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. گذاردیم باقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کاال، خدمات یا سرمایه به یک کشور خاص تأثیري نامطلو نايمع اقتصادي به يهامیتحر

ان تدوین بر ورزش ایر هامیتحرورزش در این رهگذر از این قاعده در کشور عزیزمان مستثنا نبوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار 

حوزة  نظرانصاحبي این تحقیق شامل متخصصان و هانمونهاست.  شکل میدانی صورت گرفته به شده است. روش تحقیق آمیخته بوده و

وایی شد که راستفاده ساخته ي محققهاپرسشنامه). براي گردآوري اطالعات از =n 92(مدیریت و ورزش در دو بخش و کیفی و کمی بود 

استفاده شد.  22نسخۀ  Amosافزار ي در نرمدییتأی عامل لیتحلو  Spss افزارنرمرسید. از تحلیل عاملی اکتشافی در  دییتأایایی آن به و پ

المللی، بین که شامل مشکالت پولی و مالی، دانش و فناوري، تعامالت دهدیمنتایج تحقیق، پنج عامل مهم منتج از تحریم در ورزش را نشان 

آمده بدیهی است دستبهي نیز نشان از روایی سازة ابزار تحقیق دارد. بر مبناي نتایج دییتأ. نتایج تحلیل عاملی استبازاریابی و اقتصادي 

تولید و  ي اقتصادي، تعامالت، توجه بههابخشدر  شدهائهارمسئوالن براي توسعه در بخش ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهاي 

کلیدي راهگشا در این  تواندیمدر بخش ورزش ندارند و این امر  درآمدزاي اقتصادي و هارساختیزخصوص توجه به ي بهسازیخصوص

 زمینه باشد. 
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 مقدمه

هاي پرکاربرد در از واژه 1»تحریم«هاي اخیر در سال

اقتصادي و اجتماعی ما بوده است. تحریم  ادبیات سیاسی،

عبارت است از عمل هماهنگ توسط گروهی که متضمن 

ي با شخص ارابطهامتناع از داشتن روابط تجاري یا هر گونه 

ها باشد. اغلب یانزیا گروه دیگر با هدف مجازات یا جبران 

ها و یاستسي مقابله با ها علیه یک کشور برایمتحر

یري گموضعتحریم از  واقع درشود. یمي آن تفسیر هابرنامه

ی از جزئ). تحریم 1شود (یمشروع شده و سپس عملیاتی 

المللی حاکم بر جهان کنونی است که ینبدیپلماسی 

ۀ ابزاري غیرنظامی براي منزلبهکننده از آن کشورهاي تحریم

هدف براي انجام دادن  ي کشورهايهادولتمجبور کردن 

 ).2کنند (یماستفاده  موردنظرشانواکنش 

ها و تعاریف دانشمندان علوم مختلف اجتماعی دیدگاه

در مورد  گاهچیهاند، اما مختلفی را از تحریم توسط ارائه داده

حاصل نشده است. در فرهنگ لغت و  نظراتفاقآن 

 معادل تحریم، اجازه sanctionاصطالحات سیاسی لغت 

دادن و تصویب کردن، مجازات، جریمه و ضمانت اجرایی 

معنا شده است. در جایی دیگر، این لغت به معناي ضمانت 

اقدامات تنبیهی سیاسی، اقتصادي یا  ها،اجرا یا مجازات

ی جمعدستهنظامی آمده است که از طریق سیستم امنیت 

شود. شایان ذکر الملل اعمال میعلیه ناقضان حقوق بین

 ها عنصري از تنبیه وجود دارد،که اگرچه در تحریماست 

فقط به هدف ایجاد شرایط دشوار براي مردم کشور مورد 

تحریم نیست. در واقع، هدف ایجاد تغییراتی در رفتار 

ترین کارکرد اي نیز مهمسیاسی دولت این کشور است. عده

در تعریفی  مجموع در). 3دانند (تحریم را بازدارندگی می

در برقراري  افتهینظامجامع، تحریم عبارت است از امتناعی 

روابط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی یا نظامی دولتی یا 

منظور تنبیه یا ایجاد رفتار مورد به هادولتي از امجموعه

                                                           
1. Sanction 

اقتصاد  روابطین چهرة تحریم بیشتر در اوجود  باقبول. 

الها و خدمات دولت شود؛ آنجا که کایمالملل آشکار ینب

). در اینجا باید به دو مفهوم مهم 4شود (یمخاصی بایکوت 

در ادبیات تحریم اشاره کرد؛ کارایی اقتصادي تحریم به 

از دید اقتصادي و دیگري کارایی سیاسی  آنهامعناي توفیق 

در ایجاد واکنش سیاسی  آنهاتحریم به معناي موفقیت 

فهوم تفاوت قائل شد. که باید بین دو م موردنظرمطلوب و 

کارایی سیاسی نیازمند آن است که تحریم کارایی اقتصادي 

اما این اثر لزوماً به معناي تضمین موفقیت  داشته باشد،

 ).5نیست ( آنهاسیاسی 

که گفته شد، تحریم به معناي اعمال طورهمان

المللی علیه یک هاي یک دولت یا جامعۀ بینمحدودیت

شامل  تواندیم یمیموارد تحرکشور یا یک گروه است. 

