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نفعان در  یعوامل موثر بررفتار ذ لیهدف از پژوهش حاضر تحل       
بود. جامعه  یورزش یالملل نیدر مجامع ب یورزش یها یکسب کرس

دانشگاه یعلم ئتیه ینفعان از جمله اعضا یپژوهش را ذ نيا یآمار
 نهیورزش که در زم یصاحب کرس ندگانيورزشکاران و نما ران،مدي ها،

داده  لیدانش وتجربه الزم را داشتند، تشک ،یلالمل نیب یها یکرس
نفر به طور هدفمند و در 24پژوهش  یفیدر بخش ک (.=434Nاست)

 یبرا ینفر به طور تصادف 222جدول مورگان  یبرمبنا یبخش کم
به اهداف پژوهش از  یابيدست  یانتخاب شدند. برا قینمونه تحق

و  یصور يیمحقق ساخته استفاده شد. روا یسوال 44پرسشنامه 
 دیرس یورزش تيريتن ازمتخصصان مد 22 ديیپرسشنامه به تا يیمحتوا
 يیاياقرار گرفت. پ ديیمورد تا یديیعامل تا لیسازه آن با تحل يیو روا

کرونباخ  یو با الفا یآزمودن 92با  یمطالعه مقدمات کيدر  زیپرسشنامه ن
و  یفیتوص یداده ها از روش آمار لیتحل یمحاسبه شد. برا19/2

رخش با چ یاکتشاف یعامل لی، بارتلت و تحلKMOاز جمله  یاستنباط
استفاده  SPSSوAMOSباکمک دو نرم افزار   دمنيمتعامد و فر

 یشش عامل اجتماع تياولو بیپژوهش نشان داد به ترت جينتا شد.
به  یاسیس ،یو شغل یحرفه ا ،یاقتصاد ،یارتباط ،یتيريمد ،یوفرهنگ

 نیب یها ینفعان  درتصاحب کرس یذ فتارموثر بر ر یعنوان مولفه ها
 نقش دارند. یالملل نیدر مجامع ب یورزش یالملل

 
 کليدي هايواژه

 یالملل نیورزش، مجامع ب ،یالملل نیب ینفعان،کرس یذ

 
 

 

 

 

 

 
 

    

      The purpose of this study was to analyze the 

effective factors affecting the attitude of the 

beneficiaries in obtaining sport seats in 

international sports organizations..The statistical 

society of this research has been made by the 

stakeholders, including faculty members, managers, 

athletes and sports seats presenters who have the 

necessary knowledge and experience in the field of 

international seats (N = 495). A qualitative research 

section of 25 people was purposefully and in a small 

section based on the Morgan table 220 individuals 

were randomly selected for research sample. In 

order to achieve the research goals, a questionnaire 

of 55 researcher-made questions was used. The face 

and content validity of the questionnaire was 

approved by 20 sports management experts and its 

validity was confirmed by confirmatory factor 

analysis. Reliability of the questionnaire was also 

calculated in a preliminary study with 30 subjects 

and 0.84 with Cronbach's alpha. For analyzing the 

data, descriptive and inferential statistical methods 

such as KMO, Bartlett and exploratory factor 

analysis with orthogonal rotation and Friedman by 

means of AMOS and SPSS software were used. The 

results of this study showed that the priority of six 

socio-cultural, managerial, communicative, 

economic, professional, and occupational, political, 

political, and social factors are influential factors 

affecting the behavior of Beneficiaries in the 

international sport seats in the international 

community. 

 
Keywords  
Beneficiaries, international seat, sports, International 

Assemblies. 
 
 

 

 یللالم نیدر مجامع ب یورزش یها ینفعان در کسب کرس یعوامل موثر بر رفتارذ لیتحل

 *3پور ی، بهرام بهرام2ی، ابوالفضل فراهان1لقمان کشاورز

 نور امیدانشگاه پ یورزش تیریمد یدکتر ی. دانشجو3نور،   امیدانشگاه  پ یورزش تیری. استاد گروه مد2نور،  امیدانشگاه پ یورزش تیریگروه مد اری. دانش1
 05/02/1317تاریخ پذیرش:                01/10/1316تاریخ دریافت: 

 

 
 

An Analysis of Factors Affecting the Beneficiaries Behavior in Acquiring 

Sporting Sites in International Assemblies 
Loqman Keshavarz1, Abolfazl  Farahani2, Bahram Bahramipoor3* 

1. Associate Professor of sport management, PayameNoor University,  2. Professor of sport management, 

PayameNoor University, *3. Ph.D. Student of Sport Management, Payame Noor University  

Received: (2017/12/22)            Accepted: (2017/04/25) 
 

   Abstract چکیده



 92 8931 تابستان، (81)پياپی  2، شماره پنجممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

 مقدمه

 به منظور توسعه راه حل های ديپلماتیک برای حل مشکالت

يک روش برای شروع روابط  بین المللی از ورزش به عنوان
رويدادهای ورزشی  و ورزش .(83می شود) ديپلماتیک استفاده

که بر  مکانی برای خودنمايی کشورها و مالقات بین المللی است
 ، اجتماعی گروه های ،ملتها و دولت رفتار روابط و برنگرش

یز يک ابزار صلح آمتا کشورها بتوانند به عنوان  (1تأثیرمی گذارد )
اقدام  امور بین المللی به تقويت روابط در سراسر جهان در

 نقش الملل، بین روابط در ورزش مهم های نقش از (.83)نمايند

 همکاری برای فعالیتی ورزش بنابراينعمومی است،  ديپلماسی

روش برای  يکورزش به عنوان  (.4است ) المللی بین وتعامل

که با سیاست به محسوب می شود سیاسی  رد برنامه هایبپیش
طوراجتناب ناپذيری گره خورده اند و به عنوان يکی از ملزومات 

(.استفاده از 22اساسی برای رسیدن به اهداف استفاده می شود)

ش به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر روابط ديپلماتیک، ورز
اجتماعی و سیاسی  همواره در طول تاريخ مفاهیم مثبت و منفی 

رابطه ورزش و سیاست يک رابطه . (22زيادی در پی داشته است) 

دوطرفه است که هرکدام به نحوی برديگری تاثیر می گذارد که 
 خودنمايی و مناسبی برای موضوع ورزشی به عنوان ديپلماسی

يکی از نمونه های و اين رابطه (4است) کشورها بین همکاری
 ماندگار و فراگیر از تاثیر و نفوذ جامعه روی ورزش است. درحالی

که هنوزممکن است درنظر برخی از افراد ورزش وسیاست به طور 
کامل از هم جدا باشند، اما شواهد نشان می دهد که ديگر نمی 

 .(82ی ورزش و سیاست را از هم جدا کرد)توان دنیا

ور رشد اقتصاد داخلی و مقابله ظبه من کشورها در جهان امروز    
 برای ايجاد هايی با سیاست انزوا وخطرتحريم در جستجوی راه

 کشورهای ديگر در سراسر جهان ،گسترش و ادامه روابط با

يکی ازاين راه ها که مورد توجه برنامه ريزان ورزشی  .(82)هستند
می باشد، فتح سکوهای بین المللی و افتخارآفرينی در ورزش 

کارکردهای مهم ورزش ،پیشبرد سیاست (. يکی ديگر از89است)
های يک کشور درجهان است که می تواند با به دست آوردن 

