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  1لقمان کشاورز

  2ابوالفضل فراهانی

  3بهرام بهرامی پور
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تدوین مدل کسب کرسی هاي بین المللی در ورزش توسـط نماینـدگان    طراحی و ،هدف از پژوهش حاضر

 هـا، دانشـگاه اعضاي هیئت علمـی  شامل عه آماري پژوهش مجا .بودنوع آمیخته پژوهش حاضر از .ایران بود

زمینه کرسـی  که در بود نمایندگان صاحب کرسی ورزش سیون ورزشی، مدیران، ورزشکاران و روساي فدرا

نفر به طور هدفمند و 25  ،در بخش کیفی پژوهش. )=495N(تجربه الزم را داشتند هاي بین المللی، دانش و

بـراي   .نفر به طور تصادفی براي نمونه تحقیـق انتخـاب شـدند    220 مبناي جدول مورگان در بخش کمی بر

روایی صـوري و محتـوایی    .ه شدسوالی محقق ساخته استفاد 55دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 

ا تحلیل عامل تاییدي مورد متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن ب تن از 20پرسشنامه به تایید 

 83/0آزمـودنی و بـا الفـاي کرونبـاخ      30در یک مطالعه مقدماتی بـا   پایایی پرسشنامه نیز .تایید قرار گرفت

، بارتلـت و تحلیـل    KMOاز روش آماري توصیفی و اسـتنباطی از جملـه    براي تحلیل داده ها .محاسبه شد

  عادالت ساختاري با کمک نرم افـزار تحلیل عامل تاییدي و مدل سازي معاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 

AMOS وSPSS23 توسـط نماینـدگان    یورزشـ  کسب کرسی هاي بین المللـی عوامل  در مدل. استفاده شد

 ،)903/0(اقتصادي  ،)927/0(حرفه اي و شغلی ،)932/0(عامل ارتباطی با عامل به ترتیب اولویت  ششایران 

آمـده   دست مدل به ،همچنین .وجود دارند )779/0(سیاسی و) 830/0(مدیریتی ، )901/0(فرهنگی  -اجتماعی

 کسـب عوامـل  مدل شده، مدل نظري قوي براي طراحی   مدل به کار گرفته .از برازش مطلوب برخوردار بود

  .ایران استتوسط نمایندگان  یورزش کرسی هاي بین المللی
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  مقدمه

 واز دنپرداز ن به عمل و عکس العمل میآدولتی در که بازیگران دولتی و غیراست  محیطی نظام بین المللی، 

فراتـر  که  )258: 1380رابرتسون،(اند طریق گفتگو و توافق، قواعد مشترکی را براي رفتار و روابط ایجاد کرده

 بین المللی سیاست .)3: 1378،  سلیمی(مشترك در قلمرو مرزهاي مشخص است مبتنی بر هویت از نظام ملی

اصـغري  (بگیرنـد  یاد را سیاسی صحنه بازي در قوانین باید تغییر کشورهاواست  توسعه و تغییر حال در مدام

  ).146: 1392،ثانی وهمکاران

 مــی کننــد هــاي الزم اســتفادهاز تمــام ابزارخــود جایگــاه  و افــزایش قــدرت بــرايها کشــور ،امــروزه    

رد برنامـه  بپیش بین المللی و هاي تاثیرگذار براي حل مشکالتابزارورزش یکی از و  )132: 1394صباغیان،(

تواند تصویري از ساختار ملت ها را در سـطح بـین المللـی     که می) 4-1: ١،2012موکال(است  سیاسی هاي

  حوزه ارتباطات است که در ورزش یکی از ابزارهاي قدرتمند .)55: 1999وهمکاران،٢هورن(ترویج دهد

انجام سیاست خارجی دوستدار صلح یکی از . تواند عرصه ترویج اهداف سازمان براي توسعه صلح باشد می

بـدون ایجـاد    کـه بهترین شرایط براي به تصویرکشیدن مطلوب یک کشور درحوزه هاي بین المللـی اسـت   