 ةدر حوز؛ ها باشداز روابط میان دولت ي مختلفهابخش

 ی،بانک يهاارتباطی، پول ی،بر روابط مال ياقتصاد

 ینشود. همچنمیکاال و خدمات حاکم  یدوفروشخر

انتقال دانش و  گذاري،یهچون سرما ییهاحوزهها یمتحر

شرکت  ی،ورزش يهامسابقهي برگزار(ورزش  ي،ورافن

 المپیک)، و یجهان المللی،ینب يهاورزشکاران در مسابقه

ها و ورود و فعالیت در سازمان( یو حاکمیت یسیاسمسائل 

وق و روابط با اشخاص حق المللیینبي هاکنفرانس

 يبرگزار یرش دانشجویان،نام و پذثبت( یآموزش الملل)،ینب

 دمور دولت هدف را )مختلف يهاخاص در حوزه يهادوره

 ).6دهد (یقرار م یتو محدود ممنوعیت

ترین انواع تحریم، تحریم اقتصادي از مهمیکی همچنین 

ۀ سیاست مثاببهاست. در دورة معاصر بر تحریم اقتصادي 

براي جایگزینی » اي مرگباراسلحه«خارجی پراهمیت و 

تري شده است. در يجدهاي پرهزینۀ نظامی تأکید جنگ

یی اساسی دربارة این ابزار سیاستی هاپرسشبحث علمی 

شود، مانند اینکه چه مسائلی یک کشور یمقدرتمند طرح 
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دارد که اقدام به اعمال تحریم اقتصادي یا تغییر یمرا بر آن 

سیاستی تحریمی کند؟ چه عوامل سیاسی و اقتصادي در 

 موردنظرهاي تحریم در دستیابی به نتایج یاستسموفقیت 

هاي تحریم اقتصادي براي کشور ینههز). 7دخیل است؟ (

یی براي هاروشکننده و کشور هدف چیست؟ از چه تحریم

شود؟ یمتحلیل تأثیر تحریم بر اقتصاد کشورها استفاده 

ها بر اقتصاد و یمتحرهاي کاهش بیشتر اثر یافتره

 ).8ي اقتصادي امروز چیست (هاشوكاز  رفتبرونراهکارهاي 

کاهش یا متوقف کردن یا منظور از تحریم اقتصادي 

ا بتهدید به توقف روابط اقتصادي و تجاري و مالی متعارف 

کننده است. کشور هدف از سوي کشور یا کشورهاي تحریم

ي امبارزهتحریم سالحی اقتصادي در میدان  واقع در

برد و یموگو فراتر غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفت

کننده ممکن است تحریم). نهاد 2کند (یموارد حوزة عمل 

المللی مانند ینبدولت یا چند کشور مانند آمریکا یا سازمانی 

یز کشوري است که نسازمان ملل باشد. کشور هدف 

هاي تحریم بر آن اعمال شده است. منظور یاستسمستقیماً 

از اهداف سیاست خارجی تغییر در رفتارهاي سیاسی کشور 

منی آن را دنبال کننده صریح یا ضهدف است که تحریم

 ).9کند (یم

 یزتدابیر قهرآم اندگفتهتحریم اقتصادي در تعریف 

اقتصادي که علیه یک یا چند کشور، براي ایجاد تغییر در 

کم یا دست شودیآن کشور، ایجاد و اتخاذ م هايیاستس

ن کشورها رخ آاعالم واکنش نسبت به اتفاقاتی که در 

گفت که تحریم اقتصادي،  توانیم  طور خالصه. بهدهدیم

 ۀبراي تحقق اهداف سیاسی کشورها در عرص یاهرم

حتی در منشور سازمان  . این مسئله)10( است المللیینب

، فصل هفتم این 41 ةدر ماد .ملل هم مطرح شده است

در کنار تواند یکه تحریم اقتصادي، ماست منشور،  آمده 

دیپلماتیک،  ايهیمنظامی، تحر يابزارهاي دیگر مثل ابزارها

دیگر،  ونقل و انواعحمل هايیمارتباطی و تحر هايیمتحر

براي تنبیه کشورهایی که هدف  یجمعصورت دستهبه

کشورها  آنتغییر رفتار نامطلوبی که در منظور ههستند، یا ب

گفت که  توانیم یطورکلپس به .اتخاذ شود شود،یدیده م

 المللیندر سطح ب اقتصادي یزتحریم اقتصادي، اقدام قهرآم

رفتارهاي سیاسی کشورها اتفاق  تغییر در پیاست که 

نظر موضوع، به چهار  اقتصادي را از هايیمافتد. تحرمی

هاي یمتحر تجاري، هايیم: تحرکنندیدسته تفکیک م

 ).11هاي نظامی (یمتحرهاي مسافرتی و یمتحرمالی، 

هاي اقتصادي، از مسائل مهم یمتحري اخیر هاسالدر 

ة علمی در این زمینه منتشرشدروز ایران بوده، اما تعداد آثار 

اندك بوده است. در اینجا به نتایج برخی تحقیقات 

در این موضوع مهم اشاره خواهد شد. ملکوتیان  گرفتهانجام

اشاره » ورزش و سیاست«) در پژوهش خود با عنوان 1388(

ي اگونهبهاست؛  دوطرفهاست رابطۀ که ورزش و سی ندکیم

که از یک طرف سیاست از طریق تدوین و اجراي راهبرد 

دارد و از طرف دیگر ورزش از طریق  ریتأثورزشی بر ورزش 

ي انسانی و همبستگی ملی و افزایش هاارزشتحکیم 

، البته خود نیز نهدیم ریتأثمشارکت سیاسی بر سیاست 

ی مورد استفادة المللنیبي هاورزشدر زمان برگزاري  ژهیوبه

) در 1391). فاضلی (12( دشویمي جهانی واقع هاقدرت

کارویژة سیاسی ورزش  نیترمهمکه  کندیمي  اظهار امقاله

ي اچهرهی به افکار عمومی، نشان دادن دهجهتکنترل و 

تا  کوشدیمسازي است و کارامد از دولت و در نهایت ملی

). 13تحلیل نظري بر رابطۀ ورزش و سیاست ارائه کند (

 صورتبهها ) دریافتند که تحریم1393عزتی و سلمانی (

مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادي ایران نداشته است. 