ر ، بهتجايگاه و کرسی های مهم ورزشی در مجامع بین المللی 
المللی های بینکسب کرسیبه طوری که  بروز و ظهور پیدا کند

های اساسی ورزش همواره به عنوان يکی از چالش ورزشی موثر

 وغرب شرق قدرتهای نفوذ .(22و29)ايران به شمار آمده است

 بین ورزشی های وفدراسیون مديره هیأت اعضای ترکیب در

 اين بر شاهدی خود المپیک المللی بین کمیته و المللی

                                                                                                                                                    
1.Spencer 
2.Sahin 

 ی موثربرخی از کشورها بسیاری از کرسی هاامروزه  (.4ادعاست)

 اه در بسیاری از رشتهکشور ما  حال آنکهتصاحب کرده اند، را 
 سیکردر مجامع بین المللی صاحب اما  می باشد،صاحب سبک 

ذينفعان ورزشی به عنوان ديپلمات های يک  .(83موثرنیستیم)

بین ورزش و محیط بین الملل هستند  کشور نمونه ای از روابط
که می توانند نقش سازنده ای در روابط سیاسی وبین المللی بین 

امروزه باتوجه به مشکالت مختلف .(84)دوکشور بازی کنند
ومتعدد در عرصه های ورزشی و سیاسی کشور و نیز تضییع حقوق 

ورزشکاران در میادين ورزشی ،کسب کرسی های موثرورزشی 
تواند يکی ازگزينه های رفع اين مشکالت باشد.  درجهان می

 کسب و احراز کرسی های موثر بین المللی ورزشیبنابراين 

عه نقش مهمی در توس پیروزی درسطوح بین المللی ورزشدرکنار 
و ترويج ورزش کشور و افزايش جايگاه ايران در سطح بین الملل 

و از نظر  و کشور را از نگاه جهانی مورد توجه قرار دادهدارد 

ديپلماسی عمومی و سیاسی در سطح بسیار خوب ومهم قرار دهد. 
بنابراين ضروری است تالش های بسیاری در زمینه تصاحب 
کرسی های موثر بین المللی صورت بگیرد، همانطور که در نقشه 

راه کمیته ملی المپیک به عنوان يکی از استراتژی های مهم در 
(. در تحقیقات بسیار زيادی 22عرصه ورزش قلمداد گرديده است)

که انجام شده است،کمتر عوامل تاثیر گذار بر کسب کرسی های 
بین المللی ورزشی مورد بررسی قرار گرفته و بیشتر تحقیقات 

انجام شده به رابطه ورزش وسیاست پرداخته است. در خصوص 
اهمیت و جايگاه کرسی های بین المللی ورزشی تحقیقات 

است که هر کدام از زوايای مختلف به اين متعددی انجام شده 

( ورزش را ابزاری برای روابط 2229)8مقوله پرداخته اند. اسپنسر
 2ساهین تحقیقات نتايج (.22و83)گزارش کرده است بین الملل

 نشان(در بررسی نقش سیاست در ورزش 2228)9،کیم (2282)
 ادغام ملی و هويت، وحدت، غرور تقويت باعث داد که ورزش

 نتیجه اين به تحقیقی (در8911کاظمی) اخوان .می شود اقلیت ها
 المللی بین سیاست در ابزاری عنوان به ، کشورها ورزش را رسید 

 محل را بزرگ ورزشی اجتماعات معرفی می کنند و خويش
 تشخیص اهداف جهت خود در سیاسی فعالیت های برای مناسبی

اظهارداشت، (درنتايج تحقیقی خود 8939معظمی ). دهند می
های ورزشی چه از طريق مردان قطر با استفاده از موفقیتدولت

المللی، المللی و يا میزبانی مسابقات مهم بینهای بینکسب مدال
ويت المللی به هتالش دارند تا با کسب پرستیژ در عرصه بین

( در پژوهشی 2284وهمکاران)4تمیرجديدی دست پیدا کنند.

3.Kim 
4. Tamir &eta 
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مدرن هم کسب و کاراست و هم دريافتند، ورزش در عصر 

سیاست و يک سالح استراتژيک و تاکتیکی با ارزش است. در 
زمینه ورزشی تنها موفقیت اندازه گیری نمی شود، بلکه موارد 

 و استام با توجه به نتايج تحقیقمهم ديگری نیز وجود دارد. 

 تحت المپیک، در هرکشور مدال های تعداد (2228)8لمپرکت

 المللی بین  کمیته در عضويت عمدة مدت های تاثیر شاخص

 کننده تعیین موضوع اين است.اهمیت جمعیت ومیزان المپیک

 بین و پرستیز وجهه ديپلماتیک،افزايش اقتصادی،روابط نیمرخ

(در مطالعه ای نشان 8932توفیقی) شد. کشور خواهد هر المللی
 های سیاسی و جناحیاختالف ديدگاه،ثباتی مديريت بی داد که

ی از اطالعتدبیری مديران يا بیبی در کنار ورزی شخصیغرض،

ر در و نیز نبود البی های موثنقش ديپلماسی در توفیقات ورزشی 
سطوح بین المللی و عدم حمايت از افراد صاحب کرسی را از 

المللی ورزش بینهای موجود کرسی جمله عوامل ازدست دادن

ادهای مهم ورزشی ( نیز ضعف مديريت نه8911ذکر کرد.حسینی)
استراتژی های  ضعف و ديگر سازمان های مرتبط ورزشی و نیز

مه برنا ، نبود برنامه و ساختار مناسب ، نبود وزارت خارجه ايران

ظرفیت های موجود  ، عدم استفاده ازونظام مند های جامع
 ارتباطات بین المللی و ديپلماسی عمومی و ورزشی در توسعه
ز جمله عوامل منع کسب کرسی های بین را ا اقدامات سلیقه ای

( نیزدرتحقیقی 8938المللی ورزشی معرفی کرد. رمضانی نژاد)

اهمیت ندادن به کسب  کرسی های مهم ورزشی و دريافت که 
چگونگی نحوه دستیابی به اين کرسی ها از نقاط ضعف 
نمايندگان ايران درمجامع       بین المللی است و نیز عدم وجود 

اهداف، ماموريت ها و وظايف مشخص درتصاحب استراتژی، 
 شناسايی فقدان رويه، وحدت عدم نبودن، هدفمند کرسی ها،

 نقاط ديگر از مختلف را نیز حضور در مجامع عدم کلیدی و افراد

اصغری و  مجامع بین المللی میداند. در ضعف ايران
( نیز در بررسی تحقیق خود 8932)دوستی(و8932همکاران)
انگیزه های ورود قهرمانان ملی به عرصه سیاسی ايران داليل و 

 24عامل شناسايی شده، 93را مشخص کردند که از مجموعه 

عامل برای عوامل مداخله ای و  84عامل برای علل ورود و 
تسهیل کننده می باشد که کسب پست های باالتر به عنوان 
مهمترين علل ورود مديران سیاسی به عرصه ورزش ايران 

ه شده است که بسته به نوع کشور و وضعیت اقتصادی، شناخت
سیاسی و فرهنگی جوامع، نوع داليل دخالت و ورود سیاست 

(در 8934شیرعلیزاده) مداران در ورزش متفاوت       می باشد.

