نیو همچن  گری کدیها از  آن  يریرپذیتأث  زانیو م  گری کدیورزش بر    دانیم  يدیکل  گران ی باز  يرگذاریتأث  زانیتور، مبه نام مک

صورت کامالً  که به  یورزش  تی ریشد. هفده نفر از خبرگان مد   یدر برابر اهداف بررس  گرانی از باز  ک یموضع هر   ییشناسا 

نسبت به    گرانی ازب   يامدهایکردند. پ  لیرا تکم  اهداف–گر یو باز   گر بازی – گریباز   ي هاسیهدفمند انتخاب شده بودند، ماتر 

  يدی کل  گرانیباز   ن یخالص ب   ۀفاصل  نیو اهداف و همچن  گران یباز  ییو واگرا   یی همگرا  گران،ی باز  يریپذ رقابت  اسی اهداف، مق

  ۀ خاص هم  همورد توج   ،یاسیرفتار س  ۀپژوهش، هدف توسع   ن یا   يهاافتهیشد. براساس    ق یدق  یافزار بررسو اهداف با نرم

در ساختار و  یاساس راتییورزش بانوان به تغ ۀامور مربوط به جوانان و توسع  یدهورزش قرار دارد. سامان دانیم گرانیباز 

 دارد.  از ین   گرانینگاه باز 
 

 .ییورزش، همگرا  ریورزش، وز  دانیم ،يدیکلگرانیباز  ،یپژوهندهیآکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
برداري سیاسی شده است )فاضلی و اسدالهی، بهرهعنوان ابزاري فرهنگی  از ورزش مدرن همواره به

 گوناگونعناوین    ایکی از اموري است که بعصر حاضر،    1اجتماعی  - (. این پدیدۀ سیاسی669،  2020

روز بر . روزبهگوناگون با آن سروکار دارند  هايبه شکلزیادي    هايو گروهاست  در جهان مطرح شده  

)فلمینگ، ساتکلیف، لوکاسن، پینه   شودمدران افزوده میمردان و سیاستدولت محبوبیت ورزش نزد  

اي است که در  (؛ زیرا ورزش صرفاً ماجرایی ساده نیست؛ بلکه متنی چندالیه1،  2020،  2و دونکین 

 (. 2021، 4نقش دارد )جانگ و جو 3دادن به هویت جامعهشکل

تدبیر می اندکی  ورزبا  متقابل  رابطۀ  به  پژوهشگران )راینش و سیاست پی  توان  تاکنون  ،  5برد. 

( دربارۀ اهمیت  2021نژاد و عبدي،  ؛ عاشقی، رمضانی2021،  7؛ حسن 2021،  6؛ مولنار و ویقام 2021

اند. مشکل است که کسی قادر باشد با صدایی مستقیم بگوید  سیاسی و ایدئولوژیک ورزش نظر داده

)دلگادو  ندارد  ربط  سیاست  به  ورزش  اندیشه334،  2003،  8که  در  همواره  ورزش  سیاسی  (.  هاي 

مدنظر حکومتمردان، مفید شمرده میدولت ابتدا  از  و  دولتشود  و  است؛ چنانکه حتی  ها  بوده  ها 

کند نیز به موضوع ورزش  که طرحی براي مدینۀ فاضلۀ خود ترسیم می  10جمهوردر کتاب    9افالطون 

 است.  پرداخته   هاو سیاست و رابطۀ متقابل آن

شناس سرشناس فرانسوي، ورزش را تنها در  شناس و مردم(، جامعه1930-2002)  11پیر بوردیو

عنوان امري اجتماعی از ورزش نام برده است، اما آن را پهنه ظاهر، غیرسیاسی معرفی کرده است و به

مفهوم تسلط    12وبر   تأثیر ماکستحتکه  بوردیو  و میدانی براي رقابت بر سر قدرت میدان دانسته است.  

  «دین»  شناسیجامعه  از  را  وبر  شناسی جامعه  هاينظم  ۀرا به ارث برد و نظری  13هاي سمبلیکو سیستم

 
1. Socio-Political Phenomenon 

2. Fleming, Sutcliffe, Lucassen, Pine & Donkin 

3. Community Identity 

4. Zhang & Xu 

5. Ryan 

6. Molnar & Whigham 

7. Hasan 

8. Delgado 

9. Plato 

10. Republic 

11. Pierre Bourdieu 

12. Max Weber 

13. Symbolic Systems 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012818697800011X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141933121001733#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141933121001733#!
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Greg%20Ryan:and&min=1&max=10&t=query_term
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690219891656
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690219891656
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عنوان اولین کلیدواژه براي ورود به قلمرو ورزش  تغییر داد، از کلمۀ  »میدان« به  «1»میدان  ۀبه نظری

میدان هنري، میدان سیاسی، میدان دینی،  هاي کوچک بسیاري مانند  استفاده کرد. از نظر وي، میدان

اي اند. وي اعتقاد داشت میدان حوزهمیدان ورزشی و غیره وجود دارد که جزئی از جهان اجتماعی

شناختی، نمادین  هاي مختلف نشانهکمابیش یکپارچه و قابل تعریف با قواعد، سازوکارها، الزامات و نظام

ها اغلب بسیار زیاد و  هاي دیگر نیست و تداخلل از میدان و اجتماعی است. هیچ میدانی کامالً مستق

هاي دیگر تماس و  هاي دیگري از میدانهایی از یک میدان عموماً با پهنهمتکثر هستند؛ بنابراین پهنه

 شود.ها روابط کنشگران بسیار پیچیده مییابد و در این حوزهتداخل می

هاي گوناگون موجود در عرصۀ ست را جزو میدانشود ورزش و سیابراساس همین نظریۀ بوردیو می

بر هم تأثیرگذار هستند؛ براي مثال،    کنش دارند و ها با یکدیگر برهمکالن اجتماع تلقی کرد. این میدان

هاي موجود در عرصۀ میدان ورزش بهره بگیرد و منویات و اهداف  تواند از سرمایهمیدان سیاست می

( در نوشتار خود 2009(. ملکوتیان )671،  2020فاضلی و اسدالهی،  خود را در این حوزه دنبال کند )

بوردو معتقد است که پتانسیل قدرت در ورزش باعث   هايدربارۀ سیاست و ورزش، با استناد به نظریه 

 شود احزاب سیاسی، سندیکاها، کلیساها و مراکز سرمایه وارد این عرصه شوند.می

هاي مختلف آن و همچنین آشنایی  ورزش و سیاست و جنبه اي کوتاه بر رابطۀ  این بررسی، مقدمه

به میدان جذاب ورزش و بحث  اشاره  پژوهش حاضر،  اصلی  آنکه مسئلۀ  بود؛ حال  با مفهوم میدان 

گرفتن مسئولیت وزارتخانۀ ورزش و جوانان توسط  عهدهمدیریت این میدان در باالترین سطح یعنی به

هاي بسیاري است ذعان کرد هر فردي در آنِ واحد عضو میدانتوان اافرادي در همین میدان است. می

بتوان ادعا کرد که شاید فردي از میدان ورزش با   و در هر میدان جایگاه متفاوتی دارد، اما احتماالً 

هاي دیگر عضو شود، اما عکس آن یعنی  اش در میدانايتوجه به سایر خصوصیات شخصی و حرفه

دلیل محتوا، در میدان ورزش با توجه به جایگاه متفاوت میدان ورزش بهها  حضور فردي از سایر میدان

نگاشتۀ متفاوتی که  امنطق، نیاز به شناخت، تخصص و ساختار خاص آن و همچنین مناسبات بدیهی

 میدان ورزش دارد، کمی عجیب است.