ها اثر غیرمستقیم بر اقتصاد ایران یمتحرهمچنین بیشتر 

حدود غیرمستقیم و از طریق م صورتبه. این آثار اندنداشته

اي، واردات یهسرماکردن واردات کل، واردات کاالهاي 

ي و اولیه و صادرات به کاهش رشد اواسطهکاالهاي 

). آل کجباق و 14اقتصادي کشور منجر شده است (
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هاي اي بیان داشتند که تحریم) در مقاله1393انصاریان (

ي هابرنامهها و بر تأثیرات منفی فراوان بر سیاستعالوه

مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان  صورتبهولتی، کالن د

ایرانی و حق آنان در برخورداري از سالمتی تأثیر منفی 

ي عام و هاارزشداشته که این امر مغایر با اصول و 

). باقري، مهدوي و 6حقوق بشر است ( شمولجهان

هاي اقتصادي بر یمتحر) در بررسی تأثیر 1393نژاد (شریف

لی در صنایع کوچک و متوسط استان عملکرد عوامل داخ

هاي اقتصادي بر عملکرد عوامل یمتحرلرستان دریافتند که 

داخلی تولید، بازاریابی و امور مالی اثر منفی و بر عملکرد 

عوامل داخلی مدیریت، تحقیق و توسعه در صنایع کوچک 

). غفاري 15و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد (

) در تحقیقی به بررسی تغییرات 1392آشتیانی و همکاران (

در پی تحریم اقتصادي پرداختند و نتایج  کنندهمصرفرفتار 

ة دکنندیتولنشان داد که ادراك از قیمت، کیفیت و توانایی 

ایرانی بر نگرش نسبت به کاالي ایرانی اثر مثبت دارد. 

، نگرش، هنجار ذهنی، آگاهی و شدهادراكکنترل رفتاري 

از  کنندهمصرفیم نیز بر قصد نگرش نسبت به تحر

). همچنین کازرونی 16یر مثبت دارد (تأثمحصوالت ایرانی 

انبه و هاي یکیمتحر) به بررسی کارایی 1394و همکاران (

یرنفتی در ایران غبر تجارت خارجی محصوالت  چندجانبه

 تأثیر یکجانبه هايتحریم که پرداختند. نتایج نشان داد

 م تجارت ایران با کشورهاي ثالثحج بر داريامعن و مثبت

 مقابله براي است توانسته ایران یگر،د عبارت؛ بهاست داشته

 خود تجارت گسترش طریق ي یکجانبۀ آمریکا ازهامیتحر با

. کند کنترل و محدود را آمریکا تحریم اثر ثالث کشورهاي با

 حجم بر داريامعن و منفی تأثیر چندجانبه يهامیتحرولی 

). شریعتی راد 17است ( داشته کشورها این با ایران تجارت

) در پژوهشی اظهار داشتند که 2013وند (و معارف

 یرانا یهعل هایمتحر یردر مورد تأث يرو به رشد هايینگران

                                                           
1. NGOs 

 یزاتوجود دارد. کمبود تجه یاددرمان اعت يهابر برنامه

 یبه خدمات درمان یمارانکمتر ب یدسترس ی،پزشک یاصل

مربوط به  یمشکالت مال ي،اقتصاد هايیتمحدود یلدلبه

 شکاه يهاو برنامه 1)ان. جی. اونهاد (مردم يهاسازمان

 یو منطقه برخ یراندارو در ا يدر بازارها ییرتغ یزو ن یبآس

 ).18( آیندیشمار مبه هایمتحر یمنف یراتاز تأث

 طوربهاي در مقاله)، 2015( 2نیون کریچ و نیومیر

تجربی به ارزیابی این مسئله پرداختند که چگونه 

شده توسط سازمان ملل و ایاالت هاي اقتصادي اعمالتحریم

شد تولید ناخالص داخلی کشورهاي هدف تأثیر متحده بر ر

کشور بود که از میان آنها  160گذارد. نمونۀ آنها شامل می

هاي تحریم 2012تا  1976هاي کشور در طول سال 67

اند. آنها دریافتند که در ابتدا اقتصادي را تجربه کرده

هاي سازمان ملل از لحاظ آماري و اقتصادي تأثیر تحریم

رشد اقتصادي کشورهاي هدف داشته است. چشمگیري بر 

متوسط، اعمال تحریم توسط سازمان ملل نرخ رشد  طوربه

تولید ناخالص داخلی سرانۀ واقعی ساالنۀ کشورهاي هدف 

دهد. این آثار نامطلوب به یمدرصد کاهش  2را بیش از 

 درصدي 25مدت ده سال ادامه دارد و به کاهش مجموع 

 خلی در کشور هدف منجردر سرانۀ تولید ناخالص دا

 عبارتبههاي اقتصادي جامع سازمان ملل، یمتحرشود. یم

هاي یتفعالیباً تمام تقراي که ياقتصادهاي یمتحریگر، د

دهد، موجب کاهشی بیش یمیر قرار تأثاقتصادي را تحت 

یر تأثیاً ثانشود؛ یمدرصد در رشد تولید ناخالص داخلی  5از 

است.  ترکمرنگهاي ایاالت متحده بسیار کمتر و یمتحر

شده توسط ایاالت متحده رشد تولید هاي اعمالیمتحر

درصد  1تا  75/0ناخالص داخلی کشورهاي مورد هدف را 

یانبار بر رشد به مدت هفت سال زیر تأثدهد. این یمکاهش 

درصدي  4/13 به طول می انجامد و موجب کاهش مجموع

 . نیون کریچ و نیومیر)19شود (یمص داخلی در تولید ناخال

2. Neuenkirch & Neumeier 
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اسناد و مدارك اثبات کردند که  ۀبا ارائ یتازگ)، به2016(