                                                                                                                                                    
1. Stamm & Lamprecht 

نتايج تحقیقات خود به عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 

مل واسیاسی، بهداشتی و جغرافیايی اشاره کرده است که از ع
تاثیرگذار بر موفقیت های ورزشی است و عوامل مهم در تصاحب 

(در 8939پیغمبری) کرسی ها را کمتر مورد بررسی قرار داده است.

بررسی که انجام داد، عوامل عوامل چهار گانه موفقیت ايران در 
جهت حفظ و ارتقای جايگاه های عملکردی فدارسیون ورزشی 

عامل ارتباطی،آموزشی،ظاهری ووشو درسطح جهانی را به ترتیب 
درمیان (8939سجادی و سلیمانی)وپیشینه ورزشی معرفی کرد. 

شاخص های کلی ارزيابی عملکرد فدراسیون ها ،کسب کرسی 
های مهم بین المللی را  از جمله ريز فاکتورهای مهم امور فنی 
وورزشی محسوب دانسته که می تواند از شاخص های ارزيابی 

زش برای رسیدن به اهداف و ماموريت يک يک فدراسیون در ور
( نیز راهبرد 8932سازمان محسوب شود.کشاورز و همکاران)

افزايش ارتباطات موثر و مشارکت درفعالیت های مجامع بین 

المللی ورزشی را در مرتبه دوم راهبردهای مهم در منظر فرايند 
های داخلی کمیته ملی المپیک دانست و به دنبال آن افزايش 

کرسی های موثر بین المللی در ورزش و نیز ارتقای جايگاه کسب 

و نقش کمیته در ورزش جهان و آسیا را نیز از جمله مهمترين 
(در 8913اهداف اين راهبردها معرفی کرد.حمیدی و همکاران)

تببین استراتژی گردشگری ورزشی ايران با توجه به ماتريس 
وموثردر تحلیلی سوات، احراز کرسی های و پست های مهم 

استراتژی موثر  22سازمان های بین المللی ورزش را يکی از 
درجذب گردشگری ورشد وارتقای صنعت توريسم معرفی می 

( مشخص گرديد 8932کند. درنتايج تحقیق عیدی و همکاران)

که داشتن کرسی وجايگاه موثر ورزشی در مجامع بین المللی و 
اس ها و عامل های بهره برداری ازآن به عنوان يکی ازخرده مقی

مهم در ارزيابی اثر بخشی سازمان ها و فدراسیون های ورزش 

است که بايد دراين زمینه وکسب اين جايگاه های مهم تالش 
های بسیاری صورت بگیرد و برای آن برنامه ريزی وهدفگذاری 

( 8939شود. در بررسی که توسط علیدوست قهفرخی و همکاران)
تغیر هماهنگی و ارتباطات از انجام گرديد، مشخص شد که م

جمله متغیرهای اصلی و درکنار آن تصاحب برای کسب کرسی 
های موثر ورزشی در ورزش جودو نیز ازخرده مقیاس های مهم 
برای افزايش هماهنگی و ارتباطات در سطوح بین المللی و داخلی 

است که می تواند زمینه رابرای بهبود اين امر مهم فراهم کند. 
(در پژوهش خود نشان داد برای توسعه ورزش و 8939زارعیان)

شاخص)جمعیت شهری، هزينه 22کسب کرسی های بین المللی،
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آموزش و پرورش، ساختار سنی، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ 

بیکاری، جمعیت کل، نرخ تورم ، امید به زندگی، هزينه بهداشت 
های ورزشی و درمان وغیره (را بايد در برنامه ريزی ها و سیاست 

(نیزراهکارهای 8932کشور مورد توجه قرار داد. خندان نعمتی)

کسب کرسی های بین المللی ورزشی را عوامل مديريتی، مهارت، 
ین فرهنگی می داند.از ب -اقتصادی، ارتباطات، سیاسی و اجتماعی

شش عامل برشمرده، دو عامل مديريتی و مهارت بیشترين تاثیر 
نی مطالعه مباالمللی داشته است.را بر کسب کرسی های بین 

ای بین هنظری و ادبیات پیشینه بیانگرآن است که کسب کرسی
های مختلف انجام می شود. همچنین المللی ورزشی با انگیزه

-مطالعات مختلف به بررسی اهمیت و کارکردهای کسب کرسی

های بین المللی ورزشی پرداخته است. اما تحقیقات محدودی در 
ا در هوثربر رفتار ذی نفعان درکسب اين کرسیخصوص عوامل م

رو پژوهش حاضر درصدد است به کشور انجام شده است. از اين

اين سؤال پاسخ دهد که چه عواملی بررفتار ذی نفعان برای 
تصاحب کرسی های بین المللی ورزشی در مجامع بین المللی 

 موثر هستند؟ 

 روش تحقیق

روش کیفی و  ترکیبی از دوپژوهش حاضر از نوع آمیخته و 
کمی است. جامعه آماری اين پژوهش  ذی نفعانی از جمله 

ها، مديران، ورزشکاران و نمايندگان اعضای هیئت علمی دانشگاه

صاحب کرسی ورزش که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش 
 222 (که برمبنای جدول مورگان=434Nوتجربه الزم را داشتند)

ی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.برای دست نفر به طور تصادف

يابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی در بخش کیفی 
نفر به طور هدفمند از متخصصین و صاحب نظران  24از نظرات 

گويه های تاثیرگذار بر کسب کرسی  فهرستی ازاستفاده شد و 

رحله با گويه( تهیه و در سه م 12های بین المللی در ايران)تقريبا

نظر متخصصین فهرست تهیه شده، نهايی شد. در مرحله اول با 
آوری شد و پس از ها جمعيک پرسشنامه باز نظرات همه نمونه

تهیه فهرستی از نظرات مشترک و غیر مشترک يک فهرست از 

گويه تهیه شده مجددا در  12گويه تهیه شد. در مرحله دوم  12
ی مرتبه دوم نظرات آنها اخذ ها قرار گرفت که برااختیار نمونه

سئوالی تهیه  44شد و پس از اعمال نظرات آنها يک فهرست 
ها قرار گرفت که در اين شد و برای مرتبه سوم در اختیار نمونه

ها به اجماع رسیدند. براين ها در تعداد گويهمرحله همه نمونه
سوالی محقق ساخته تهیه و در اختیار  44اساس پرسشنامه 

اين پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرت  ها قرار گرفت.آزمودنی 

)خیلی کم تا 4تا8تدوين و به هريک از شاخص ها ارزش عددی
روايی  خیلی زياد( اختصاص داده شده است. شايان ذکر است

نفر ازمتخصصان  22صوری و محتوايی پرسشنامه به تايید 

مديريت ورزشی رسید و پايايی آن نیز در يک مطالعه مقدماتی با 
محاسبه شد.با توجه به اينکه 19/2آزمودنی و با آلفای کرونباخ  92

پرسشنامه مورد نظر محقق ساخته است، ضروری است روايی 

ا بتوان از اين پرسشنامه صوری، محتوی و سازه گرفته شود ت
 همچنین روايی سازه پرسشنامه برای پژوهش حاضر استفاده کرد.