روابط بین یکی از مکانیسم هاي شکل دهی  دیپلماسی ورزشی. دیپلماسی فعال و هدفمند امکان پذیر نیست

 ،رو از ایـن  ).33: 33،200ویسـنت ( ست که دقیقا رابطه مستقیم با تصـویر سـازي یـک کشـور دارد    کشورها

بویـه  ( است ژئوپلیتیک وی ورزش ،سیاسی هاي ازکارویژه متاثر بلکه شود، نمی بدنی تلقی صرفا امري ورزش

  ).136: 1391وهمکاران،

زمینه سـاز موفقیـت هـاي ملـی در      می تواندحوزه هاي ارتباطی  آشنایی با بسترهاي مناسب براي توسعه    

 بـه عنـوان   یورزشـ  بین المللی هاي سازمان .)59: 1393مرادي وهمکاران،( حوزه ورزش و دیپلماسی گردد

: 1394،نیاالتیامی (کنند ایفا توانند می این بسترها خدمت توسعهدرنقش مهمی  استراتژیک و غیردولتی عامالن

برنامـه   اسـت کـه در  هاي کلیدي جایگاه  ،بین المللی  در ورزشکرسی هاي  ).64: 1392پیري،مومنی و168

کـم هزینـه   راهکارهـاي  یکـی از بـه عنـوان    آنتصـاحب  ي کالن ورزش جهان مورد توجه است و ریزي ها

از ورزشـکاران معـروف    تالش می کنند کشورهابنابراین  .استبین المللی  توسعه تعامالتبراي  وتاثیرگذار

                                                 
1.Mughal  

2.Horn  
3 Vicente 
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 اسـتفاده  و کسـب امتیـازات سیاسـی    اهـداف  نیـل بـه   بـراي خود براي پیشبرد یا انتقال یـک پیـام سیاسـی    

  ).144: 1394صباغیان،(کنند

کـرده انـد    را تصاحب بین المللی ورزشبیشترین کرسی در میان کشورهاي اسکاندیناوي، سوئد دانمارك و 

و ) درصـد  47(دارد حاکمیت ورزش در بین قاره ها بیشترین سهماروپا  قاره ).15:  2014، 1وهمکاران ریچ(

رتبه بعـدي متعلـق    کرسی دارد و 19مریکا بیش از آ قاره .اروپایی هستند ،درصد از روساي عالی ورزش 71

البته کشور چین در بین کرسی هاي آسـیایی از   .کرسی در بدنه عالی ورزش دارد 10به کشور چین است که 

کرسی در بین کشور هاي آسیایی بیشـترین سـهم را    16چراکه کره جنوبی با  ،برخوردار نیست يسهم بیشتر

  ).195 :2،2003وهمکاران ارنوت(دارد

  ینمونه اي از روابط بین ورزش و محـیط بـین المللـ    کشور سفیران یا عنوان دیپلمات به ورزشی نمایندگان 

 ).169: 1394التیـامی نیـا،  (بازي کننـد  هابین المللی کشورروابط  سازنده اي در نقش می توانند که دنمی باش

کرسی  تصدي و جهت ارتقاموسسات تخصصی  و است تبدیل شده فن و دانشبه یک  کسب کرسی امروزه

کرسی هاي بین المللی در نقشه راه کمیته ملی المپیک احراز ).1394،صدیقی(می دهند به کشورها مشاوره ها

هاي اساسـی   به عنوان یکی از چالشو به عنوان یکی از استراتژي هاي مهم در عرصه ورزش قلمداد گردیده 

  ).26: 1393کشاورز وهمکاران،(استمحسوب شده ورزش ایران 

باتوجه به مشکالت مختلف درعرصه هاي ورزشی و سیاسی و تضـییع حقـوق ورزشـکاران در میـادین          

ورزشی، کسب و احراز کرسی هاي بین المللی درکنارکسب مدال ورزشی نقش مهمـی در توسـعه افـزایش    

اي  همواره مقولـه ، المللی دگان ایران در مجامع بینحضور نماینبنابراین  .جایگاه ورزش بین المللی ایران دارد