ایاالت متحده به طرز بدي افرادي را که در فقر  هايیمتحر

افسرگ بر  ).20دهد (یقرار م یرتحت تأث کنند،یزندگی م

 یرتأث هایم) نیز دریافتند که اعمال تحر2016( 1و مهدوان

 .گذارندیبخشی بر نابرابري درآمد در کشورهاي هدف میانز

همچنین نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که 

هاي اقتصادي کاهش چشمگیري در افت صادرات و تحریم

المللی (هافبائر و همکاران، واردات، رکود جریان سرمایۀ بین

، 2الیسون -)، همچنین تورم شدید (هین21)(2007

) در 2017). هاتشینسان و همکاران (22) دارد (2001

 نیتأمفعالیت سیاسی در تشدید تعهد: «پژوهشی با عنوان 

، بیان »ي دولت در امریکاریگمیتصمبودجۀ ورزشی و 

که در ایاالت متحده تصمیم براي اعطاي منابع  کنندیم

دولتی به امکانات و تجهیزات ورزشی همیشه موضوعی مورد 

بحث بوده و است. در این پژوهش سه شهرداري با سابقۀ 

براي تجهیزات ورزشی  نهیهزکمکطوالنی در صرف 

ي این پژوهش نشان هادادهي بررسی شده است. احرفه

اسی که در تشدید تعهد ي سیهاتیفعالکه  دهدیم

، هايریگي ناکارامد در تصمیمگذاراستیسند، رگذاریتأث

و تعامل فعالیت سیاسی در تشدید تعهد، نقش مهم  ریتأث

حمایت، منابع، قدرت و تالش براي پیشگیري از انجام 

 ). 23کارهایی که با شکست مواجه خواهد شد، است (

با عنوان ) نیز در پژوهش خود 2018ویلم و همکاران (

ر جوامع کارگزاران علم د عنوانبهنهادهاي دولتی ورزشی «

بار نشستن ورزش که به کنندیممطرح » ورزش همگانی

ي ورزشی و هاسازمانهمگانی چالش اساسی 

 ). 24در سرتاسر دنیاست ( گذاراناستیس

که گفته شد، هدف از تحریم اقتصادي، طورهمان

بر کشور  هاي اقتصادي و سیاسیتحمیل هزینه

                                                           
1. Afesorgbor & Mahadevan 
2. Heine-Ellison 

که نتایج برخی تحقیقات گونههمانشونده است و تحریم

هاي مختلف یک کشور تواند بر بخشنشان داد، تحریم می

هایی که در آثار مثبت و منفی داشته باشد. یکی از بخش

ها در کشورهاي مختلف بسیاري از موارد تحت تأثیر تحریم

 سنگین یۀقرار گرفته، حوزة ورزش است. در کشور ما نیز سا

 است. هرچند داده قرار تأثیر تحت را کشور ورزش ها،تحریم

 خصوصبه واندرکاران دست مسئوالن، گذشته هايسال در

 سعی ایرانی یزدنمثال غیرت و تالش همت، با ورزشکاران

 هايیوالفست و مسابقات در ایران پرچمداشتن نگاه باال در

 از مواقع از بسیاري در هم الحق و اندداشته ورزشی مختلف

 است کسی کمتر اما اند،برآمده یخوببه مهم این عهدة

کند.  انکار ورزش بر را هایمتحر سوء تأثیر و نقش تواندمی

یکی از شعارها در حوزة ورزش در سراسر دنیا، دخالت ندادن 

چنین  گاهچیهمسائل سیاسی در ورزش است، اما در عمل 

براي حضور  یتراشاز مانعوجود نیامده است؛ وضعیتی به

بانوان ورزشکار ایرانی با حجاب اسالمی در میادین مختلف 

فراوان براي برگزاري اردوي  هايياندازگرفته تا سنگ

 ،خارجی هايیگجایی یک بازیکن به لورزشی یا جابه

 عادل نمونه . برايهمگی با رنگ روح ورزش در تضاد است

 1391 سال در کشورمان المللیینب و همدانی داور برقعی

یو. اس.  در داوري اجازة مقابل طرف هايیکارشکن یلدلبه

 سوي از را ایمیلی که کندیم فاش برقعی. کردن پیدا را3اوپن

 که کرده دریافت آمریکا تنیس فدراسیون رئیس کافمن ریچ

 ما آمریکا متحدة ایاالت جاري قوانین«: است نوشته آن در

. »کندیم منعها رقابت این در ایرانی داوران از استفاده از را

 پولی، واحد ارزش شدید افت یادشده، موارد برافزون

 اردوهاي برگزاري و بازیکنان مربیان، حقوق پرداخت

 تا ساخت، دشوار ،گرفتندیم پول دالر به را که  خارجی

 خود حقوق احقاق براي بازیکنان و مربیان این که جایی

3. US OPEN 
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 حتی و ورزشی يهادادگاه در ایران علیه شکایت به مجبور

 حوزة در تنها و حاضر حال در کهيطوربه شدند، غیرورزشی

 .است شاکی و پرونده بیشترین داراي ایران فوتبال،

تنها بخش کوچکی از تأثیرات پدیدة  ذکرشدههاي نمونه

 با). 7سیاسی تحریم بر پدیدة غیرسیاسی ورزش است (

ین تاکنون تحقیقی در زمینۀ بررسی نقش تحریم بر اوجود 

 شدتبههاي مختلف ورزش کشور، انجام نگرفته یا بخش

اولین مطالعۀ تحلیلی در  تواندیممحدود است. این پژوهش 

هاي اقتصادي بر ورزش کشور مورد بررسی تأثیر تحریم

تر در این پژوهش به بررسی نقش دقیق طوربهباشد. 

 ش کشور پرداخته شده است.ها در ورزتحریم

 
 یشناسروش

که به شکل میدانی  استروش تحقیق حاضر آمیخته 

برفی صورت گرفته است. در بخش کیفی از روش گلوله

ي هامصاحبهاستفاده شده و با اشباع نظري 

نفر) و پس از کدگذاري  11انجام گرفته ( افتهیساختارنیمه

و استفاده از ادبیات نظري تحقیق در این حوزه ابزار تحقیق 

 استخرج استخراج شده است. در بخش کمی تحقیق با

 براي آمیخته، يهاپژوهش نظري مبانی به عنایت

شد.  نظري استفاده يریگنمونه روش از يریگنمونه

 آنهاتمامی  محقق که ددار ییهایژگیو ي نظريریگنمونه

 داده قرار مورد مالحظه ي پژوهشریگنمونه فرایند در را

ي تحقیق شامل موارد زیر هانمونهدر  هایژگیواست. این 

بود: افراد داراي سابقۀ مدیریت در سطوح مختلف ورزش 

کشور، اقتصاددانان آشنا با مسائل ورزش، استادان مدیریت 

ي کشور، فعاالن حوزة اقتصاد ورزشی، هادانشگاهورزشی 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی با گرایش بازاریابی و افراد 