با تحلیل عاملی تايیدی مورد تايید قرار گرفت و هیچ سوالی از 
تحلیلی عاملی حذف نگرديد که نتايج آن در جدول ونمودار يک 

گزارش شده است. برای تحلیل داده ها ازروش آماری توصیفی 
 های آماریدول توزيع فراوانی، درصد و نمودار و روشمیانگین، ج

، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با  KMOاستنباطی از جمله 

 AMOSنرم افزار  چرخش متعامد و فريدمن با کمک دو
 .استفاده شد  SPSSو
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سازه پرسشنامه يیروا یبررس یبرا یديیتأ یعامل لیتحل جينتا. 8شکل
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 سازه پرسشنامه يیروا یبررس یبرازش برا یشاخص ها.8جدول

 تفسیر مقادير شاخصها مالک های برازششاخص

 - 4/9124 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 8492 - درجه آزادی

 نسبت کای اسکوآر
 (χ2/dfدرجه آزادی )به 

 قابل قبول 19/2 9کمتر از 

 ريشه دوم میانگین
 خطای برآورد

(RMSEA) 

 قابل قبول 223/2 8/2کمتر از 

 شاخص نیکويی
 (GFIبرازش )

 قابل قبول 342/2 3/2بیشتر از 

 شاخص نیکويی
 (AGFIبرازش تعديل شده )

 قابل قبول 322/2 3/2بیشتر از 

 ريشه میانگین
 (RMRباقیمانده )مجذور 

 قابل قبول 242/2 24/2کمتر از 

 شاخص برازش
 (CFIتطبیقی )

 قابل قبول 343/2 3/2بیشتر از 

 شاخص برازش
 (NFIهنجار شده )

 قابل قبول 324/2 3/2بیشتر از 

 شاخص برازش
 (IFIافزايشی )

 قابل قبول 34/2 3/2بیشتر از 

 

با توجه به نتايج مندرج درشکل و جدول يک نشان 
( و GFIهای نیکويی برازش )دهد تمام مقادير شاخصمی

های اصلی ( به عنوان شاخصCFIشاخص برازش تطبیقی )
             بوده که نشان از برازش مطلوب مدل  3/2برازش باالتر 

باشد.همچنین ساير شاخص برازش مطلق، تطبیقی و می

مقتصد از مقادير قابل قبولی برخوردار هستند. در نهايت بر 
( و RMRاساس مقادير ريشه میانگین مجذور باقیمانده )

توان ( میRMSEAريشه دوم میانگین خطای برآورد )
 گفت که مدل تحقیق از برازش کافی برخوردار است.

 

 یافته های تحقیق
 

 اطالعات جمعیت شناسی نمونه ها .2جدول

 21متاهل           وضعیت تاهل                   848مرد        جنسیت

   839مجرد                                        13زن        

 سابقه       899 <لیسانس  مدرک تحصیلی

 عضويت

 32اسیايی         

   44جهانی                   23فوق لیسانس  

 89بین المللی     

  81  >دکتری 

 24بدون سابقه    
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 222ازاطالعات جمعیت شناختی ، از 2در نتايج جدول     

 %92و مرد %24نفرآزمودنی که دراين تحقیق حضور داشتند،
( بودند. در توصیف %24زن بودند. بیشتر آزمودنی ها متاهل)

 % 99ازآنها دررشته تربیت بدنی و % 21نمونه های تحقیق، 

 % 32در ساير رشته ها تحصیل کرده بودند، به طوری که 
 1از آزمودنی ها دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند و 

اری د. سوابق کدرصد دارای مدرک کارشناسی و پايینتر بودن

اعضای هیات علمی،    % 24نمونه های تحقیق نشان داد،

مربی و ورزشکار  %89ريیس فدراسیون،  % 8مدير، % 42
از نمونه های تحقیق سابقه  % 18کارشناس بودند. %1و

عضويت در کنفدراسیون های آسیايی و منطقه ای ،جهانی 

درصد هم هیچ گونه سابقه عضويت 23و بین المللی و 
از افراد صاحب کرسی کمتر  % 14اشتند. سابقه عضويت ند
 سال بودند.   82بیش از  % 82سال و  82از 

 
KMO نتايج آزمون بارتلت و9جدول .  

e  مقدار 

 141/2 می ير و اوکلین –کايرز مقدار 

 آزمون کرويت بارتلت

مقدار کای 
 (2χاسکوآر )

23/94424 

 8414 درجه آزادی
سطح 

 معناداری
228/2 

        

نشان می دهد، ضريب  9همانگونه که نتايج جدول     
می  141/2( به دست آمده KMO)8اولکین -يِرمِی -کايرز

باشد، لذا اندازه نمونه ها برای تحلیل عاملی مناسب است و 
ده پذير بوهای مورد نظر امکاندادهانجام تحلیل عاملی برای 

های پنهان تقلیل توان داده ها را به يک سری عاملو می

( Sig ،23/94424=2χ=228/2)2داد. نتايج آزمون بارتلت
ها همبستگی بااليی وجود دارد دهند بین گويهنشان می

بنابراين ادامه و استفاده از ساير مراحل تحلیل عاملی جايز 
تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین است. در اين 

های مؤثر  بین المللی در و شناسايی عوامل کسب کرسی
ورزش استفاده شد. به منظور بررسی مدل تحقیق ،روايی 

سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأيیدی مورد بررسی 
بر اساس نتايج به دست آمده از تحلیل عاملی  گیرد. می قرار

رج در جدول يک نشان می دهد عواملی که تايیدی مند
داشتند، به عنوان عوامل  9/2همبستگی درونی باالتر از 

های مؤثر های کسب کرسیمناسب برای متغیر شاخص

المللی انتخاب می شوند. نتايج تحلیل عاملی مندرج در بین
Error! Reference source not found. نشان

 هایهای مربوط به کسب  کرسیدهد که تمامی شاخصمی

و بارعاملی مورد قبولی  tاز مقادير ، المللیمؤثر بین

 های مناسبیشاخص برخوردارند و برای سنجش اين متغیر

 .شوندمحسوب می
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نتايج تحلیل عاملی مولفه های اصلی. 3جدول    
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 گویه ها

 

 بار

 عاملی

ي 
فا

آل

ب
رون

ک

خ 
 ا

ی
اط

رتب
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دعوت از مقامات عالی رتبه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های ورزشی   

 استمرار و تداوم در حفظ روابط شخصی نماينده ورزشی کشور در حوزه بین المللی

 شرکت موثر در جلسات و مناسبت های مختلف بین المللی ورزشی

 داشتن مهارتهای ارتباطی

 داشتن مهارت های چانه زنی ومذاکره

پرهیز از تنش در رويدادهای بین المللی توسط مديران و ورزشکاران کشور  

)..  نداشتن  ويژگی های منفی شخصیتی در نمايندگان ورزشی )حسادت،کینه توزی و.

 آراستگی و ظاهر مناسب نمايندگان کشور

).. توانايی ها و ويژگی های شخصیتی مثبت افراد)اعتماد به نفس،فن بیان و.  