از نخستین روزهاي   اغواکنندۀ ورزش  ساختارمندشدن در  اما واقعیت چیز دیگري است! میدان 

تأسیس شد و چه بعد از آن که با    1313بدنی« در سال  ایران که ابتدا با عنوان »انجمن ملی تربیت

 
هاي اجتماعی را در قالب مفاهیمی چون طبقه، روابط طبقاتی و ایدئولوژي تحلیل  توان کنشبوردیو معتقد بود که نمی. 1

خود را    ۀ. او با طرح این مفهوم بعد استعاري اندیشکرد( استفاده  Field»میدان« )  ۀبنابراین وي براي این کار از واژ  ؛کرد

ها و نهادها شکل  ها، سازمانکه به وجود افراد، گروه  کرد و طرحی از الگوهاي پنهان روابط و منازعاتی را ارائه    داد نشان  

 .دهندمی
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بدنی« به فعالیت خود ادامه داد و حتی امروزه که به »وزارت ورزش و جوانان« عنوان »سازمان تربیت

ها  ي حکمرانانی از جنس دیگر میدانتغییر نام پیدا کرده است، به غیر از مقاطعی کوتاه، همواره دارا

بود. شکل شمارۀ یک تأییدي بر اظهارات بوردیو است که اذعان داشت ورزش، پهنه و میدانی براي 

صورت  به  و  شودرقابت بر سر قدرت است و پتانسیل قدرت موجب ورود سیاسیون به این عرصه می

 ایش گذاشته است. ها را بر میدان مغضوب ورزش به نمدقیق، سلطۀ دیگر میدان
 

 
  1400تا  1313های ورزش از سال سهم متخصصان ورزش از میدانِ -1شکل 

 های پژوهشمنبع: یافته 
Figure 1- The Share of Sports Professionals in the Sports Field from 1313 to 1400 

 Source: Research Findings 
میدان ورزش به ایران مختص نیست و در بیشتر کشورها  ها به  موضوع ورود افرادي از سایر میدان

گرایی و درنهایت نگاه به قدرت است. میدان ورزش همواره بستري مساعد براي بیان و تقویت انواع ملی 

و سرمایه میدان  آن میاین  بههاي موجود در  مناسبی در دست جریانتوانند  ابزار  قرار عنوان  هایی 

،  2020)فاضلی و اسدالهی،    شونددافی ذیل مباحث سیاسی تعریف میدنبال تحقق اه بگیرند که به

هاي موجود در میدان ورزش به میان آمد، ذکر این نکته ضروري است (. حال که سخن از سرمایه671
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هاي  تجربه نیستند، بلکه در موقعیتاي دور بیتنها مانند گذشتههاي انسانی این میدان، نهکه سرمایه

ع  و  عملی  شایستگیمختلف  کرده لمی  اثبات  را  خود  بحث هاي  نظر  از  و  آموزش  اند  و  اجرایی  هاي 

هاي انسانی میدان ورزش  آکادمیک نیز در سطح بسیار باالیی قرار دارند. قبل از تبیین مسئلۀ سرمایه

در این مطالعه، ضروري است براي ترسیم تصویري از این میدان به واکاوي آن به صورتی که در این  

مدنظر است، پرداخته شود؛ بنابراین بایسته است ذکر شود که نگاه به میدان ورزش در این   مطالعه

شدن به بحث توجه به متن، نگاهی داخلی و از درون میدان ورزش است؛ بر این اساس و براي نزدیک

 مواد زیر ضروري است: 

اکنون است که ورزش ت  1313مراد از میدان ورزش ایران در این متن، محدودۀ زمانی بین سال    -1

 داراي متولی اختصاصی شد.

اي هاي ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفهها در حوزهمراد از میدان ورزش، همۀ فعالیت  -2

 است.

هاي مختلف علمی است.  شمار و گرایشاي گسترده و متأثر از عوامل بیمیدان ورزش، حوزه  -3

زاده طورکه پیربابایی و سلطانه و دانش نگارنده است. همانبررسی همۀ این عوامل خارج از ظرفیت مقال

بیان کرده2015) بوردیو  از  نقل  به  فضاهاي خرد   خود به وسعت و گستردگی با مدرن جامعۀ  اند( 

ورزش   هایی تشکیل شود؛ بنابراین منظور از سرمایۀ میدانِتواند از زیرمیدان است و می شدنیتقسیم

 هستند. 1مدیریت ورزشی  اندیشمندان و متخصصاندر این مطالعه، 

هاي معتبر  پیش در دانشگاهۀ  هاي جدیدي است که از چند دهدیریت ورزشی یکی از مدیریتم

بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف  تربیت  ۀهاي رشتها و تخصصعنوان یکی از گرایشجهان به

ریزي، کنترل و سازماندهی، برنامه  ،مدیریت ورزشی  (.57،  2004،  2)وات  اي یافته استجایگاه ویژه

هاست که مسابقات ورزشی  قرن  .( 12،  2020،  3بیکر و اشریکاست )ئی  بدنی نظارت در ورزش و تربیت

(. درواقع،  2020،  4هاي مدیریت ورزشی بسیار جدیدتر است )دانشگاه کارنزاسوجود دارد، اما ریشه

طور بنیان است و مدیران ورزشی باید بتوانند این دانش را بهگسترده و دانش ايمدیریت ورزش حوزه

،  2020، جابري، راسخ  و ایزدپرست،  5)قاسمی، ماتارونادوستانتز  کارآمد تشخیص دهند و به کار گیرند

5.) 
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میالدي   1980صورت رسمی به اواسط دهۀ  عنوان رشتۀ دانشگاهی، بهقدمت مدیریت ورزشی به

بدینگردبرمی شمالی صورتد؛  آمریکاي  ورزشی  مدیریت  انجمن  پیدایش  با  سال    1که  و   1985در 

 ایران در  اعالم کرد.صورت رسمی  ، هویت خود را به 1987در سال    2تأسیس نشریۀ »مدیریت ورزشی«

کرد )عبدالمالکی، حیدري،    شمسی شروع به گسترش  1380اوایل دهۀ   از ورزشی مدیریت رشتۀ نیز

( و از آن زمان تا امروز، سرمایۀ انسانی بسیار خوبی در این بستر رشد  57، 2019زاده، الهیاري و زکی

ی  ی هاییدانش، مهارت، صالحیت و توانا  ۀذخیر راانسانی    ۀسرمای(  2021پور )وند و هاشمیکرد. یوسف

هاي  . سرمایهگذارندثیر مثبت میأبر کیفیت کار تو    شوند که عمدتاً از طریق آموزش کسب میداند  می

عهده مختلف  مقاطع  در  ورزش،  میدان  یا  ورزشی  مدیریت  مسئولیت انسانی  در  دار  حساس  هاي 

طورکه در شکل شمارۀ یک به آن پرداخته شده است،  اند، اما همانهاي ورزشی مختلف بودهسازمان

ترین سازمان ورزشی کشور یعنی ترین و حساستنها سهم اندک کمتر از سه درصد در هدایت بزرگ

داشته  جوانان  و  ورزش  مورد وزارت  این  به  خود  مطالعات  در  حوزه  این  اندیشمندان  نپرداختن  اند. 

هاي ورزش تواند شکاف اساسی در مطالعات مدیریت ورزشی باشد. مطالعات اندکی در حوزۀ میدانمی

انجام شده است؛ عسکریان و رهبر ) از ني ذ( معتقد هستند الزم است  2021و سیاست  فعان کالن 

کنند. دوستی، گودرزي و    هاي صحیح و الزم را در این زمینه اتخاذجمله دولت و حاکمیت سیاست 

پرداختند. غالمی،   و تحلیل علل و پیامدهاي ورود سیاسیون به ورزش ایران تبیین ( به 2021اسدي )

را شناسایی    ثر بر حکمرانی مطلوب در ساختار ورزشؤوامل م( ع 2021امامی، امیرنژاد و صیارنژاد )

)کردند. همچنین کریمی، حیدري  و مهرعلیزاده  براي جانشین 2020نژاد  الگویی  وزارت  (  پروري در 

مستقلی دربارۀ حضور افرداي    طورکه ذکر شد، تاکنون مطالعۀاما همان  ورزش و جوانان طراحی کردند،

هاي  هاي انسانی مدیریت ورزشی یا چگونگی انتخاب این سرمایهاز جنس میدان ورزش یا همان سرمایه

 مدیریت ورزشی براي رسیدن به منصب وزارت در ورزش انجام نگرفته است.