                                                           
1. Reliability 
2. Cronbach Alpha Coefficient 
3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

آگاه به حوزة تحقیق که محقق با شناسایی این افراد که 

، تماممهیننفر بودند، پس از حذف موارد ناقص و  150حدود 

 پرسشنامه شد. 92در نهایت موفق به دریافت 

ساختۀ آثار تحریم استفاده قدر این پژوهش از ابزار محق

ارزشی لیکرت  5ي نامبرده از طیف هاپرسشنامهشد. در 

 کامالًیی استفاده شد؛ کمترین امتیاز را پاسخگوبراي 

) به خود 5موافق ( کامالً) و بیشترین امتیاز را 1مخالف (

اختصاص داد. در بخش اول به تحلیل عاملی اکتشافی 

خته شد و در گام بعد سازة پردا هامؤلفهو استخراج  سؤاالت

 ي تحقیق تحلیل شد. رهایمتغي اثرگذارابزار تحقیق و درجۀ 

 دستبه 2ابزار نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 1پایایی

 يهابراي تعیین اینکه آیا تعداد داده). α=927/0آمد (

 ست یا خیر، از شاخصاموردنظر براي تحلیل عاملی مناسب 

 4و آزمون بارتلت(کی. ام. او.)  3اولکین -یِرمی -کایرز

صفر تا یک قرار  ۀدر دامن کی. ام. او.استفاده شد. شاخص 

باشد، در این  7/0دارد و چنانچه مقدار شاخص بیشتر از 

ند. اموردنظر براي تحلیل عاملی مناسب يهاصورت داده

 05/0تر از آزمون بارتلت کوچک 5پی ولیوهمچنین چنانچه 

براي شناسایی ساختار (مدل عاملی) باشد، تحلیل عاملی 

ها صفر نیست؛ ماتریس همبستگی دادهزیرا  ،مناسب است

 پذیر است.یابی توجیهبنابراین عامل

 برايها از آمار توصیفی داده وتحلیلیهتجزمنظور به

منظور تحلیل شناختی و بههاي جمعیتتحلیل ویژگی

ها، از ضریب آلفاي کرونباخ براي تعیین ثبات استنباطی داده

و کرویت بارتلت جهت  کی.ام.اودرونی ابزار، از آزمون 

ها، از مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل

تعیین بار عاملی هریک از منظور به 6تحلیل عاملی اکتشافی

براي تعیین  7از تحلیل عاملی تأییديها و ها و مؤلفهگویه

4. Bartlett's Test of Sphericity 
5. P-value 
6.Exploratory Factor Analysis (EFA) 
7. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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محاسبات آماري با  تمامید. شابزار استفاده  ةروایی ساز

 23نسخۀ  1اس پی اس اس آماري يافزارهااستفاده از نرم

و سطح معناداري تمامی  گرفتانجام  23نسخۀ  2و آموس

) درنظر گرفته 3یهو بدون جهت (دوسو P≥05/0ها آزمون

 شد.

 
 
 
 ي تحقیق هاافتهی

شناختی ي جمعیتهایژگیواطالعات مربوط به 

ارائه شده است.  1جدول جنسیت، وضعیت تأهل و سن در 

هاي تحقیق در ي تحقیق، بیشتر نمونههاافتهبراساس ی

 درصد). 63نفر،  58سال بودند ( 40تا  31سنی  دامنۀ

 6/69شود که مشاهده می 2هاي جدول با توجه به یافته

 4/30هاي تحقیق مدرك دکتري و نفر) از نمونه 64درصد (

نفر) مدرك کارشناسی ارشد دارند. همچنین  28درصد (

درصد) از نظر  2/52نفر،  48ها (کمی بیش از نیمی از نمونه

درصد) از  4/1و تنها یک نفر (» مربی«رتبۀ علمی 

 بود.»  استاد«پاسخگویان، از نظر رتبۀ علمی در مرتبۀ 

 
 ل و سن)ها (جنسیت، وضعیت تأهشناختی نمونههاي جمعیتتوزیع ویژگی . 1جدول 

 سن وضعیت تأهل جنسیت شناختیمتغیرهاي جمعیت

 سال 50تا  41 سال 40تا  31 سال 30تا  21 مجرد متأهل زن مرد شناختیعوامل جمعیت

 9 58 25 29 63 40 52 فراوانی

 8/9 63 2/27 5/31 5/68 5/43 5/56 درصد فراوانی

 
 گرایش) هاي تحصیلی (سطح تحصیالت، رتبۀ علمی وتوزیع ویژگی. 2جدول 

متغیرهاي 
 شناختیجمعیت

سطح 
 تحصیالت

 گرایش تحصیالت رتبۀ علمی

عوامل 
 شناختیجمعیت

شد
 ار

ی
اس

شن
کار

 

ري
کت

د
بی 

مر
یار 

اد
ست

ا
یار 

ش
دان

اد 
ست

ا
 

شی
رز

ت و
ری

دی
م

شی 
رز

ي و
وژ

یول
یز

ف
 

ی
کت

حر
ار 

رفت
 

شی
رز

ک و
انی

مک
یو

ب
شی 

رز
ی و

یاب
زار

با
 

یر
سا

 

 6 12 3 5 21 44 1 6 37 48 64 28 فراوانی

 5/6 13 3/3 4/5 8/22 8/47 1/1 5/6 2/40 2/52 6/69 4/30 درصد فراوانی

 
 بررسی روایی سازة ابزار تحقیق

بررسی روایی  منظوربهدر ابتدا در بخش کمی تحقیق، 

سازة ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد 

                                                           
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
2. Amos 

ي) سنجش متغیرهاي تحقیق هاهیگوي (هاشاخصتا 

پنهان) شناسایی شوند و در مدل تحقیق قرار (متغیرهاي 

 گیرند.