دهای بین المللی ورزشی در کشورمیزبانی رويدا  

 میزبانی انتخابات مجامع بین المللی ورزشی در کشور

111/2 

1/2 

149/2 

124/2 

239/2 

112/2 

118/2 

144/2 

129/2 

122/2 

124/ 

 

 

 

 

39./ 

ی
ریت

دی
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 استفاده از افراد با سوابق عالی مديريتی واجرايی در حوزه ورزش

 ورزش وجوانان وکمیته ملی المپیکوجود برنامه ريزی راهبردی در وزارت 

 استفاده از افرادی با سوابق عالی مديريتی و اجرايی در حوزه های غیر ورزشی

 کمیته ملی المپیک و نهادهای ورزشی ،همکاری بین وزارت خارجه، وزارت ورزش  

 ،وزارت ورزش iocتشکیل واحدی مستقل به نام کسب کرسی های بین المللی در

 العاتی بمنظور تامین اطالعات الزم برای حضور موثرترنمايندهحمايت يک گروه مط

 iocارزيابی عملکرد نمايندگان کشوردر مجامع بین المللی توسط وزارت ورزش و 

 به نمايندگان در مجامع بین المللی iocتخصیص اعتبارات توسط وزارت ورزش و 

 طبقه بندی کرسی های بین المللی ورزشی موثراز نظر اهمیت

 توسعه و ترويج ورزش قهرمانی و حرفه ای به منظور ارتقا جايگاه ورزشی 

 عدم تغییرات پی درپی و ثبات مديران فدراسیون های ورزشی

 تهیه بانک اطالعاتی از نمايندگان ايرانی دارای کرسی های بین المللی ورزشی

 لمللیحمايت های سیاسی و معنوی مستمر از فدراسیون های ورزشی در مجامع بین ا

128/2 

123/2 

131/2 

13/2 

123/2 

111/2 

123/2 

143/2 

219/2 

1/2 

414/2 

221/2 

234/2 
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 دانش کامل برجنبه فنی وغیر فنی چالش برانگیز در حوزه بین المللی رشته مربوطه

)...  آشنايی کامل نمايندگان با وسايل ارتباطی )ايمیل و.

 بین المللی ، حقوقی  و ورزشی آشنايی با قوانین

 تسلط و اگاهی کامل نمايندگان کشور بر زبان های رايج بین المللی

 آشنايی با پروتکل های بین المللی

 داشتن پیشینه شغلی مناسب در سطوح بین المللی غیرورزشی

 تحصیالت عالی نمايندگان ورزشی کشور

 ورزشکاران تیم های ملی نداشتن سوء پیشینه در استفاده از مواد نیروزا توسط

 تهیه شرايط احراز کسب کرسی های بین المللی ورزشی توسط نمايندگان

 موفقیت های مستمر تیم های ملی در رويداد های بین المللی

113/2 

14/2 

119/2 

124/2 

244/2 

4/2 

424/2 

483/2 

444/2 

441/2 
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 و فرهنگی کشورها و اطالعات ورزشیتسلط نماينده بر اطالعات اجتماعی  

 اعطای پست و عضويت های افتخاری به نمايندگان دارای کرسی موثر

 حضور ومشارکت زنان در نهاد ها ومجامع بین المللی ورزشی

 اگاهی و شناخت متولیان ورزش ازکرسی های بین المللی ورزشی موثر

 المللیمعرفی قهرمانان ورزشی جهان و المپیک به مجامع بین 

121/2 

119/2 

142/2 

194/2 

141/2 

 

 

18/9 

ی
س

سيا
 

 عدم دخالت دولت ، مديران سیاسی و دولتی در ورزش

 عدم تغییر رويکرد درحوزه بین المللی ورزش توسط دولت وجناح ها

 پرهیز ازرفتارهای سیاسی درمعرفی نمايندگان کشور برای کسب کرسی 

 حمايت مادی ومعنوی سران سه قوا ازبرگزاری مجامع بین المللی ورزشی 

 بهبود تصويرسازی مثبت از ايران در عرصه های بین المللی

 شناخت ديپلماسی و البی های بین المللی

 تسلط نماينده بر اطالعات سیاسی کشورها عالوه بر اطالعات ورزشی

 ورزشی مطالعه تطبیقی از کشور های فعال در ديپلماسی

 در زمینه کسب کرسی ها های سیاسی و جناحیاختالف ديدگاهعدم وجود 

 حمايت دولتمردان از ورزشکاران درمکان برگزاری مسابقات خارجی وداخلی

 فعال سفارتخانه های کشور برای حمايت ازنمايندگان ايرانی در مجامع 

43/2 

222/2 

482/2 

431/2 

222/2 

283/2 

442/2 

442/2 

222/2 

494/2 

4/2 
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 وضعیت اقتصادی کشور

 توسعه فناوری وتکنولوژی در کشور

 میزان تولید ناخالص ملی در کشور

 پیش بینی و اختصاص اعتبارات ارزی مناسب برای هزينه در مجامع بین المللی 

 سرمايه گذاری موثر و هدفمند برای کسب کرسی های بین المللی  ورزشی 

131/2 

131/2 

188/2 

143/2 

128/2 

 

 

13/9 
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نتايج آزمون فريدمن در خصوص عوامل کسب کرسی  .3جدول

 های بین المللی ورزشی

 

اولويت بندی  عوامل موثر بر رفتار ذی نفعان در تصاحب . 3جدول 

 کرسی بین المللی 

 

و سطح معناداری فرضیه صفر  921/211با توجه به مقدار خی دو 

مبنی بر عدم تفاوت عوامل موثر بر رفتار ذی نفعان برای تصاحب 
کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی ايران رد می شود و با 

درصد اطمینان می توان بیان کرد که بین اولويت اين عوامل 34
تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراين عوامل موثر بر رفتار ذی 

عان برای تصاحب کرسی های بین المللی به ترتیب اولويت نف
عبارتند از عامل اجتماعی فرهنگی، مديريتی، ارتباطی، اقتصادی، 

، مقادير ويژه، 4جدول شغلی و سیاسی شناسايی شدند. -حرفه ای 

بار عاملی گويه های تاثیرگذار بر رفتار ذی نفعان در تصاحب 
دهد. بنابراين عوامل موثر کرسی های بین المللی را نشان   می 

بررفتار ذی نفعان در تصاحب کرسی های بین المللی در مجامع 

بین المللی،شش عامل ارتباطی، مديريتی، حرفه ای و شغلی، 
 اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شناسايی شدند.