 یالمللـ  تـایج بهتـر در دیپلماسـی بـین    بـراي کسـب ن    .اند والن ورزشی بر آن تاکید داشتهئبوده است که مس

المللی در جهت تثبیت و ارتقاي جایگاه ایران  هاي بین کرسی از ابتدا شرایطی را فراهم آوریم که باید یورزش

گـذاري   سـرمایه  ،المللی بین مختلفهاي  هاي ورزشی در رقابت مشکالت تیمحل براي  ،ثانیا حمایت شود و

  .باشد کشوربه نفع انجام شود که  ویژه و اقدامات مثبت

 .قـرار داده انـد   بررسی مورد جنبه هاي مختلف را از کرسی هاي بین المللی ورزشیاهمیت پژوهشگران     

الملل معاصر سیاست و روابط بین در مهم ورزش یک عامل که در مقاله اي اظهار می دارد  )2012( 3استوارد

                                                 
1 Rich &etal 
2Arnouat &etal  
3Stoddart  
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ـ کن بیـان مـی   در مقالـه هـاي جداگانـه    )2010( 2وکاترل و نلسون )2011( 1بوس .است مـداران   سیاسـت  دن

ز دنـد و ا دخالـت مـی کر  هاي المپیـک  بازي  در دوره هاي مختلف فرآیند اخذ میزبانی  کشورهاي قدرتمند

 نتـایج تحقیقـی بیـان    در )1393(معظمـی  .دنـد نمومی  ی استفادهلبین الملاعضاي کمیته فشار بربراي  قدرت

تـالش دارنـد بـا کسـب      المللی یا میزبانی مسابقات مهم بین  کسب مدالبا استفاده از  مردان قطردولت داشت،

  .المللی به هویت جدیدي دست پیدا کنند پرستیژ در عرصه بین

 بـا  سیاسـی سـتراتژیک  مدرن یـک سـالح ا   ورزش در عصر پژوهشی دریافتند،در )2015( 3همکاران و تمیر 

 اهمیت حضور زنـان  خود یدر یافته هاي تحقیق )2006( 5ورویلو  )2003( وهمکاران 4رنوتآ .ارزش است

نتـایج ایـن    .)درصـد 12(نـد به اثبات رسانده ا براي دفاع از ورزش زنان رااعضاي عالی حاکمیت ورزش  در

، عضـویت در سـطوح مـدیریتی    شرایط الزم براي تصاحب کرسی ها جمله از که ندمشخص کردها  بررسی

 نقـش  اشاره به )1391(فیروزي و همکاران .استخارج از حوزه ورزش  و ترحضور در پست باال و ختلفم

 این اهمیت .دنوخارجی دار داخلی عرصه هاي در کشور هر جایگاه تعیین در المپیک مدال هاي جدول مهم

  .است هرکشور المللی بین افزایش پرستیز دیپلماتیک و روابط اقتصادي، نیمرخ کننده موضوع تعیین

ورزي  غرض، هاي سیاسی و جناحی اختالف دیدگاه ،ثباتی مدیریت بیدر مطالعه اي نشان داد  )1390(توفیقی

و عدم حمایت از افـراد صـاحب   تدبیري مدیران از نقش دیپلماسی در توفیقات ورزشی  بی در کنار شخصی

در  )1391(رمضـانی نـژاد  . المللـی ورزش اسـت   بینهاي موجود  کرسی جمله عوامل ازدست دادنکرسی از 

 اهـداف در  و اسـتراتژي  نبـود ، جایگـاه هـا  ونحوه دستیابی به این  کرسی هااهمیت نداشتن خود نیز بررسی 

 نمایندگانضعف  نقاط از مختلف را مجامع حضور در عدم کلیدي و افراد شناسایی تصاحب کرسی ها، عدم

  .متفاوت می باشده به نوع حکومت المللی دانست که بست بین مجامع در ایران

 ،ضعف دستگاه دیپلماسی در حمایت از فدراسیون هـا  ،ضعف مدیریت )1392(آشتیانی و )1388(حسینی    