ارآمد در  به داشتن مدیران ماهر و ک   ، تشکیالت گسترده و پیچیده  عنوانبدنی و ورزش بهتربیت

اثربخش براي سازمان  بنابراین  ؛سطوح مختلف نیاز دارد هاي ورزشی امري وجود مدیرانی کارآمد و 

آنچه مسلم است این است که براي رفع این معضل در وهلۀ نخست باید   .ناپذیر استبدیهی و اجتناب

از سوابق روشنی برخوردار هستند و درواقع یک مدیر   انتخاب کرد که  ورزشی به معنی  مدیرانی را 

هاي انسانی زیادي در میدان ورزش و از جنس مدیریت  طورکه اشاره شد، سرمایهواقعی باشند. همان

اند؛ پس براي رفع اند که مدیر ورزشی به معنی واقعیدر ورزش در طول سالیان گذشته رشد کرده
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هاي  ح از بین سرمایهشده مشکل خاصی وجود ندارد، اما شاید معضل بعدي، انتخاب اصلمعضل معرفی

 طور خاص، خبرگان مدیریت ورزشی باشد. انسانی میدان ورزش و به

پیشرفت روزافزون فناوري و علوم جدیدتر مانند آینده انتخاب آگاهانه1نگاريبا  از بین    ، معضل 

از طریق  سیاستاي خبره یا بازیگر کلیدي نیز برطرف شده است. در این راستا نیاز به  عده گذاري 

( و هم از منظر کاربردي  2020،  3؛ سلی و کلمبی2020، 2نگاري که هم به لحاظ نظري )بنارمن آینده

سوي انتخاب هوشمندانۀ مدیري در  تواند گامی به( مورد توجه و تأکید است، می2020،  4ویگنی )لی

  5ه در چارچوب رویکرد الپراسپکتیو کصورترأس ورزش کشور از بین خبرگان میدانِ ورزش باشد؛ بدین

هاي سیستمی و جامعی که معرفی  پژوهی است، یکی از روشهاي مختلف آیندهاي از روشکه مجموعه 

گام فرانسوي، پژوه پیشنام دارد و آینده  6تورشده است، تحلیل بازیگران کلیدي است. این روش مک

که با  صورت بدین  ؛(2020شوري،  کوه)شهولی  ، آن را معرفی کردند 7مایکل گوده و فرانسیس بورس 

نرم از  در  استفاده  کلیدي  بازیگران  با  ارتباط  در  سنجشی  اهداف    ايمسئله افزار،  براساس  خاص 

افزار  در خروجی نرم  شدهطرح   مسئلۀپذیرد و نتایج بسیار جالبی در ارتباط با  شده صورت میمشخص 

 شود.مشاهده می

اولین و شاید تنها تحلیل در این    اند.این رویکرد در ورزش انجام نشدهتاکنون مطالعات زیادي با  

است که با هدف تحلیل بازیگران کلیدي در ورزش   (2020شوري )کوهشهولیزمینه تاکنون، مطالعۀ  

نتایج شد.  انجام  ایران  که    تربیتی  داد  معاونتنشان  ایران،  تربیتی  ورزش  در  بازیگر    تأثیرگذارترین 

پرورش است. نکتۀ بسیار مهم در این زمینه، مدیریت و رهبري    آموزش  وزارت  بدنیتربیت  و  سالمت

این سازمان   بر  بنام مدیریت ورزشی در طول چند سال گذشته  اساتید  از میدان ورزش و  نفر  یک 

ورزشی بود، اما در سایر علوم، مطالعات درخور توجهی دربارۀ این نوع تحلیل وجود دارد. از جملۀ این 

اسکایرمی  مطالعات و  اسکایر  دهیبی،  فریجا،  فتوي،  مطالعات  به  همکاري  2021)  8توان  دربارۀ   )

اوترو ماتئو و بال-نفعان در کشاورزي تونس، کریزو ناروائز، پوسترذي ( 2021)  9پریزاتروسفرنادندز، 
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هاي ساختمانی در اسپانیا، احدنژاد روشتی، حیدري و نجفی  دهندگان پروژهدربارۀ همگرایی توسعه

سویاهانی، سوسیلوواتی، نوگروهو و    در ایران،  تحلیل انتقادي عملکرد بازیگران شهري( دربارۀ  2021)

 2را و عیسی منگفی  فعان فرهنگی سازمان جهانگردي اندونزي،ن( دربارۀ مدیریت ذي2020)  1مافروها 

( در  2017)  3دانل تور و همچنین رس و مکبا روش مک  توسعۀ مدل صنایع خالق ( دربارۀ  2019)

 ها اشاره کرد. زمینۀ بازیگران سالمت نیوزیلند و تعامالت آن

هاي انسانی میدان ورزش هرحال، نبود مطالعاتی در زمینۀ انتخاب و چگونگی انتخاب سرمایهبه

.  شودس ورزش کشور، یکی از خألهاي کلیدي در مدیریت ورزش ایران محسوب میعنوان مدیر در رأبه

خوبی مشخص شده است و  نگاري براي همۀ علوم بهطورکه پیش از این بیان شد، اهمیت آیندههمان

تواند چالش انتخاب  هاي منحصر به فرد آن در بحث تحلیل بازیگران کلیدي با روش مکتور می تکنیک 

این  از بین بازیگر تا در  ان توانمند یک حوزه را برطرف کند. این موضوع پژوهشگر را بر آن داشت 

هاي علمی از میدانِ ورزش براي پست وزارت ورزش و جوانان در سال مطالعه در اندیشۀ تحلیل گزینه 

نرم  1400 با  آن  از  باشد.  افزار مکیا پس  کاربردي  تور  نتایج  و  می  پژوهش   اینفواید    تواند احتماالً 

هاي جدید ساختارشکنی کنند و به فکر انتخاب وزیري از جنس میدان ورزش براي  که دولتدرصورتی 

سرمایه همچنین  رود.  کار  به  سیاست  میدان  در  باشند،  کشور  ورزشی  ورزش  مدیریت  انسانی  هاي 

 توانند جایگاه خود را در اهداف کلی ذکرشده، از نظر دیگر خبرگان مدیریت ورزشی بسنجند. می

انجام  در می  دادنچرایی  پژوهش  این  بهاهمیت  تاکنون  کرد  ذکر  از توان  محدود  بسیار  صورت 

دادن مسیر نشان   روهاي انسانی میدان ورزش در رأس ورزش کشور استفاده شده است؛ ازاینسرمایه

  هايورزش در قالب نمودار و شکل  هاي انسانی میدانرو و تخمین احتمالی سرمایهگذشته و پیش

گیران میدان سیاست  تواند دیدي بازتر در پیش روي تصمیم گرافیکی که خروجی این مطالعه است، می

یا حتی بعد از آن بر سر کار خواهد آمد، در ارتباط با بحث کالن مدیریت    1400در دولتی که در سال  

 در وزارتخانۀ ورزش و جوانان قرار دهد. 

گیرد، باید دیدگاه فنی از ورزش داشته باشد و  یمدیري که در رأس سازمان ورزش کشور قرار م

توان اذعان کرد وجود پژوهشی با  پس میسپس به علم مدیریت سازمان ورزشی آگاهی داشته باشد؛  

رسد و بنابراین نتایج  چنین هدف و رویکرد جدیدي در دنیاي بسیار پیچیدۀ ورزش ضروري به نظر می

پژوهش تمام  نتایج  با  جدید،  رویکرد  صورت این  در  و  بود  خواهد  متفاوت  موازي  و  قبلی  هاي 
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شدن نتایج آن، به سکانداري افرادي در میدان ورزش در رأس ورزش کشور منجر خواهد شد. عملیاتی

می »شایسته تواند  همچنین  زیباي  خرد  شعار  برمبناي  است،  مطرح  جامعه  در  امروزه  که  ساالري« 

ویژه  هاي انسانی میدان ورزش و بههدف تحلیل سرمایه  رو مطالعۀ حاضر باازاینشود؛  جمعی عملی می

 رشتۀ مدیریت ورزشی براي قرارگرفتن در رأس وزارت ورزش و جوانان ایران انجام شده است.
 