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بررفتار ذی نفعان     
ی تصاحب کرسی های بین المللی در مجامع      بین المللی برا

بود. يافته ها نشان داد اولین عامل موثربر رفتارذی نفعان برای 
تصاحب کرسی های ورزشی توسط ذی نفعان، عامل اجتماعی 
فرهنگی است که بیشتر به اهمیت و حفظ کرسی ها ،اعطای 

 زه ورزشعضويت های افتخاری، مشارکت بیشترين زنان در حو
( 8939وغیره اشاره دارد. اين نتايج با مطالعات پیغمبری)

 همسو است (8932(وخندان نعمتی)8939،معظمی)

فرهنگ و ارتباطات در عرصه سیاست خارجی، دو .(21،24،29)
ون در متکه  مفهوم مستقل ولی به شدت مرتبط با هم هستند

 مربوط به سیاست بین المللی معموال وقتی سخن از اِعمال
آيد، در کنار ابزارهای نظامی، سیاست خارجی به میان می

اقتصادی وديپلماتیک، فصلی نیز به ابزارهای فرهنگی و 
کلیه در ديدگاهی عمومی (. 88)شودارتباطاتی اختصاص داده می

های سیاست، اقتصاد و فعالیتهای بین المللی خارج از حوزه

ما اکنون گیرد اجای می گری در مقوله تبلیغات بین المللینظامی
برای بیان چگونگی گسترش نفوذ يک کشور در میان مردم 

دو رويکرد ارتباطات بین فرهنگی و ارتباطات  کشورهای ديگر

. تبادالت فرهنگی، (82)بین المللی مورد توجه قرار گرفته است
های خاص خود هستند علمی و آموزشی هر يک دارای کارويژه

نوان مکمل يا جايگزين يکديگر به و در شرايط مختلف به ع

شوند. ارتباطات بین فرهنگی اغلب مبتنی بر ارتباط کارگرفته می
درروی يک فرد يا گروه با فرهنگ  بی واسطه، حضوری و رو

ديگر و دارای فرآيندی کند و آثاری پايدار است و در مقابل 
وه ند بلکه عالکارتباطات بین المللی نه تنها بر اين شیوه تکیه می

بر آن مبتنی بر ارائه تصويری از يک فرهنگ از طريق وسائل 
های ديگر است  برای مخاطبان فراگیر از فرهنگ ارتباط جمعی

 (.21)فرآيندی سريع و آثاری گذراست دارای بردی وسیع،
اه های يکی از انواع ر کسب کرسی های بین المللیبنابراين       

عنصر و دبا تاکید به  کسب ارتباطات بین المللی است ، که بايد
حذف  بهزمان و سرمايه در کسب کرسی های بین المللی ورزشی 

محدوديت و خطوط قرمز برای حضور و مشارکت زنان در نهادها 
و مجامع بین المللی ورزشی و از طرفی نگاه مردساالرانه حاکم 

دم عنیز  و د های ورزشی که تصمیم گیرنده هستندمجامع و نها
 ختس که حضور زنان نسبت به عضويت در مجامع بین المللی

، اقدام کرد. با توجه به اينکه برای کسب کرسی است شدهتر 
های بین المللی ورزشی معیار هايی مانند تسلط نماينده بر 
اطالعات اجتماعی  و فرهنگی کشورها عالوه بر اطالعات 

شی ، اعطای پست و عضويت های افتخاری به نمايندگانی ورز
که دارای کرسی های بین المللی موثر هستند به منظور حفظ 
پست های موجود ،حضور و مشارکت زنان در نهاد ها ومجامع 

بین المللی ورزشی ،آگاهی و شناخت متولیان ورزش ازکرسی 
و  انهای بین المللی ورزشی موثر ومعرفی قهرمانان ورزشی جه

المپیک به مجامع بین المللی از جمله مهمترين گويه های مرتبط 

به اين عامل معرفی گرديدند. به نظر می رسد در مديريت کالن 

سطح 

 معناداري

درجات 

 ازادي

 دو مقدار خیتعداد             

228  /2      4         222        211/921 

 عامل        میانگین رتبه در آزمون فريدمن

 فرهنگی اجتماعی 99/4

 مديريتی 44/4

 ارتباطی 22/9

 اقتصادی 41/9

 حرفه ای 24/2

 سیاسی 93/8
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در حوزه ديپلماسی ورزشی کشور نسبت به اين عوامل در کسب 

کرسی های بین المللی ورزش هیچ گونه توجهی انجام نگرفته 
 ن برای تصاحب کرسی های بیناست. ازاينرو در انتخاب نمايندگا

المللی ورزشی بايد دقت زيادی صورت بگیرد تا افرادی انتخاب 

 گردند که آشنايی کافی و کامل به اين عوامل موثر داشته باشند.
يافته های پژوهش نشان داد دومین عامل موثربر رفتار برای      

کسب کرسی ها توسط ذی نفعان، عامل مديريتی است که نتايج 
 (،8932هش با يافته های تحقیق ثانی و همکاران)پژو

(، حمیدی و همکاران 8932عیدی و همکاران) ( ،8932دوستی)
(، 8932توفیقی) ( ،8932خندان نعمتی) ،( 8911حسینی)(، 8913)

 همخوانی داشت (،8938رمضانی نژاد)

براساس نتايج مشخص گرديد در  (.92،94،29،83،81،84،84،1)
گیرند که مربوط به مباحث مديريتی ار میگويه قر 89اين عامل،

 های اطالعاتی وغیره  استهمانند تخصیص اعتبارات،تهیه بانک

که تحت عنوان عوامل مديريتی نامگذاری شد. در بین گويه های 
مرتبط ،گويه تخصیص اعتبارات مناسب توسط وزارت ورزش و 

ار بکمیته ملی المپیک برای نمايندگان در مجامع بین المللی با 

بیشترين تاثیر را در بین گويه های مرتبط با عامل  143/2عاملی 
ورزش و حوزه های ارتباطی و  مديريتی دارا می باشد. اهمیت

توسعه تعامالت آن در بستر های مختلف از مباحث روشن در 
عرصه های حاضر در تحوالت اجتماعی ،سیاسی، و فرهنگی 

رای های مناسب ب است. بنابراين شناسايی و آشنايی با بستر
توسعه اين حوزه های ورزشی ورای مسابقات و رويداد های 
ورزشی مهم از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است و می تواند 

زمینه ساز پیشرفت و موفقیت های ملی در حوزه ورزش وحتی 
 منابع روی ويژه به راه اين در ديپلماسی بین المللی تلقی گردد.

 انسانی منابع ابتدا در تا شود می تریبیش گذاری انسانی،سرمايه

و از   باشند داشته را مالی منابع از گیری بهره برای متخصص
 را خودشان خوب مديريت با خوب انسانی منابع ،ی ديگرسو

 زمینةجذب توانند می طريق اين از همچنین دهند، می نشان

 ايران در ورزش گسترش برای را خارجی و داخلی های سرمايه

تدوين مشخصات نمايندگان ايرانی صاحب کرسی  .کنند فراهم
در نهاد های مختلف ورزشی  می تواند هدايت کننده سیاست 
گذاری ها و تصمیم سازی ها و ترويج کننده الگوی فرهنگی 

اسالمی وارائه تخصص و توانمندی ايرانی در مجامع مختلف   
ن دريزی در راستای هدفمند کرعدم برنامهبین المللی باشد. 

ده المللی در آينهای ايران در تمامی سطوح مجامع بیننمايندگی

ها را به يک فرآيند ضدمنافع ملی تبديل تواند اين نمايندگیمی
لی الملهای بینکرسی درکنار تمامی اين عوامل ، تصاحبکند.