3 . No Directional  
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 گیري نقش تحریم در ورزش کشور. مدل اندازه1شکل

 
شده محقق به بررسی روایی بر مبناي مفروضات عنوان

دهد با یمنشان  2 جدولسازة ابزار تحقیق پرداخت. نتایج 

 آنهاییدي پژوهش، عواملی که مقدار تی تأتوجه به طبیعت 

عوامل  عنوانبهمعنادار باشد،  05/0در سطح کمتر از 

ها در ورزش کشور انتخاب مناسب براي بررسی نقش تحریم

نشان  2جدول املی مندرج در شوند. نتایج تحلیل عیم

بار و  tي مربوط، از مقادیر هاشاخصکه تمامی  دهدیم

ي مناسبی هاشاخصی مورد قبولی برخوردارند و عامل

 .شوندیممحسوب 

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling 
adequacy (KMO) 

شناسایی  منظوربهدر ادامه از تحلیل عاملی اکتشافی 

ها و ساختارهایی از ورزش کشور که تحت تأثیر بخش

اند، استفاده شد. به همین هاي اقتصادي قرار گرفتهتحریم

اطمینان از کافی  منظوربهدلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، 

) KMO( 1اولکین -ریِیم -از معیار کایرز نمونهبودن تعداد 

) از آزمون هاهیگوو براي تعیین همبستگی بین متغیرها (

 استفاده شد. 2بارتلت

 

2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 ها در ورزشنتایج تحلیل عاملی تأییدي (روایی سازه) پرسشنامۀ تحلیل نقش تحریم. 2جدول

 tمقدار  یبار عامل سؤال پرسشنامه tمقدار  یبار عامل سؤال پرسشنامه

نقش 
ها در تحریم

 ورزش

q1 267/0 - 

نقش 
ها در تحریم

 ورزش

q11 506/0 237/2 

q2 384/0 06/2 q12 407/0 095/2 

q3 45/0 156/2 q13 179/0 984/1 

q4 366/0 019/2 q14 398/0 082/2 

q5 603/0 323/2 q15 448/0 163/2 

q6 635/0 341/2 q16 677/0 362/2 

q7 433/0 143/2 q17 65/0 353/2 

q8 498/0 226/2 q18 636/0 345/2 

q9 419/0 119/2 q19 634/0 343/2 

q10 353/0 994/2 q20 627/0 339/2 

 
 KMOنتایج آزمون بارتلت و  . 3جدول 

 مقدار  
 741/0 (کفایت حجم نمونه) می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت
 χ2( 403/763مقدار کاي اسکوآر (

 190 آزادي ۀدرج
 001/0 سطح معناداري

 
مقدار کی.ام.او.  3ي جدول هاافتهبا توجه به ی

. این مقدار بیانگر این موضوع است 741/0آمده دستبه

تحلیل عاملی  منظوربهي تحقیق هانمونهاست که تعداد 

 موردنظري هادادهو انجام تحلیل عاملی براي  کندیمکفایت 

ي هاعاملرا به یک سري  هاداده توانیماست و  ریپذامکان

پنهان تقلیل داد. همچنین نتایج آزمون بارتلت 

)001/0=Sig ،403/763=χ2 هاهیگوبین  دهدیم) نشان 

ادامه و استفاده از  رونیازاهمبستگی باالیی وجود دارد، 

دیگر، تحلیل یان ب بهسایر مراحل تحلیل عاملی جایز است. 

عاملی براي شناسایی ساختار عاملی نقش تحریم بر ورزش 

به  هامؤلفهکشور مناسب است. در ادامه نتایج تحلیل عاملی 

آمده براي هر عامل ارائه دستی بهبار عاملتفکیک با مقدار 

گویۀ  20شده است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی، 

؛ ج عامل بوده استدر تحقیق قابل تقلیل به پن موردنظر

هایی بخش عنوانبهگفت که پنج عامل  توانیمبنابراین 

که بر مبناي  متأثر از تحریم در ورزش کشور معرفی شدند

و با درنظر گرفتن  اندگرفتهیی که در هر عامل قرار هاهیگو

 هاعامل، شودیمبرداشت  هاهیگومفهوم مشترکی که از این 

ها واریانس عامل و مقادیر ویژه 4جدول . اندشدهنامگذاري 

براساس مجموع  عواملی این ی. توان پیشگودهدیرا نشان م

درصد  208/67ها برابر با عامل تجمعی واریانسدرصد 

بنابراین براي تدوین مدل تحلیل نقش تحریم در است؛ 

درصد)،  694/31. پولی و مالی (1عامل،  ورزش کشور پنج

المللی . تعامالت بین3 درصد)، 811/12. دانش و فناوري (2

. اقتصادي 6درصد) و  21/8. بازاریابی (4درصد)،  629/8(

 درصد) شناسایی شدند. 885/5(
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 هاي پرسشنامه (تحلیل عاملی اکتشافی)هاي اصلی با چرخش واریماکس در مورد بار عاملی گویهتحلیل مؤلفه. 4جدول 
شمارة  مؤلفه

 سؤال
 عامل گویه ها

1 2 3 4 5 

لی
 ما

ی و
پول

 

q16 79/0 یماز تحر یناش یمال یعوامل پول     

q17 
ي جهانی برا یونفدراس مشکل و دردسرساز بودن دریافت پاداش از

 هایونفدراس، داوران و هاباشگاهورزشکاران، 
805/0     

q18 
 یاردر اختاز طرف دولت  یکاف ۀبودجدر اختیار نگذاشتن 

 هایونفدراس
828/0     

q19 
 گرفتن یاراخت درها یونفدراسو  هاباشگاهی محدود بودن توان مال

 اردوها معتبر دنیا
742/0     

q20 
وان تمحدود بودن  علتبهعدم جذب مربیان و بازیکنان معتبر دنیا 

 هایونفدراسمالی باشگاه و 
682/0     

ري
ناو

و ف
ش 

دان
 

q11 
ي ساخت برا يدانش و ابزار یکاربرد عملدر دسترس نبودن 

 تجهیزات ورزشی
 567/0    

q12  674/0  یاروز دنبه یورزش یزاتوارد کردن تجهمشکل بودن    
q13 887/0  دسترسی نداشتن به دانش و اطالعات عملی و ورزشی روز دنیا    
q14  681/0  تحریم علتبهدنیا  نامعتبراستفاده از تجهیزات ورزشی    