 پژوهش روش
این مطالعه از روشی مختلط که ترکیبی از تجزیه  بود.  از منظر پارادایم حاکم، انتقادي مطالعۀ حاضر  

کیفی است، استفاده کرده است. در این پژوهش تکنیک تحلیل بازیگران براي تجزیه و تحلیل کمّی و  

و تحلیل افراد واجد شرایط از میدانِ ورزش در چالش انتخاب وزیر ورزش و جوانان به کار رفته است.  

ابزار شبیه   دادنبراي انجام از  ،  1991تور )گوده،  ریزي استراتژیک با نام مکسازي برنامهاین تحلیل 

گیري نفعان و همچنین اندازهاي از ذي( استفاده شد. این ابزار براي ارزیابی روابط قدرت بین عده611

مونیر و  )گوده  است  طراحی شده  مرتبط  منافع خاص  با  اهداف  روش مک1996،  1همسویی  تور  (. 

نگام مواجهه با  ها را ههاي آنها و واگراییکوشد توازن قدرت بین بازیگران را بسنجد و همگراییمی

از اهداف مرتبط بررسی کند و به آن ائتالف را بدهد )الکنر،  تعداد معینی  اتحاد و  ها امکان تعیین 

پاپ و  گرابارا  مته،  اوال،  مرلت،  پیش4،  2018،  2کیس،  براي  تحلیلی  ابزار  این  آیندۀ  (.  رفتار  بینی 

که موقعیت بازیگران در صورت اینکنند؛ بهکند که در حیطۀ خاصی فعالیت مینفعانی فراهم میذي

چقدر    ها چقدر قوي هستند؟آن  توان اتحاد ایجاد کرد؟با چه بازیگرانی می  چیست؟  مسئلهرابطه با یک  

هاي اصلی  قطعیتها برخی از عدماین  مذاکره با چه کسی دشوارتر خواهد بود؟  قابل اعتماد هستند؟ 

این روش قبالً با    .(2021و ناروائز و همکاران،  برطرف شده است )کریز تورمک  است که توسط ابزار 

(، دولت  2013(، آموزش عالی )الکنر،  2017،  3هایی مانند توسعۀ پایدار )المسالمی موفقیت در بخش

ایسا،  2020شوري،  کوه  شهولی(، ورزش )2010،  4کورت )بتن ( و  2019(، صنعت خالق )منگفیرا و 

 ( به کار گرفته شده است. 2020، 5انساسکارا، سویانا و ستیاري-ستوریسنا، نیوم-)مديگردشگري 

پیوسته و مرتبط تشکیل شده است )رس  همتور از سه گام کلی و بهتحلیل بازیگران با روش مک

 اند از:( که عبارت2017دانل، و مک

 
1. Meunier 

2. Lakner, Kiss, Merlet, Oláh, Máté, Grabara & Popp 

3. Elmsalmi 

4. Bettencourt 

5. Made-Sutrisna, Nyoman-Saskara, Suyana & Setyari 
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 ها؛ شناساسی بازیگران کلیدي و تعریف اهداف اصلی آن -1

 تعیین نفوذ بازیگران بر یکدیگر؛  -2

 توصیف و محاسبه موضع هر بازیگر در رابطه با یک هدف.  -3

افزار براي سنجش . این نرمشودانجام می  تورمکافزار  ها با استفاده از نرم تمام این مراحل و گام

ها براي  نفعان متعدد در مسئله و بررسی همگرایی یا واگرایی آنموازنۀ قدرت میان بازیگران و ذي

تور براي ایجاد افزار مک. نرم(71،  2020شوري،  کوه)شهولی  نظر کاربرد دارد  دستیابی به اهداف مد

( معتقد  2017دانل )اي نیاز دارد تا سیستم را تغذیه کنند. رس و مکبه منابع داده  نمودارها  جداول و

ا ادبیات، پنل متخصصان، مصاحبه با  ین روش، دادههستند در  از تجزیه و تحلیل محتوا، بررسی  ها 

از منظر حیطۀ  شوند. این مطالعه  ها حاصل میها و پرسشنامهخبرگان و کارشناسان، سمینارها، کارگاه

ابزار گردآوري دادهها، میدانی و کتابخانهآوري دادهجمع از منظر    نابع و ها، مصاحبه، بررسی ماي و 

 اسناد موجود و پرسشنامه است.

انتخاب صاحب نظران مناسب براي موفقیت در پژوهش اهمیت فراوانی دارد )هی و  شناسایی و 

شود )کینس،  ترین اقدامات در کل فرایند پژوهش تبدیل می( و به یکی از مهم197،  2019،  1تیان

زوهر  و  اسپانگینبرگ، میکلسن، دیروبرگ  این خبرگان می402،  2010،  2اندرسون،  عادات  (.  توانند 

هاي مفیدي که داشته باشند، اما راهنمایی  هاي دانش متمایزگیري، ترجیحات ریسک یا زمینه تصمیم

کنندگان حاضر در این  ها در این زمینه است. مشارکتدهندۀ اطمینان آن نشان  کنند، ها ارائه میآن 

هاي ورزشی  با سابقۀ کار اجرایی در سطوح مختلف سازمان  ورزشینفر از خبرگان مدیریت    17مطالعه  

گیري کامالً هدفمند و با درنظرگرفتن تناسب این افراد براي پاسخگویی  که از طریق روش نمونه  بودند

شدند   انتخاب  تحقیق  هدف  ماتریسبه  بازیگر  و  بازیگر  3بازیگر–هاي  کردند؛    4اهداف–و  تکمیل  را 

از خبرگان درخواست شد به–بازیگر  ماتریس ابتدا    کهصورت بدین صورت تأثیر  بازیگر شکل گرفت و 

اهداف تشکل شد. بار  -سطر بر ستون، به هر عامل نمرۀ یک تا چهار دهند. پس از آن، ماتریس بازیگر

+  4تا    -4اي در رنج  از خبرگان درخواست شد به هر عامل با توجه به تأثیر سطر بر ستون نمره   دیگر

اي آنان در هاي آکادمیک و حرفهکنندگان مانند نقشها و مشخصات شرکتویژگی از  برخیدهند.  

این مطالعه، زمستان   شدنزمانی انجام  محدودۀ  است. شده داده نشان شمارۀ یک جدول این مطالعه در

 . بود 1400تا اواخر بهار  1399
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 کنندگان ای مشارکتهای آکادمیک و حرفهنقش -1جدول 
Table 1- Academic and Professional Maps of the Participants 

حوزۀ  

 دانش 
 

استادی

 ار
 استاد دانشیار 

تدریس باالی 

 سال  15

مدیریت  

 سال 20باالی 

های نقش

 ای حرفه

ریزي  برنامه

استراتژیک  

و 

نگاري  آینده

 در ورزش 

P01   ✓ ⚫  
رئیس هیئت  

 استانی 

P02  ✓  ⚫ ⚫  مدیر کل 

P03  ✓  ⚫ ⚫ 
مدیریت در ورزش  

 دانشگاهی 

P04  ✓    
رئیس  نایب

 فدراسیون 

P05 ✓      دبیر هیئت استانی 

منابع  

انسانی و  

رفتارسازما 

نی در  

 ورزش 

P06   ✓ ⚫ ⚫  مدیر کل 

P07   ✓ ⚫   مشاور مدیر کل 

P08  ✓  ⚫ ⚫  مدیر کل 

P09 ✓   ⚫   رئیس فدراسیون 

شن جامعه

اسی و  

شناس روان

 ي ورزشی 

P10   ✓ ⚫ ⚫ 
مدیریت در ورزش  

 دانشگاهی 

P11  ✓   ⚫ 
رئیس هیئت  

 استانی 

P12  ✓  ⚫  
مدیریت در ورزش  

 دانشگاهی 

رسانه و  

ارتباطات  

 در ورزش 

P13  ✓  ⚫  
رئیس هیئت  

 استانی 

P14  ✓     مشاور مدیر کل 

P15 ✓    ⚫  دبیر فدراسیون 

بازاریابی و  

گردشگري  

 ورزشی 

P16  ✓    
مدیریت در ورزش  

 دانشگاهی 

P17  ✓  ⚫ ⚫ 
مدیریت در ورزش  

 دانشگاهی 
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 نتایج 
افزار تعریف شوند. براساس ابتدا باید بازیگران و اهداف در نرم تورمک افزاربراي شروع پژوهش با نرم