تواند برای ورزش کشور حائز اهمیت باشد، بلکه خنثی نه تنها نمی

ای را نیز بر دستگاه ورزش ری،  ارزی بیهودههای مالی و اداهزينه

عدم مديريت صحیح و توجه به بنابراين کند. کشور تحمیل می

های تدبیری و سهل انگاریبی،  سوابق و تجربیات و جايگاه افراد
های کارآمد داخلی باعث موجود و نبود حمايت های الزم از چهره

 ک آسیا و حتیشده جايگاه های آسیايی ايران در شورای المپی

 .از دست برود آسیا کنفدراسیون های قاره
يافته ها نشان داد سومین عامل موثر برای کسب کرسی های  

ورزشی در مجامع بین المللی توسط ذی نفعان عامل ارتباطی 
است که اين نتايج پژوهش با مطالعات علی دوست قهفرخی و 

(، 8932(، کشاورز و همکاران)8911(،حسینی)8939همکاران)
 استام  (،8939پیغمبری) ،(8939(، معظمی)8932خندان نعمتی)

 (،8938(و رمضانی نژاد)8932توفیقی) ،(2228لیکرت) و

 (.94،92،21،24،29،22،22،89همخوانی دارد)
گويه  44گويه از  88براساس يافته های حاصل ، تعداد 

 ها  بهپرسشنامه در اين عامل قرار گرفتند و چون اغلب گويه

، المللیهای ورزشی بینی مربوط به ارتباط با سازمانگونه ا
المللی ورزشی و داشتن میزبانی مسابقات و رويدادهای بین 

مهارت های ارتباطی نمايندگان و نیز میزبانی ازمقامات مطرح 

ورزشی جهان ومجامع ورزشی بین المللی است. در بین گويه 
رت های های مرتبط به عامل ارتباطی بیشترين سهم به مها

ارتباطی نمايندگان و استمرار و تداوم در حفظ روابط شخصی 
نماينده ورزشی کشور در حوزه بین المللی با بارهای عاملی بیش 

اشاره داشت.انجام سیاست خارجی دوستدار صلح يکی از  1/2از 
بهترين شرايط برای به تصويرکشیدن مطلوب يک کشور درحوزه 

تصوير مطلوب از کشور بدون های بین المللی است.ايجاد اين 

ايجاد ديپلماسی فعال و  وتالش های هدفمند امکان پذير نیست. 
يکی از ابزار های مهم در شکل دهی تصوير مناسب از کشور در 

تصوير ملت يک کشور نماينده روح يک  . جهان ديپلماسی است

کشور است. ديپلماسی يکی از مکانیسم های شکل دهی ساختار 
روابط بین کشورها و سفیران است که دقیقا رابطه مستقیم با 

در دنیای امروز ورزش به (.2،1تصوير سازی يک کشور است)
ای سیاسی بدل شده است و حضور قدرتمند در اين زمینه مقوله

های ود کشورهای آگاه نسبت به اين مساله در عرصهشسبب می
ای و حتی در ارتباط با میزبانی مسابقات جهانی جهانی و منطقه

 تازی کنند.و المپیک يکه

نتايج پژوهش مبین اين است که چهارمین عامل برای کسب 
ا بکرسی های بین المللی ورزشی عامل اقتصادی است که نتايج 

عیدی  (،8932دوستی) (،8932مطالعات ثانی وهمکاران)

   (،8932(، خندان نعمتی)8911حسینی)(،8932همکاران)
 (8939و زارعیان)(2228استام و لیکرت) (،8934شیرعلیزاده)

(. در عامل اقتصادی که 94،92،98،29،83،84،84،1مطابقت دارد)

گويه قرار گرفتند ، بیشترين سهم را در بین اين گويه ها، میزان  4



 یالملل نيدر مجامع ب یورزش يها ینفعان در کسب کرس يعوامل موثر بر رفتارذ ليتحل 38

 

 

 

ملی و توسعه اقتصادی و درآمدی کشور و توان تولید ناخالص 
شاره المللی اهای بینگذاری برای کسب کرسیکشور درسرمايه 

ظرفیت مسووالن و قابلیت تحت تاثیر قراردادن مخاطبان دارد. 

های در زمان حضور در مجامع، ارتباط نزديک بعضی شخصیت
 هایها، امضای قراردادعالی رتبه کنفدراسیون داخلی و اعضای

های ورزش های ملی المپیک و يا سازمانهمکاری با کمیته
ای و آسیايی و پیشنهاد برگزاری جلسات هیات ريیسه يا منطقه

المللی يا پیشنهاد میزبانی های بینمجمع عمومی سازمان
می تواند از  رويدادهای مهم که ايران امکان برگزاری آن را دارد

دن ارا به پیشبرد اهداف در رسیبارزترين اقداماتی تلقی گردد که م

ن درکنار اي به تصاحب کرسی های بین المللی نزديک کند.
ی میراث فرهنگی غنوگردشگری فعالیت ها ظرفیت های بالقوه 

از اقتصادی ترين فعالیت ها در چرخه  که و نیز مناطق طبیعی

به خصوص از جهت می تواند ، به حساب می آيد ملی کشورها
تلقی شود عالوه  مهم و رونق مناطق مختلفاشتغال و ارزآوری 

دارای مزايای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین اينکه بر

به منزله ابزاری  ها فعالیتگونه  اينو از  الملل خاصی است
 (.4راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند)

نتايج پژوهش بیانگر اين است که پنجمین عامل موثررفتاری      
فعان برای کسب کرسی های ورزشی ،عامل    حرفه ای و ذی ن

 (8932) خندان نعمتی شغلی است که نتايج پژوهش با مطالعات
(. اين 21،24،29مطابقت دارد)( 8939)یغمبری(، پ8939، معظمی)

عامل که در رتبه پنجم از عوامل تاثیر گذار بر کسب کرسی های 

رفته است که از بین گويه را دربرگ 44گويه از 82بین المللی است،
اين گويه ها، قابلیت ها و دانش مرتبط با حوزه ورزش ،آشنايی با 
وسايل مناسب ارتباطی وتسلط بر زبان های بین المللی از 

بیشترين اهمیت در بین گويه ها برخوردار است.از يک نگاه ، 
پست های امروز جهانی وآسیايی بیشتر قائم به فعالیت های خود 

نه زنی  ايشان است.عدم آشنايی با زبان انگلیسی فرد و قدرت چا
و آداب ديپلماسی و نداشتن روابط عمومی مناسب در برخورد با 

ساير افراد باعث شده که که علی رغم خوب بودن از لحاظ فنی 
يران در ااز کرسی های تاثیر گذار دور بمانیم. عامل مهم ديگر که 

 ست که بههاولتتغییر د ،کندمعموال به ورزش شوک وارد می

که اغلب با  منجر خواهد شدايجاد تنش در وزارت ورزش 
نظری و حسادت گروهی همراه است و با مسايل مقطعی، کوته

همراه خواهد بود وکمتر نگاه شغلی و جريانی، حزبی و گروهی 

حرفه ای به پست های داخلی تاثیر گذاردر حوزه ورزش وجود 
عاملی بازدارنده در جهت همه عوامل در کنار همديگر ، ودارد 

 هزينه کردن و مسائل سیاسی المللی است.های بینحفظ کرسی

می تواند در کسب کرسی ها اثر گذار جهانی کمک نمايد ، 

درکنارتمام اين اقدامات می توان با حضور دائم در جلسات 
مربوطه،شرکت در مسابقات، برگزاری اجالس در داخل 

ور،برگزاری مسابقات بین المللی رسمی در داخل کشور، کش

ارتباطات عاطفی با افراد موثر بین المللی از طريق تلفن و ديگر 
وسائل ارتباط جمعی ،ارسال يادبود به مناسبت های مختلف می 
توان اين معضل فراگیر را در بین تصمیم گیران ورزشی مرتفع 

که در تصاحب  اگر چه هم موفقیت های ناچیزی (.81ساخت)