ظرفیـت هـاي موجـود     ، عـدم اسـتفاده از  مناسـب جـامع  برنامه  ، نبوداستراتژي وزارت خارجه ایران ضعف

 .را از جمله عوامل منع کسب کرسی هـاي بـین المللـی ورزشـی معرفـی کـرد       اقدامات سلیقه اي و ورزشی

                                                 
1Booth  
2Cottrell & Nelson  
3Temir & et. al  
4 Arnout 
5 Verweel 
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تمام  نقش بسیار مهمی در ورزش ت هاي اجراییئاعضاي و مدیران هی بیان کرد نیز )2002( 1زدریانآجوهان 

سـازمان   و مدیران هیئت هـا نشان داد که ) 2000( 2یافته هاي هاودن .مراحل عمر یک سازمان بازي می کنند

 تشـجاع  و یطرفـ  بـی  ،يهدفمند ،يگذارتاثیر مشارکت، ،صداقت: شی باید از ویژگی هایی چونهاي ورز

مهمترین علل ورود مدیران سیاسی بـه عرصـه ورزش   خود  پژوهشنیز در ) 1390(دوستی .دنبرخوردار باش

بخشـی از   3سـوات  تحلیـل در )1389(همکـاران  اسـدي و  .کسب پست هاي بـاالتر شـناخته اسـت   ایران را 

را نقاط ضعف  برخی از و ندالمللی مشخص کرده ا هاي بین یکسب کرس زمینه مشکالت ورزش کشور را در

  .دندان میعدم حضور فعال در مجامع  وافراد کلیدي فقدان شناسایی  ،هاي مالی محدودیت

 و سیاسـی  عوامل ،را کالن سطحدر  اثرگذار اصلی عامل دوخود  پژوهش در )1392(و همکاران احسانی    

 تعیـین  هـاي  شاخص درصد 50از بیش که معتقدند )2006( 4همکاران و بوسچر دي .ندمعرفی کرد اقتصادي

 دوو  مـی باشـند   ورزش مدیران و ها سازمان کنترل از خارج متغیرهاي ،المللی بین حوسط در موفقیت کننده

 .دنـ کن می بینی پیش را ورزش موفقیت واریانس درصد کلپنجاه  حدود ،جمعیت و ملی ناخالص تولید متغیر

 در سطح جهانی جایگاه عملکردي فدارسیون ووشوموفقیت ایران در حفظ و ارتقاي  عوامل )1393(پیغمبري

  .می داند ظاهري وپیشینه ورزشی آموزشی، عامل ارتباطی،منوط به به ترتیب را 

کرسی هاي بین المللی را از جمله ریزفاکتورهاي مهم ارزیـابی یـک   تصاحب ) 1393(سلیمانی وسجادي     

لیـت هـاي   افزایش ارتباطات و مشارکت درفعا نیز) 1390(کشاورز و همکاران .ندفدراسیون ورزشی دانسته ا

هاي داخلـی کمیتـه ملـی المپیـک     یندفرا مرتبه دوم راهبردهاي مهم در منظر را درمجامع بین المللی ورزشی 

در ورزش  هـا  بین المللی در ورزش و نیز ارتقاي جایگاه و نقش کمیتـه افزایش کسب کرسی هاي  و هدانست

   .ندنموده اجمله مهمترین اهداف این راهبردها معرفی  نیز از رایا جهان و آس

داشتن کرسی ورزشی در مجامع بین المللـی   ،مشخص گردید) 1390(نتایج تحقیق عیدي و همکاران در     

بخشی سازمان ها و فدراسیون هاي مهم در ارزیابی اثر يان یکی ازخرده مقیاس هاوبهره برداري ازآن به عنو

  .مثبتی براي گرفتن کرسی در رشته مربوطه می باشدامتیاز ورزشی مهمهاي میزبانی رویدادو  است یورزش

خرده  از تصاحب جایگاه هاي مهم در ورزش جودو که نشان دادند) 1393(قهفرخی و همکاراندوست علی 

در  )1393(زارعیـان  .اسـت در سـطوح بـین المللـی     همـاهنگی و ارتباطـات   هاي مهم براي افـزایش  مقیاس