نظر خبرگان، اسامی بازیگران کلیدي پست وزارت ورزش و جوانان از میدان ورزش و اهداف اصلی  

کنندگان در این مطالعه، هشت نفر از مشارکت صورت شکل شمارۀ دو است.وزارت ورزش و جوانان به 

عالوه که  بودند  ورزش  میدان  نقشمتخصصان  ورزش،  بر  مدیریت  و  مدیریت  در  آکادمیک  آفرینی 

حرفهبه نقش  در  مختلف  مقاطع  در  نیز  اجرایی  رئیس  صورت  وزیر،  مشاور  وزیر،  معاون  وزیر،  اي 

سیون و حتی با ورورد به میدانِ سیاست، در جایگاه نمایندۀ مجلس و نمایندۀ شوراي شهر فعالیت  فدرا

داشتند. این هشت نفر بازیگران اصلی در مسئلۀ انتخاب وزیر ورزش و جوانان از میدان ورزش بودند و 

 عنوان اهداف کلی وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفتند. همچنین هشت هدف مجزا را به
 

 
 بازیگران کلیدی و اهداف اصلی در مسئلة انتخاب وزیر ورزش و جوانان از میدان ورزش  -2شکل 

Figure 2- Key Actors and Main Goals in the Issue of Selecting the Minister of 

Sports and Youth from the Sports Field 
 

افزار از آن با  گیري است که در این نرمنوبت گزارش  تور،افزار مکها در نرمپس از واردکردن داده

تور در سه سطح تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را بررسی مک  طورکلی،. بهشودیاد می  1عنوان نتایج

صورت جدول و ماتریس نمایش داده  و معموالً به  شودکند. در سطح اول، تعداد تأثیرات بررسی میمی

یتی دارد. در سطح دوم، شدت تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و در سطح  شود. این سطح حالتی کممی

 شود.صورت مقیاس نمایش داده میبه  سوم، وزن تأثیرات در قالب، ماتریس، جدول، نقشه، هیستوگرام و

 
1. Result 
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 را بازیگران بین یک سطح غیرمستقیم یا  تأثیرمستقیم ،1اثرات مستقیم و غیرمستقیم ماتریس

بازیگران کلیدي میدان  بین غیرمستقیم و مستقیم اثراتماتریس  جدول شمارۀ دو   کند.می تعیین

 دهد. را نشان می ورزش در مسئلۀ انتخاب وزیر ورزش و جوانان

 و تأثیرمستقیم میزان  -1شود:  می محاسبه  اثرات مستقیم و غیرمستقیم ماتریس شاخص از دو

 بازیگر هر غیرمستقیم و مستقیم وابستگی میزان  -2ها( و  ردیف  نديببازیگر )جمع  هر غیرمستقیم

 . )هاستون  کردنجمع(
 

 بازیگران کلیدی  بین غیرمستقیم و مستقیم اثراتماتریس  -2جدول  
Table 2- Matrix of Direct and Indirect Effects Between Key Actors 

 

 

تأثیر بر    79بیشترین میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بین بازیگران کلیدي را دکتر سجادي با  

را دکتر   غیرمستقیم و  مستقیم وابستگی بیشترین میزاندیگر بازیگران دارد. همچنین مشخص شد،  

 تأثیر دارد.  84رضوي با 

 غیرمستقیم و مستقیم تأثیر بین فاصلۀ غیرمستقیم، و مستقیم تأثیرات خالص مقیاس ماتریس

 دریافت دیگر، بازیگر  از غیرمستقیم و تأثیرمستقیم بازیگر، در سطح دو، هر کند.می گیرياندازه را

 و مستقیمتأثیرات   خالص مقیاس جدول شمارۀ سه ماتریس گذارد.کند یا بر آن بازیگر تأثیر میمی

بازیگر که  غیرمستقیمی تأثیرات  دهد.میرا نشان  بازیگران کلیدي   بین  غیرمستقیم  طریق از یک 

 
1. Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) 
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را »رقابت خودش بر واسط دیگر بازیگران بازیگر« میدارد  بردار  گویند. جدول شمارۀ چهار  پذیري 

 دهد. را نشان میپذیري بازیگران کلیدي میزان رقابت

 بازیگران بین تأثیرات خالص مقیاس ماتریس -3جدول 

Table 3- Net Scale of Effects Between Actors 
 

 
 

 بازیگران کلیدی  پذیریبردار میزان رقابت -4جدول 

Table 4- Competitiveness Vector of Key Actors 

 
 

سجادي و گودرزي با بیشترین عالمت )+( بیش از آنکه از دیگر بازیگران تأثیر گرفته باشند، بر  

پذیري مشخص شد که ابتدا سجادي با  دیگر بازیگران تأثیرگذار هستند. همچنین طبق بردار رقابت
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هستند. پذیرترین بازیگران در بین همۀ بازیگران  و پس از آن گودرزي و قاسمی، رقابت  33/1امتیاز  

حال قدرت( باشد. همچنین بسیار وابسته و درعین و نفوذ )داراي تأثیرگذار بسیار تواندمی بازیگر یک

 شود.پذیري ضعیف منجر میپذیر باشد که این امر به رقابتبسیار برگشت

آن اهداف  به  نسبت  بازیگر  پیامدهاي  است.  نشان  1هیستوگرام  بازیگران  اهداف  وضعیت  دهندۀ 

شمارۀ   شکلاند.  دهد که همۀ بازیگران تا چد اندازه با یک هدف موافق یا مخالفکلی نشان میصورت به

تعیین سه   اهداف  به  بازیگر نسبت  پیامدهاي  براي  هیستوگرام  راشده  نشان    وزارت ورزش و جوانان 

 دهد. می
 

 
 یگر نسبت به اهداف پیامدهای باز هیستوگرام -3شکل 

Figure 3- Histogram of Actor's Outcomes Towards Goals 
 

اهداف مربوط به ورزش همگانی، قهرمانی،  طورکامل بر  همۀ بازیگران اصلی بهمشخص شد که  

این بازیگران دربارۀ اهداف حمایت و تقویت از ورزش   اند. توافق کردهاي و توسعۀ رفتار سیاسی  حرفه 

محیط از  محافظت  و  ورزشی  گردشگري  و  توسعه  بانوان،  ورزش  تقویت  و  توسعه  و  تربیتی،  زیست 

اند؛  ساماندهی امور جوانان )اشتغال و ازدواج(، چنین نظر قاطعی ندارند و تاحدودي با این اهداف مخالف

 این اهداف باید تالش بیشتري کنند.  به عبارت دیگر، براي دستیابی به

مقیاس موقعیت براساس اهداف یا همان  اند، در اینکه چه بازیگرانی با چه اهدافی موافق یا مخالف

هاي ارزشمند بازیگران را  موقعیتپذیري،  مشخص است. مقیاس رقابتپذیري بر مبناي هدف  رقابت

نشان می اهداف  روبهشود که چه  . مشخص میدهدبراساس  اهداف میبازیگري  و  روي کدام  ایستد 

شود که چه بازگیري براي رسیدن به هدف بازیگر مطلوبی  همچنین در سمت مقابل آن مشخص می

 دهد. نشان می راپذیري بازیگران بر مبناي اهداف مقیاس رقابت شمارۀ چهار شکل است.

 
1. Histogram of Actor's Implication Towards its Objectives 
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 پذیری بازیگران بر مبنای اهداف مقیاس رقابت -4شکل 

Figure 4- Scale of Actors' Competitiveness Based on Goals 
 

پذیري بر مبناي هدف، بازیگران را در مقابل هدف  ( قرمز رنگ، با درنظرگرفتن رقابت-عالمت ) 

پذیري بر مبناي هدف، بازیگران عالمت )+( سبزرنگ با درنظرگرفتن رقابتهمچنین    دهد. نشان می

خوبی مشخص شده است که چه بازیگران در شکل شمارۀ چهار به  .دهدنشان میمطلوبی را براي هدف  

 براي چه اهدافی مطلوب هستند. 