کرسی ها به دست آمده نتیجه توانايی ها و ظرفیت های باالی 
عدم توانايی در حفظ  شخصی و فردی است.درکنار اين عامل،

رنامه بالملل به دلیل بیدست آمده در عرصه بینهای بهکرسی

بودن و هدفمند نبودن تشکیالت اين عرصه است.تا زمانی که 
های درازمدت در دستور کار رنامهاستراتژی کالن را به صورت ب

ود و شای میدهیم طبیعتا مديريت هم در اين سطح سلیقهنقرار

 یرفاز طو  گیردهای مقطعی در دستور کار قرار میگیریتصمیم
المللی هم از سوی کسانی که های بینارزش خواندن کرسیبی

در عرصه ورزش حضور دارند سبب شده تا ما با واقعیت اين 

ا به خوبی آشنا نباشیم و ندانیم که اين کسب و حفظ اين هکرسی
 .اشدتواند داشته بها چه اثرات مثبتی برای يک کشور میکرسی

يافته های پژوهش بیانگر اين است که آخرين عامل موثر بر    
رفتار برای تصاحب کرسی های ورزشی توسط ذی نفعان، عامل 

سیاسی است که نتايج بامطالعات اصغری ثانی 
 (،   8932عیدی وهمکاران) (،8932دوستی)(،8939وهمکاران)

کیم  (،8932توفیقی) (،8932نعمتی)خندان (،8911حسینی)

(، 8939زارعیان) ،  (8934شیرعلیزاده) (،2282ساهین)،(2228)
(. اين عامل 94،98،23،24،29،83،84،84،1همخوانی دارد)

گويه را دربردارد که از بین اين گويه ها، ارائه يک تصوير مثبت 88

از کشورمان در عرصه های بین المللی بیشترين بار عاملی را به 
بر مواردی چون خود اختصاص داده است. اغلب اين گويه ها 

دخالت در ورزش، حمايت دولت از نمايندگان کشور در ورزش در 
لمللی و ... اهای بینالمللی، آشنايی افراد با ديپلماسیسطح بین

اشاره دارند، بنابراين با توجه به اين موضوع اين عامل تحت 
عدم آگاهی متولیان نامگذاری شد. « عامل سیاسی»عنوان 

سی ورزشی و عدم شناخت کافی نسبت ورزش نسبت به ديپلما

شود شناخت مسووالن به سیاسی به اين مقوله مهم سبب می
برداری از آن جهت بودن ورزش در عرصه جهانی و چگونگی بهره

المللی به حداقل برسد. درحال های بینداشتن کرسینگه

گری به يک رسم تبديل شده و تقريبا اکثر کشورهای حاضرالبی
برند، اما کشور ما ها بهره میزه ورزش از اين البیقدرتمند در حو

ل هايی که اغلب به دلیکاریبه دلیل ناآگاهی در اين زمینه و کم

روز بیشتر به حاشیه و گیرد، روزبهعدم دانش کافی صورت می
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کسب کرسی های بین المللی در عرصه ورزش شود.انزوا رانده می

ری   ارگان های يک موضوع مهم ملی است که نیازمند همکا
مختلف ورزشی و وزارت امور خارجه است. عدم اتحاد و نبود 
استراتژی واحد در داخل کشور و عدم ادراک ورزشی مناسبی 

سیاستمداران امروز کشورمان در رابطه با قدرت ديپلماتیک 
ورزشکاران،مربیان، و داوران و ديگر سازمان های ورزشی موجب 

 گاه ديپلماتیک کشورمان عقیمشده است که اين موضوع در دست
بماند.عدم ارتباط بخش ديپلماسی وسیاسی با بخش ورزش و 

نگاه حیاط خلوتی به ورزش از ديگاه تصمیم گیران حوزه 
ديپلماتیک باعث شده است که از فرصت های مناسب برای 
توسعه کرسی استفاده نشود که اين مهم به جايگاه ورزش کشور 

اری از سیاستمداران کشورمان از بر می گردد.عدم اطالع بسی
اطالعات و جايگاه ورزش کشور در رابطه با ديگر کشورها که 
خود اين بر می گردد به مسائل و توانايی های فنی سیاست 

مداران و عدم ضمانت اجرايی مناسب برای داشتن استراتژی 
کالن و يک تالش ديپلماتیک هم افزا در وزارت امور خارجه و 

و نبود راهبردی خاص در دستگاه  ديپلماسی تصمیمات فردی 

سبب شده ورزش همانند ساير ابعاد ديپلماسی عمومی مغفول 
مانده و نتواند خود را به عنوان اهرم سیاسی اقتصادی برای 
رسیدن به اهداف عالیه مطرح نمايد. افزايش شناخت و اگاهی و 
ادراک تصمیم گیران سیاسی درکنار عالقه مندی به رشته های 

ورزشی وجايگاه ورزش ايران می تواند تصمیم سازان استراتژيک 
ورزش را ترغیب نمايد تا برنامه ايی خاص برای ديپلماسی ورزش 
در وزارت امور خارجه داشته باشند و راه را برای شناخت بیشتر 

افراد سیاسی از ورزش به عنوان ابزاری برای توسعه ديپلماتیک 
 افزايش دهد.

به ويژگی های منحصر به فردش همواره  ورزش با توجه    

در طول تاريخ مورد استفاده دولت ها و حکومت ها  قرار گرفته 
است.گاهی برخی کشورها از ورزشکاران قهرمان خود که شهرت 
جهانی دارند،به عنوان سفیر مخصوص استفاده    می کنند و به 

صورت غیر رسمی از اين ورزشکاران برای حل اختالفات موجود 
ستفاده می کنند.اين امر نشان دهنده کارکردهای فراوان ورزش ا

و ورزشکار در زمینه ی مسائل سیاسی داخلی و بین المللی 
عامل اجتماعی 2به طور کلی نتايج تحقیق نشان داد است.

فرهنگی،مديريتی،ارتباطی،اقتصادی ،حرفه ای و شغلی، ،سیاسی 
ی بین المللمی تواند شرايط الزم را برای تصاحب کرسی های 

امروزه باتوجه به مشکالت مختلف ومتعدد مشکالت فراهم آورد.

اقتصادی، فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در عرصه های ورزشی و 
سیاسی کشور و نیز تضییع حقوق ورزشکاران در میادين ورزشی 
،کسب کرسی های موثرورزشی درجهان می تواند يکی ازگزينه 

 به اين نتايج ضروری استهای رفع اين مشکالت باشد.باتوجه 
تالش بسیاری در زمینه تصاحب کرسی های موثر بین المللی 
ورزشی صورت بگیرد و کسب سهمیه و جايگاه بین المللی در 

 پیروزی درسطوح بین المللی ورزشمجامع ورزشی درکنار 
وکسب مدال های ورزشی به عنوان يکی از استراتژی های مهم 

مهم در اولويت ها،برنامه هاو درعرصه ورزش تلقی گردد واين 
سیاست گذاری های استراتژيک سازمانها و فدراسیون های 

ورزشی قرار گرفته تا کشورمان بتواند از نظر ديپلماسی عمومی و 
سیاسی درسطح بین المللی مورد توجه و در سطح بسیارخوب 

 .ومهم قرار گیرد
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