                                                 
1 Johanna,adrianess 
2 Hovden 
3 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats(SWOT) 
4 De Bosscher& et. al 
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نـرخ  جمعیت شهري، آموزش و پرورش، (شاخص 22هاي بین المللی،نشان داد براي کسب کرسی  یپژوهش

  .هاي ورزشی کشور مورد توجه قرار داددربرنامه ریزي را باید )ه درمان وغیره هزین، تورم

هـاي جهـانی وآسـیایی     کرسـی تصـاحب   ندگزارشی اعالم کرددر )1394(گودرزي وشریعتی فیض آبادي   

ایشان است و از جمله مهمترین موانع تصـاحب کرسـی   یت هاي خود فرد و قدرت چانه زنی به فعال وابسته

عاطفی مناسـب بـا   دیپلماسی و نداشتن روابط عمومی وشنایی با زبان انگلیسی و آداب آناهاي بین المللی را 

خنـدان   .کردنـد  بیـان  المللـی در داخـل کشـور    ومسابقات بینعدم برگزاري اجالس  ،بین المللی افراد موثر

 ،یمهـارت  عوامـل مـدیریتی،  در  ورزشـی را  راهکارهاي کسـب کرسـی هـاي بـین المللـی      نیز )1390(نعمتی

  .داند فرهنگی می -، سیاسی و اجتماعیاقتصادي، ارتباطی

نحـوه تـاثیر    ،ابعـاد ارتبـاطی بـین ورزش و سیاسـت     مطالعات ادبیات پیشینه نشان می دهد که محققان      

کمبـود   .رویکردي متفـاوت مـورد بررسـی قـرار داده انـد     گذاري و اهمیت آن را از دیدگاه هاي مختلف با 

بحث شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کسب کرسی هاي بین المللی ورزشی کامال مشهود اسـت و   تحقیقاتی در

پـژوهش حاضـر    ،رو از ایـن  .مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت    دید جامع نسبت به مساله در تحقیقات کمتر

هاي مختلـف مـدیریت   گرفتـه از اسـناد  چـارچوب مفهـومی و بر  یشینه ودرصدد است با مروري بر ادبیات پ

مناسب براي تصاحب کرسی هاي بـین المللـی در ورزش توسـط     مدل، به این سوال پاسخ دهد که یورزش

  چگونه است؟ایران نمایندگان 

  پژوهششناسی  روش

آماري پـژوهش اعضـاي   جامعه  .استکمی  روش کیفی و ترکیبی از دو پژوهش حاضر از نوع آمیخته و     

مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی که در زمینه  ، روساي فدراسیون ها ها،هیئت علمی دانشگاه

نفـر   220 که برمبناي جدول مورگان )=495N(، بودند کرسی هاي بین المللی، دانش وتجربه الزم را داشتند

ـ  ،اي دست یابی به اهداف تحقیـق بر .نمونه تحقیق انتخاب شدند ه عنوانبه طور تصادفی ب روش ر اسـاس  ب

فهرسـتی از متغیـر هـاي    و  نظران اسـتفاده شـد  و صاحب متخصصاننفر از  25نظرات  دلفی در بخش کیفی از

در سـه مرحلـه نهـایی    هرست تهیه شده گذار بر کسب کرسی هاي بین المللی ورزشی در ایران تهیه و فتاثیر

بـه   آنروایی صوري و محتـوایی  محقق ساخته استفاده گردید که سوالی  55پرسشنامه  بدین ترتیب، از .شد

این پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرت تدوین و به هریک  .رسید مدیریت ورزشی متخصصان از نفر 20تایید 

نیـز   پرسشـنامه پایایی  .اختصاص داده شده است )خیلی زیادلی کم تایخ( 5تا 1ارزش عددي  ،از شاخص ها
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از روش  تحلیـل داده هـا  بـراي  . محاسبه شد83/0لفاي کرونباخ آآزمودنی و با  30در یک مطالعه مقدماتی با 