 به توجه  با را بازیگران بین همگرایی همگرایی و شکل شمارۀ شش نمودار  شکل شمارۀ پنج نقشۀ

 ها شدیدترآن همگرایی باشند، ترنزدیک یکدیگر به بازیگران  هرچه دهد؛ یعنی می نشان هاآن همگرایی

 شود. می

 
 



 337                                                         ...یهانهیگز  لیورزش: تحل دانیاز جنس م یانتخاب: یشورکوه

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 بازیگران کلیدی  بین همگرایی نقشة -5شکل 

Figure 5- Convergence Map Between Key Actors 
 

 
 بازیگران کلیدی  بین همگرایی نمودار -6شکل 

Figure 6- Convergence Diagram Between Key Actors 
 

هاي بسیار قوي در چند سطح بین بازیگران کلیدي وجود دارد. در  ها نشان داد که همگرایییافته 

هاي متوسط وجود دارد. مشخص شد که بین حمیدي، قاسمی، سجادي و  بقیۀ موارد نیز همگرایی
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گودرزي همگرایی بسیار زیاد وجود دارد. همچنین مشخص شد که دبیر و خادم داراي همگرایی خوب 

 ند.هست

 توجه با را بازیگران بین همگرایی و شکل شمارۀ هشت نمودار واگرایی شکل شمارۀ هفت نقشۀ

 مقدار با مطابق را بازیگران کلیدي نقشۀ همگرایی، مواضع  دهد.می نشان با اهداف ها  آن فاصلۀ به

 تضادهاي احتمالی و اتحادها شناسایی به همچنین نمودار واگرایی  دهد. می نشان هاآن هايواگرایی

 .کندمی کمک
 

 
 بازیگران کلیدی  بین واگرایی نقشه -7شکل 

Figure 7- Divergencee Map Between Key Actors 
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 بازیگران کلیدی  بین واگرایی نمودار -8شکل 

Figure 8- Divergencee Diagram Between Key Actors 
قاسمی، سجادي با گودرزي و دبیر با خادم وجود  مشخص شد که واگرایی اندکی بین حمیدي با  

 دارد. همچنین مشخص شد که شدیدترین واگرایی بین سجادي و گودرزي با دبیر و خادم وجود دارد. 

نُه    بین خالص فاصلۀ نموداردهد.  را نشان میکلیدي   بازیگران بین  خالص فاصلۀشکل شمارۀ 

 در بازیگران بین و همگرایی واگرایی درنظرگرفتن ضمن احتمالی، اتحادهاي تشخیص براي بازیگران

 نموداردهد.  را نشان می  اهداف بین خالص فاصلۀ  10هچنین شکل شمارۀ  شود.  می استفاده دوم سطح

 همگرایی و واگرایی بین اهداف است.  تشخیص فاصله، براي اهداف بین خالص فاصلۀ
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 بازیگران کلیدی  فاصلة خالص بین نمودار -9شکل 

Figure 9- Net Distance Diagram of Key Actors 
 

 
 اهداف  فاصلة خالص بین نمودار -10شکل 

Figure 10- Net Distance Diagram of Goals 
 

سجادي  -سمی، گودرزياق-ترین فاصلۀ خالص بین بازیگران کلیدي مربوط به زوج حمیدينزدیک

مرتبه در  سجاديو  بعد،  قاسمی –هاي  سجادي -حمیدي،  دبیرشعبانی-سجادي،  و  است.  -بهار  خادم 
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ترین فاصلۀ خالص بین اهداف، مربوط به فاصلۀ هدف توسعه و ارتقاي ورزش قهرمانی  همچنین نزدیک

 اي و پس از آن توسعۀ رفتار سیاسی است.با هدف ساماندهی و گسترش ورزش حرفه 

انتخاب   مسئلۀکلیدي میدانِ ورزش را در ارتباط با  ارتباط اهداف و بازیگران  نقشۀ    11شکل شمارۀ  

دهد. در این نقشه ارتباط و فاصلۀ هرکدام از بازیگران و  نشان می   وزیر ورزش و جوانان از این میدان 

 .1شودخوبی مشخص میاهداف به

 ارتباط اهداف و بازیگران کلیدی نقشة  -11شکل 

Figure 11- Relationship Map of Key Goals and Actors 

 
تور مفهوم خاصی ندارد و  هاي مکهاي چهارگانه روي نقشه در تمام خروجی. قرارگرفتن بازیگران و اهداف در قسمت1

 ست و هر قطعه، نشانۀ جایگاه خاصی نیست.دادن فاصله و نمایش اتنها براي نشان
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مشخص شد که همۀ بازیگران با هدف بسیار مهم ساماندهی امور جوانان )اشتغال و ازدواج( فاصله  

ها به اهداف مرتبط با ورزش دارند. قاسمی و حمیدي کمترین فاصله را با این هدف دارند. همچنین آن

 اند. کبانوان و گردشگري ورزشی نزدی
 

 گیریبحث و نتیجه 
توضیح و شرح تمام تغییرات در واقعیات سیاسی عصر جدید و روند سیاست جهانی و ارتباط آن با  

از روند کلی  تصمیمورزش، کار آسانی نیست. آیا   گیري در بعد کالن ورزش، به شکل ساده بخشی 

کردن آیند؟ آیا شاهد مدرنمیهاي گوناگون ورزشی گردهم  سازي است که از طریق آن شکلجهانی

گذاري در ورزش، اکنون در اختیار شکل  هاي ورزشی و سیاستهاي ورزشی هستیم؟ آیا فعالیتفعالیت

هاي ورزشی و نحوۀ حکمرانی شوند؟ آیا فعالیتجدیدي از امپریالیسم فرهنگی و استثمار استفاده می

اي ثروتمند هستند یا ابزاري براي برقراي در آن، ابزاري براي وابستگی کشورهاي فقیرتر به کشوره

آیا سیاستاستقالل فرهنگی و خود مختاري کشورها محسوب می هاي  گذاران ورزش، شیوهشوند؟ 

ها را با وضعیت خود هماهنگ  کنند و خالقانه آن هاي دیگر تقلید میمدیریتی در ورزش را از فرهنگ 

 شوند؟ تر میتیک اش دموکراکنند؟ آیا ورزش و متعلقات وابسته می

کنند، اکنون  اي اجتماعی مطالعه و رصد میعنوان پدیدهکنشگران ورزش و کسانی که ورزش را به

  بسیار  ها آن  احتمال وقوعکه    1سازها شگفتیاند؛ بنابراین با وجود  ها کردهتوجه بیشتري به این سؤال 

شوري، عسکري کوهدارند )شهولیها و متولیان ورزش  سیستم  تمامبر    ي ولی اثرگذاري زیاداست،    کم

هاي بیشتري در ارتباط شود و سؤالهاي ورزش اضافه میبه روز بر پیچیدگی  روز(.  4،  2021و نظري،  

شود. از طرفی فرم مدیریت ورزشی در  هاي بیشتري ایجاد میشود و نگرانیبا آیندۀ ورزش مطرح می

راي مدیران غیرتخصصی نیست و هیچ تشکیالتی  پذیایران و مسائل پیچیدۀ آن، دیگر مانند گذشته  

انداز شیشه   ۀبه  قضاوتاتاق  درمعرض  ورزش  وزارت  ندارد.  اي  قرار  عمومی  چنین هاي  در  احتماال 

دارند،    هاي انسانی میدان ورزش که شناخت عمیق و تجربۀ مناسب از میدان ورزشبستري، سرمایه

مدیریت کالن ورزش در وضعیت آشوبناک، متغیر و پیچیدۀ  ها براي قرارگرفتن در رأس  بهترین گزینه 

 اند. کنونی

هاي  ازآنجاکه متخصصان میدان ورزش و صورت محدودتر آن یعنی مدیریت ورزشی، داراي گزینه 

مناسب بسیاري براي هدایت در باالترین سطح آن بودند، بهترین راه براي انتخاب این متخصصان که  

د.  شد و هم داراي شفافیت بود، استفاده از روش تحلیل بازیگران بوهم جنبۀ دموکراتیک آن حفظ می

 
1. Wild Card 
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( عملیاتی1991گوده  براي  و  را مطرح کرد  روش  این  نرم(  آن،  را ساخت. گوده  افزار مک کردن  تور 

( معتقد 2021)  کریزو ناروائز و همکاران( و  2018الکنر و همکاران )  (،2010کورت )بتن  (،1991)

شود، آنچنان یتور که در قالب جدول، نقشه و هسیتوگرام ارائه مافزار مکهستند که نتایج خروجی نرم

تواند از نتایج راحتی میگذار بهمشخص و روشن است که به تفسیر و تبیین آنان نیاز نیست و سیاست

 آن استفاده کند. در این زمینه، نگارنده با پژوهشگران ذکرشده موافق است.