q15 
زشی، ي نداشتن باشگاه و کشورهاي معتبر دنیا در زمینۀ آموهمکار

 دانش و فناوري
 526/0    

لی
مل

ن ال
 بی

ت
مال

تعا
 

q7 873/0   بودن برگزاري اردوهاي مشترك با دیگر کشورها سازمشکل   

q8 
براي  ی و ورزشیفرهنگ هايیشگاهشرکت در نمابودن  سازمشکل

 ي ایرانیهاشرکتافراد و 
  546/0   

q9 
ها جهانی براي ونیفدراسالمللی در ینبهاي یکرساز دست دادن 

 یمهدف تحر یرانورزشکاران و مد
  69/0   

q10 
المللی دنیا براي همکاري در ینبتمایل نداشتن ناشران و استادان 

 المللی ایرانینبهاي یشهماخصوص شرکت در 
  663/0   

بی
ریا

ازا
ب

 

q4  797/0    ي شغلی در ورزش در اثر تحریمهافرصتکاهش رشد  

q5 
المللی براي ینب یتدارکات هاييباز يبرگزارمشکل بودن 

 هاباشگاهیون و فدراس
   698/0  

q6 
در  هاي معتبر دنیا در زمینۀ فعالیتاسپانسریل نداشتن تما

 ایران
   701/0  

دي
صا

اقت
 

q1 
 یفعل یطراشدر ورزش کشور در  گذاريیهسرما پذیريیسکر

 ياقتصاد
    868/0 

q2 
 علتاسپانسرها به ها ازیونها و فدراسکاهش درآمد باشگاه

 آنهایت حماعدم
    635/0 

q3  574/0     یناخالص داخل یددر تول یسهم ورزش از منابع خارجکاهش 
سهم واریانس 

 عوامل
 177/1 642/1 722/1 562/2 339/6 ارزش ویژه

 8885/5 21/8 629/8 811/12 694/31 درصد واریانس
 208/67 323/61 113/53 505/44 694/31 درصد واریانس تجمعی

 706/0 737/0 729/0 751/0 862/0 آلفاي کرونباخ
 

 يریگجهینتبحث و 

 سیاستابزارهاي کشورداري در  نیتراز مهم، هامیتحر

تا با  اندشده یطراح ياگونهو به ندیآیحساب مبه المللنیب

و رفتارهاي خاص  هااستیاقتصادي س ۀوارد کردن ضرب

به ، متون بسیاري راًیکشور هدف تحریم را تغییر دهند. اخ

اقتصادي بر بهداشت همگانی،  يهامیتحر ریتأث ۀمطالع
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خارجی و نیز اقتصاد و سیاست اجتماعی  يهاکمک

اما تحریم و ورزش  اند.کشورهاي هدف تحریم پرداخته

ي است که کمتر به آن پرداخته شده و محقق در این امقوله

 پژوهش در پی بررسی آثار تحریم در ورزش ایران بوده است. 

 عنوانبهپژوهش نشان داد که پنج عامل زیر نتایج 

هایی متأثر از تحریم در ورزش کشور معرفی شدند: بخش

المللی، . تعامالت بین3. دانش و فناوري، 2. پولی و مالی، 1

ة ابزار . اقتصادي. نتایج حاصل از تحلیل ساز5. بازاریابی و 4

 اقباًعمتمنتج از تحقیق نیز نشان داد که همۀ عوامل اعتبار و 

سو با کفایت الزم براي ارائۀ نتایج را دارند. این نتایج هم

) و باقري و 1393ي عزتی و سلمانی (هاپژوهشنتایج 

 . است) 1393همکاران (

هدف  ي پیشین اذعان شد،هابخشکه در طورهمان

 يهااستیاز س ياتحریم، تغییر سیاست خاص یا مجموعه

ریم با نامتوازن طور قطع، احتمال تحبه .کشور هدف است

گذار و بین کشور تحریم يریپذبیآس ۀبودن درج

گذار و زیرا اگر کشور تحریم ،شودیپذیر بیشتر متحریم

محض  طور یکسان از تحریم آسیب بپذیرند، بهپذیر بهتحریم

به  زین میاعمال تحریم توسط یک کشور، کشور مورد تحر

دیگر، ة کنندنییعامل تع. زندیسیاست متقابل دست م

سهم ه است. هرچ یالمللنیب تجارت در سهم کشورها

تر باشد، احتمال دست یشب یالمللنیدر تجارت ب کشورها

 چههر ،گرید يزدن به تحریم علیه آنها کمتر است. از سو

 باشد، بیشتر کشور ناخالص دیدر تول المللنیسهم تجارت ب

 .تحریم بیشتر خواهد شد از کشوري ریپذبیآسۀ درج

اند از عبارت که شودیم تحریم ذکر هیدالیل فراوانی در توج

یا حتی تغییر نظام یک  هااستیتأثیرگذاري در س به لیتما

آن.  يهااستیدلیل سیا مجازات یک کشور به کشور، تنبیه

به این دلیل  هامیموارد تحر یدر برخ این دالیل، از نظرصرف

باید  کندیساس مکننده احکه کشور تحریم شوندیبرقرار م

 تواندیم هامیتحر نید و اکناقدامی  گرانینظر د براي جلب

آثار سوء و گاه مخربی  هامیتحر. باشد زیبرانگکمتر جنجال

حوزة  ژهیوبهي مختلف هاحوزهبر شرایط کشورها در 

اقتصادي دارند. این پژوهش با دیدي جامع و در بخش 

بر شرایط اقتصادي که در این که عالوه دهدیمورزش نشان 

شد، عوامل دیگري چون دانش و  دیتأکپژوهش نیز بر آن 

از شرایط  متأثری نیز در ورزش المللنیبفناوري و تعامالت 

. یک رویکرد اساسی براي مقابله با این استتحریم کشور 

ي هااستیسشده در شرایط پیروي از رئوس و موارد مطرح

توجه و  رونیازامقاومتی است.  کلی نظام در مقولۀ اقتصاد

تمرکز بر تولید کاالهاي اساسی در حوزة ورزش، 

سازي و ایجاد و گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی، گفتمان

اصالح تفکر و الگوي مصرف، توجه و اهتمام ویژه به بخش 

خصوصی، گسترش تبادالت و مناسبات اقتصادي در حوزة 

ا در حوزة ورزش به عواملی راهگش عنوانبه تواندیمورزش 

 د. کن کمکمدیران و مسئوالن ورزش کشور 

ي تحریم که در این پژوهش هابخش نیترمهمیکی از 

در این نوع نیز منتج شد، تحریم تجاري به معناي عام است. 