بارتلـت و  ،  KMOاسـتنباطی از جملـه   هاي آمـاري  روش و میانگین، جدول توزیع فراوانی آماري توصیفی

 AMOSنـرم افـزار   کمک دو با )SEM(ساختاري مدلسازي معادلهتحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 

تحلیل عامل تاییـدي  وش معادالت ساختاري با روش جهت سنجش روایی مدل از ر .استفاده شد spss23و

   .بهره گرفته شد

  پژوهشیافته هاي 

نتـایج  در بخش هـاي بعـدي،   . نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت ویژگی هاي جمعیت شناختی ،در گام اول

ارائـه   نتایج شـاخص هـاي بـرازش    مدل و ، در ادامهي اصلی در قالب جدول بیان و تحلیل عاملی مولفه ها

  .گردید

  نتایج توصیفی ویژگی هاي جمعیت شناختی :1جدول

  درصد   فراوانی                                                            درصد    فراوانی                                             

  جنسیت

  

  مرد

  زن

141    64  

79  36  
  وضعیت تاهل

  متاهل

  مجرد

193  88  

27  12  

  تحصیالت

  ≥لیسانس

  فوق لیسانس

  ≤دکتري

18  9  

69  31  

133   60  

  رشته تحصیلی

  

 تربیت بدنی

 سایررشته ها

148  67  

72    33  

  

  )پست(سمت

 هیات علمی 

مدیریت   

ریس 

 فدراسیون

مربی         

ورزشکار     

داور       

 کارشناس

52    24  

124    56  

2    1  

12    6  

6    3  

8    4  

16    7  

  

  سابقه عضویت

 کنفدراسیون آسیایی

 کنفدراسیون  منطقه اي

فدراسیون جهانی       

فدراسیون بین المللی     

بدون سابقه    

  

90  41  

8  4  

45  21  

13  6  

64  29  

  مدت عضویت

            ≥سال   4

سال                 8- 4

سال                   12- 8

  ≤سال 12

29  13  

64  29  

28  13  

35  16  
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 درصد 9/35 ومرد  درصد 64 نفرآزمودنی که دراین تحقیق حضور داشتند، 220از، 1نتایج جدول با توجه به

رشـته   در درصـد  3/67 ،نمونه هاي تحقیقدر توصیف  .بودند)درصد 64(دنی ها متاهلوبیشتر آزم .ندبود زن

از آزمـودنی هـا    درصـد  92به طـوري کـه   ؛در سایر رشته ها تحصیل کرده بودند درصد 7/32وتربیت بدنی 

سوابق کـاري   .درصد داراي مدرك کارشناسی و پایین تر بودند 8داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر بودند و

ـ ر درصد1 مدیر، درصد 56 ،هیات علمیاعضاي درصد  24،نمونه هاي تحقیق نشان داد  13یس فدراسـیون، ئ

از نمونـه هـاي    درصـد   71.حضور داشـته انـد   در این تحقیق کارشناس درصد 7ورزشکار و مربی ودرصد 

درصد هـم هـیچ   29جهانی و بین المللی و  ،نفدراسیون هاي آسیایی و منطقه ايتحقیق سابقه عضویت در ک

دراسـیون هـاي آسـیایی بـا بـیش      کنف عضـویت در  ،سـوابق عضـویتی   از بین .گونه سابقه عضویت نداشتند

سـال   12از افراد صاحب کرسـی کمتـر از    درصد 84عضویت  مدت .شتبیشترین فراوانی را دادرصد 40از

        هـاي  سـال را در کرسـی    8 تـا  4سـابقه بـین    از افـراد نیـز  درصـد  29و  سال بودند 12بیش از  درصد 16و

   .داشته اندبین المللی موثر ورزشی 

  KMOنتایج آزمون بارتلت و :2جدول   

  مقدار    

  848/0   می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

  کرویت بارتلت آزمون

  2χ(  29/35464(مقدار کاي اسکوآر 

  1485  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري

   

لذا اندازه نمونـه هـا بـراي     ، می باشد 7/0بیشتر از KMO١نشان می دهد با توجه به اینکه  2نتایج جدول    