از نشانک یافتهیکی  بر سایهاي قوي در  تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم دکتر سجادي  ر  ها، 

عنوان بازیگران بود. همچنین بازیگر ذکرشده، بیشترین تأثیر خالص را بر سایر بازیگران داشت و به

ها نشان داد. احتماالً ًدلیل این انتخاب از سوي پذیري زیاد خود را در یافته بازیگري با میزان رقابت

کالن ورزش در طول  هاي اجرایی متفاوت در مدیریت  خبرگان، تجربه و حضور این بازیگر در پست

رقابت چالش  در  بازیگر  این  بود.  گذشته  هدف  سالیان  از  غیر  به  هدف،  مبناي  بر  بازیگران  پذیري 

کردن انتظارات در دیگر اهداف، ساماندهی امور جوانان )اشتغال و ازدواج(، نشان داد که براي برآورده 

بق اجرایی مشخص این بازیگر در ورزش،  بر سوابازیگر بسیار مطلوبی است. در تبیین این مورد نیز عالوه

  ترین بازیگر به دکتر سجادينزدیک  احتماالً حضور موفق وي در عرصۀ آکادمیک نقشی پررنگ دارد.

براساس فاکتورهاي ذکرشده، دکتر گودرزي بود. احتماالً دلیل این انتخاب از سوي خبرگان نیز حضور  

اي نزدیک و دیگر خدمات  زیر ورزش و جوانان در گذشتهعنوان وساله به اي سه بازیگر ذکرشده در تجربه

تواند دلیل دیگر نامی این دو بازیگر در عرصۀ دانشگاه میاجرایی وي بود. تجربیات آکادمیک و خوش 

انتخاب برآوردهاین  چالش  در  سجادي  دکتر  مانند  نیز  گودرزي  دکتر  اما  باشد،  اهداف  ها  کردن 

در این تحقیق، در برابر هدف ساماندهی امور جوانان )اشتغال و    کنندگانشده، از نظر مشارکتتعیین

ازدواج( قرار گرفت. احتماالً بررسی این هدف در زمان حضور این بازیگر در وزارت ورزش و جوانان  

کردن  بازیگر ذکرشده در برآورده ها، کنندگان بود. براساس یافتهعنوان وزیر، دلیل این رأي مشارکتبه

 زیگري مطلوب شناخته شد.دیگر اهداف با

کنندگان، این دو بازیگر از نظر همگرایی در مرتبۀ بسیار خوبی قرار دارند. احتماالً  از نظر مشارکت

هاي دلیل این همگرایی سطح باال، همکاري این بازیگران در زمینۀ اجراي ورزش و همچنین همکاري

نکتۀ بسیار جال اما  باشد،  بازیگر  ب یافتهآکادمیک با قدمت بسیار طوالنی  ها، واگرایی شدید این دو 

مطرح میدانِ ورزش در مقایسه با دو بازیگر دیگر یعنی دکتر خادم و دکتر دبیر بود که از قهرمانان  

خوبی مشخص کنندگان در این مطالعه بهملی ورزش ایران هستند. دلیل این انتخاب از سوي مشارکت

عنوان معاون در کنار وي حضور داشت. تر خادم نیز بهنیست؛ چون در زمان وزارت دکتر گودرزي، دک

خاطر همکاري با  هاي دور تاکنون بهاز سال  همچنین دکتر سجادي نامش با المپیک عجین است و
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المپیک در سمت  ادوار مختلف و کمیتۀ ملی  با قهرمانان ملی در  ارتباط بسیار خوبی  هاي مختلف، 

شاید دلیل این واگرایی شدید، تحصیالت آکادمیک دکتر    .هاي بسیاري براي موفقیت آنان داشتتالش

آموختۀ مدیریت هستند، تجربۀ آکادمیک مدیریت ورزشی  خادم و دکتر دبیر باشد که هرچند دانش

 ندارند. 

یافته  در  دیگر  قوي  بسیار  برآوردهنشانک  توانایی  تعیینها،  پیش  از  اهداف  همۀ  شدۀ  کردن 

شنام مدیریت ورزشی یعنی دکتر حمیدي و دکتر قاسمی بود. گانه، توسط دیگر بازیگران خوهشت

این بازیگران در زمینۀ تأثیرگذاري و رقابت از نظر  همچنین  پذیري در جایگاه خوبی قرار داشتند و 

کنندگان داراي همگرایی بسیار خوبی با یکدیگر بودند. دکتر حمیدي داراي سابقۀ درخشانی  مشارکت

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش،  ها در نقش معاونت تربیتسال  در حوزۀ اجرا در ورزش است و 

ترین جامعۀ ورزش کشور است. از سوي دیگر، دکتر قاسمی، صاحب ایده و سبک در حوزۀ  متولی بزرگ

به مدتی  ورزشی،  و ارتباطات  ورزش  میدان  با  و  است  کرده  فعالیت  ورزش  وزیر  ارشد  عنوان مشاور 

کنندگان به این بازیگران رسد دلیل اقبال مشارکتامل دارد. به نظر میهاي آن آشنایی کپیچیدگی

عنوان متخصص مدیریت ورزش بر حضور مؤثر در میدان ورزش، نقش پررنگ آکادمیک آنان بهعالوه

( در پژوهشی مشابه به تحلیل بازیگران کلیدي ورزش 2020شوري )کوه  نیز است. پیش از این شهولی 

بدنی و سالمت وزارت آموزش و ت. در آن پژوهش مشخص شد که معاونت تربیتتربیتی ایران پرداخ

پذیري سطحی باالیی در بین دیگر بازیگران کلیدي ورزش تربیتی ایران است. پرورش داراي رقابت

( یکی از دالیل این تأثیرگذاري بر دیگر بازیگران را وجود ثبات در مدیریت  2020شوري )کوهشهولی

ورزش سازمان  تحلیل آن  چنین  فواید  از  یکی  دانست.  است،  دکتر حمیدي  اختیار  در  که  با  ی  هایی 

اتفاق شدن زوجافزارها، مشخصگونه نرماین نظر  هاي طالیی همگراست که در اهداف مختلف با هم 

ها مشاهده شد، مجدداً واگرایی  آمد. نکتۀ بسیار مهم که در یافتهدارند و شاید تاکنون به چشم نمی

با دکتر خادم و دکتر دبیر بود. شدت این واگرایی به  تقریباً اندازۀ واگرایی قبلی  زیاد این دو بازیگر 

بهار و دکتر رضوي نیز با این قهرمانان ارزندۀ  ذکرشده نیست، اما با واگرایی ضعیفی که دکتر شعبانی

 بر علت است.ملی دارند، احتماالً مقولۀ نداشتن تحصیالت آکادمیک ورزشی این بازیگران، مزید 

منظر درخور بحث دیگر در این مطالعه، بررسی اهداف تعیین    بر بررسی بازیگران کلیدي، عالوه

گانه را ها نشان داد که این اهداف هشتشده براي وزارت ورزش و جوانان در این مطالعه است. یافته

ودند که مربوط به اهداف  توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول، اهداف تأییدشدۀ همۀ بازیگران بمی

رسد  اي و توسعه رفتار سیاسی بازیگران بود. به نظر میهاي همگانی، قهرمانی، حرفهمرتبط با ورزش

اي، دلیل توافق هاي همگانی، قهرمانی و حرفهتجربۀ آکادمیک و اجرایی بازیگران در ارتباط با ورزش
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هاي  اي در نقشبازیگران اصلی داراي پیشینه  همۀ بازیگران در ارتباط با این اهداف باشد. ازآنجاکه