تجاري یک کشور مورد تحریم قرار  دالتتحریم، مبا

تا با  شودیکه از کشورها خواسته م صورتنیبد ؛ردیگیم

تجاري  ۀخاص مبادل ةکشور موردنظر در یک یا چند حوز

انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن 

نوع تحریم براي اجرایی شدن نیازمند این  .شودیبرخورد م

کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز  ۀهمراهی هم

یا  یالمللنیب يهامشکل است. به همین دلیل سازمان

متحده، سعی در  التیکننده مثل ارهاي تحریمکشو

 ،دیگر دارند يهاجایگزین کردن این نوع تحریم با روش

از این جنس در حال اعمال  ییهامیهرچند همچنان تحر

در ورزش تحریم واردات کاالهاي ورزشی که به  .ندهست

شود، مثالی روش منجر می میرمستقیغي هاکانالخرید از 

 توانیمست. در غیر این صورت از این حقیقت تلخ ا

انجام  مختلفی مبادالت کاال و پول بین کشورهاي راحتبه
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داد و از دستاوردهاي آن براي توسعۀ بیش از پیش ورزش 

 کشور استفاده کرد. 

ایجاد و  دیآیمنظر در همین زمینه از نگاهی متفاوت به

گسترش تدوین و دارا بودن برنامه در حوزة ورزش براي 

عاملی  عنوانبه، مبارزه با مفاسد در ورزش هامیتحرمقابله با 

ار کبازدارنده در شرایط اقتصادي نابسامان، ارتقاي فرهنگ 

ي ورزشی، هاسازمانو تالش در بین نیروي انسانی در 

ر ش کشور به دوي ورزهاتیظرفاستفادة حداکثري از تمام 

رینی و بسط تفکر کارآف جادیای، حزبي سیاسی و هانگاهاز 

رونی در عواملی د عنوانبهدر ورزش و مواردي از این دست، 

 هامیتحرسیستم مدیریت ورزش کشور پیش از توجه به آثار 

ط کارگشا و اهرمی بازدارنده در این شرای عنوانبه تواندیم

 کارساز باشد. 

ویژه  طوربهشده در این بخش، ارد ارائهبا توجه به مو

ي حمایتی هابسته: تولیدات داخلی و ایجاد دشویمپیشنهاد 

و بسط بسترهاي  دکنندگانیتولدولت و بخش بانکی به 

کاالهاي حیاتی و راهبردي  ژهیوبه کاالهاتولید و فروش 

در بخش تجهیزات الکترونیکی و البسه، مورد توجه  ژهیوبه

و تربیت دانشجویان در  هادانشکدها تجهیز قرار گیرد؛ ب

توان گام اساسی در ي در ورزش کشور میافزارنرمعرصۀ 

راستاي کاهش وابستگی به خارج از کشور به منظور دارا 

دنبال کاهش بودن مربیان و بازیکنان تراز اول برداشت؛ به

ی با اتخاذ المللنیبوابستگی به ساختارهاي پولی و مالی 

ي گفتمان و استفاده از تجارب سایر کشورهاي هااستیس

پیشرفته در این حوزه باشیم؛ در تعامالت اقتصادي خود با 

سایر کشورها در پی ساخت ساختار مهندسی در تعامالت 

اقتصادي با کاهش مبادي ثابت ورود کاالهاي ورزشی از 

 بلندمدتچند کشور خاص، ایجاد ثبات در واردات و برنامۀ 

و همچنین برنامۀ صادرات در حوزة بازیکن کاستن واردات 

و  دهایخربر تجهیزات ورزشی باشیم؛ در و مربی عالوه

ۀ اول در پی وهلمبادالت اقتصادي در ورزش کشور در 

باشیم. در انتها  هاواسطهي بعدي حذف هاگامشفافیت و در 

شاید حلقۀ مفقوده در این زمینه انجام  داردیممحقق اذعان 

ي کاربردي و راهگشا در این حوزه هاهشپژوتحقیقات و 

نقشی انکارناپذیر در نشان دادن  تواندیم واقعبهاست که 

ارائۀ راهکارهاي عملیاتی  متعاقباًو  هایینارسامشکالت و 

 داشته باشد. 

، که در مطالعۀ پیشینۀ تحقیق داردیمدر پایان اذعان 

مطالعۀ مدونی در خصوص اهداف این پژوهش در ورزش 

 هاافتهر یافت نشد و این پژوهش با دستیابی به برخی یکشو

در درك مدیران و مسئوالن ورزش کشور در  تواندیم

خصوص اتخاذ تدابیري در راستاي اعتالي ورزش با مصارف 

بومی و کاهش وابستگی به خارج راهگشا باشد. همچنین 

دهد در در حوزة تحریم نشان می گرفتهمطالعات انجام

ي مهم در عرصۀ اقتصاد و احوزه عنوانبهخصوص ورزش 

 حتی سیاست، چنین پژوهشی انجام نگرفته است. 
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Abstract 
Economic sanctions mean civilian actions that have undesirable effects on transfer of 
goods, services or capital to a particular country. Sport is also not an exception in Iran. 
Thus, the present study aimed to investigate the effect of sanctions on Iran sport. This 
was a field study using a mixed method. The sample included the experts of 
management and sport (n=92) in qualitative and quantitative phases. A researcher-made 
questionnaire was used to collect data and its validity and reliability were confirmed. 
The exploratory factor analysis in SPSS software and confirmatory factor analysis in 
Amos22 software were used. The results indicated 5 significant factors resulting from 
sanctions in sport including financial problems, knowledge and technology, 
international interactions, marketing and economics. The results of confirmatory factor 
analysis showed the construct validity of the questionnaire. Based on the obtained 
results, it is obvious that authorities should pay special attention to solutions offered in 
economic sectors, interactions, attention to production and privatization especially the 
economic and income-generating infrastructures in the sport sector in order to develop 
sport which could be the key to tackling this issue. 
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