اند، پوشش  وزیر، سرپرست وزارتخانه، معاون وزیر، مشاور وزیر، نمایندۀ مجلس یا عضو شوراي شهر بوده

از دسترس نبود. در دستۀ دوم اهداف که بازیگران  هدف توسعۀ رفتار سیاسی توسط بازیگران دور 

هدف، حمایت و تقویت ورزش تربیتی بود. در ساختار کنونی    نظري قاطع دربارۀ آنان نداشتند، ابتدا

طلبد، اما در  وزارت ورزش و جوانان، ورزش تربیتی جایگاه خاصی ندارد و این خود بحثی مفصل را می

شهولی   راستا،  )کوههمین  نقش  و  نظري  عسکري،  استراتژي 2021شوري،  تدوین  در  سناریو (  هاي 

 ورزش وزارت محوریت متولّی با نهادهاي افزایی هم و سازيشبکه د »محور ورزش تربیتی ایران، راهبر

آن  جوانان« و کردند.  مطرح  عملیاتیرا  راستاي  در  داشتند  ها  اذعان  راهبرد  این   شدناضافهشدن 

 سازيشبکه براي مناسبی  شروع تواند می جوانان و ورزش وزارت ساختار  به ورزش تربیتی معاونت 

 عنوانتربیتی بهورزش به دوباره  شاید  تا باشد  تربیتیورزش  متولیان سیستمی افزایی هم و گسترده

در ارتباط با هدف مرتبط با ورزش تربیتی، تنها دکتر خادم    .شود  ویژه نگاهی  ورزش توسعۀ فرایند آغاز

روبه دبیر  دکتر  توسعه و  هدف  این  اعضاي  روي  از  همه  که  کلیدي  بازیگران  بقیۀ  و  دارند  قرار  ساز 

راستا هستند. اهداف بعدي  اند، با این هدف همهاي مختلفعلمی مدیریت ورزشی در دانشگاههیئت

نظر ندارند، اهداف مربوط به ورزش بانوان، گردشگري ورزشی و  ها اتفاق که همۀ بازیگران دربارۀ آن

نزدیک اهداف  این  به  بازیگران  دیگر  با  مقایسه  در  بازیگران  از  برخی  ظاهراً  جوانان هستند.  تر  امور 

به بیشتري کنند.  تالش  باید  اهداف  این  به  براي دستیابی  اما همچنان  توان کلی میصورت هستند، 

اي موفقیت در این اهداف باید تغییرات اساسی در ساختار ورزش، نگاه و نگرش بازیگران  اذعان کرد بر

توان بیان کرد دوربودن بیش از اندازۀ هدف ساماندهی امور جوانان از دیگر اهداف  ایجاد شود. حتی می

 دهد. شدن بخش جوانان از ورزش را نشان میو بازیگران، نیاز به مستقل

ها، فاصلۀ خالص بسیار نزدیک اهداف توسعه در ارتباط با اهداف در یافتهشدنی  مبحث دیگر بحث

اي و توسعۀ رفتار سیاسی بازیگران است. و ارتقاي ورزش قهرمانی، ساماندهی و گسترش ورزش حرفه 

ناپذیر از فعالیت در ورزش است، نشان از شناخت کامل متخصصان  درک اینکه سیاست بخشی جدایی

ندهاي جهانی دارد. توسعۀ رفتار سیاسی به معنی قرارگرفتن در میدانِ سیاست مدیریت ورزشی از رو

 و مبارزه براي کسب قدرت بیشتر در ورزش نیست. 

ناپذیر هستند، اما این موضوع حقی خاص براي  مدیریت کالن ورزش و سیاست از یکدیگر تفکیک

. ازآنجاکه از گذشته تاکنون،  کندتأسیس ورزش ایجاد نمیحکمرانی افراد غیرمتخصص در وزارت تازه

موضوع شناخت و تخصص در ارتباط با مدیریت کالن ورزش لحاظ نشده است و غیرمتخصصان به 

 هاي غیرمتخصص چهرهشود که آیا  اند، این سؤال مطرح میخود اجازۀ ورود به این وزارتخانه را داده
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  اي به خود دهند؟اشت چنین اجازهحضور در وزارتی نظیر وزارت بهد  بارۀتوانند درمی  میدان سیاست

از چالشا سرآغاز بسیاري  آنچنان   جایی که دیوار تخصص در آن  ؛ورزش است  ۀهاي حوزین دقیقاً 

که ت. درصورتیها تبدیل شده اسها و غیرورزشیکوتاه است که به میدانی براي جوالن غیرمتخصص 

باید تمام مدت پست وزارت خود را به این  وزیر انتخابی ورزش از میدانی غیر از ورزش باشد، احتماالً  

از منظر درک مناسبات تخصصی و حاکمیتی حوزه ورزش   ی آلکه به موقعیت ذهنی ایدهاختصاص دهد  

 . دست یابد

توان اذعان کرد که حضور کمتر از سه سال افرادي از میدان ورزش در بندي نهایی میدر جمع 

تواند  ختارمندشدن ورزش در ایران، به هیچ وجه نمیسالۀ سارأس ورزش ایران، در تاریخ هشتادوسه

منبع قضاوت درست و نقد مناسبی بر عملکرد متخصصان میدانِ ورزش در این منصب باشد. متخصصان 

شود  رو پیشنهاد میاند؛ ازاینهاي این روش، خود عیانتور بیان کردند که خروجیاستفاده از روش مک 

هاي تخصصی آنان که مسئولیت انتخاب وزرا را به عهده دارند،  تیمهاي جمهور منتخب یا اعضاي  رئیس

هاي این پژوهش و نتایج آن را دنبال کنند.  براي انتخاب وزیر ورزش و جوانان از میدانِ ورزش، یافته

کنندگان در این مطالعه، براي احراز پست وزارت ورزش و توان اذعان کرد که مشارکتدر پایان می

توان به ائتالف موفق این بازیگر کلیدي با دکتر اقبال بیشتري نشان دادند. می  سجاديجوانان به دکتر  

گودرزي، دیگر بازیگري که نمرات درخور توجهی کسب کرد، اشاره کرد. همچنین ائتالف طالیی دکتر 

هایش  حمیدي با تجربه در میدانِ ورزش و میدانِ سیاست، با دکتر قاسمی که براساس تجربه و آموخته 

تواند مفید واقع شود. همچنین این چهار تواند در دیپلماسی ورزشی تحول عظیمی ایجاد کند، میمی

توانند در ائتالفی موفق تیمی بسیار  برده که داراي همگرایی بسیار خوبی با هم بودند، میبازیگر نام

پیشنهاد می  قوي با درنظرگرفتتشکیل دهند.  ارتباط و  این  ن خبرگان همۀ شود چنین تحلیلی در 

 کنندگان بیشتري، مبتنی بر پارادایم انتقادي انجام پذیرد. هاي ورزشی و تعداد مشارکتگرایش

است که هرکدام    بسیاري  ۀ داراي منابع انسانی فرهیخت  شایان ذکر است که حیطۀ مدیریت ورزشی

آینده و  نخبه  خود  نوع  هستند.  در  محافظهساز  تحلیلنقد  حاضر،  پژوهش  در  نظر  کارانه  بر  ی 

هاي دیگر فرهیختگان  کنندگان در ارتباط با چالش انتخاب وزیر از میدانِ ورزش بود و از ارزش مشارکت

عنوان مدیریت ورزشی را که یا به  ارزشمندهاي انسانی سرمایههرگز کوشش شود. نگارنده کاسته نمی

قانه و بدون ادعا در این مطالعه  بازیگران اصلی در این مطالعه حضور داشتند یا خبرگانی بودند که صاد

مشارکت داشتند و یا دیگر خبرگان مدیریت ورزشی بودند که همواره در جهت توسعۀ ورزش ایران 

 گیرد.نادیده نمیگام برداشتند، 
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 تشکر و قدردانی 
از تمامی کسانی که در اجراي پژوهش مشارکت داشتند،ندانبر خود الزم می  انژوهشگرپ  ویژه  به  د 

 کنند. سپاسگزاري ها پاسخ دادند، ها شرکت کردند و به پرسشنامهاساتید بزرگواري که در مصاحبه 
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