 کوچـک تـر اسـت،    05/0از  ٢نتـایج آزمـون بارتلـت    با توجه به اینکه ،همچنین. تحلیل عاملی مناسب است

ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عـاملی   ،به بیان دیگر .ها همبستگی باالیی وجود داردبین گویه بنابراین

  . جایز است

تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد براي تعیین و شناسـایی عوامـل کسـب    ابتدا در این پژوهش از      

، عوامل موثر بـر  تایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافیدر ن. هاي مؤثر بین المللی در ورزش استفاده شدکرسی

دسـته عوامـل ارتبـاطی،     6کسب کرسی هاي بین المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران، به ترتیب اولویـت  

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

2. Bartlett’ Test of  Sphericity  
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عوامـل سیاسـی و عوامـل اقتصـادي      ل مدیریتی، عوامل حرفه اي و شغلی، عوامل اجتمـاعی فرهنگـی،  عوام

، مقادیر ویژه، بار عاملی گویه هاي تاثیر گذار بر کسب کرسی هـاي بـین المللـی را    3جدول .شناسایی شدند

المللـی  بین  هايسپس بر اساس عوامل شش گانه شناسایی شده عوامل مؤثر بر کسب کرسی. نشان می دهد

  .در ورزش کشور، مدل تحقیق با توجه به این عوامل طراحی شد

  

  نتایج تحلیل عاملی مولفه هاي اصلی :3جدول

 بارعاملی گویه ها عامل

ی
اط

رتب
 ا

   
 

 

  میزبانی از رئیس ومقامات عالی رتبه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون هاي ورزشی  دعوت و 

  روابط شخصی نماینده ورزشی کشور در حوزه بین المللیاستمرار و تداوم در حفظ  

 شرکت موثر در جلسات و مناسبت هاي مختلف بین المللی ورزشی 

 هاي ارتباطی داشتن مهارت 

 مذاکره داشتن مهارت هاي چانه زنی و  

 پرهیز از تنش در رویدادهاي بین المللی توسط مدیران و ورزشکاران کشور  

 کینه توزي و حسادت،(ی در نمایندگان ورزشی نداشتن  ویژگی هاي منفی شخصیت(...  

 آراستگی و ظاهر مناسب نمایندگان کشور  

 فن بیان و اعتماد به نفس،(توانایی ها و ویژگی هاي شخصیتی مثبت افراد(...  

 میزبانی رویدادهاي بین المللی ورزشی در کشور  

 میزبانی انتخابات مجامع بین المللی ورزشی در کشور  

778/0  

8/0  

753/0  

805/0  

693/0  

776/0  

771/0  

755/0  

723/0  

702/0  

765/0  

ی
ریت

دی
 م

  

 اجرایی در حوزه ورزش استفاده از افراد با سوابق عالی مدیریتی و  

 کمیته ملی المپیک  جوانان و وجود برنامه ریزي راهبردي و هدفمند در وزارت ورزش و  

 اجرایی در حوزه هاي غیر ورزشیبا سوابق عالی مدیریتی و  استفاده از افرادي توانمند و  

  همکاري موثر بین وزارت امور خارجه، وزارت ورزش  و کمیته ملی المپیک و سایر نهادهاي ورزشی  

 وزارت ورزش،  ،ي بین المللی درکمیته ملی المپیکتشکیل واحدي مستقل به نام کسب کرسی ها..  

 نماینده ور موثرترحمایت یک گروه مطالعاتی بمنظور تامین اطالعات الزم براي حض  

 ارزیابی عملکرد نمایندگان کشوردر مجامع بین المللی توسط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک  

 دنیا المللی تخصیص اعتبارات مناسب توسط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به نمایندگان در مجامع بین  

 طبقه بندي کرسی هاي بین المللی ورزشی موثراز نظر اهمیت  

 جایگاه ورزشی از سطوح بین المللی يترویج ورزش قهرمانی و حرفه اي به منظور ارتقا توسعه و  

 عدم تغییرات پی درپی و ثبات مدیران فدراسیون هاي ورزشی  

 تهیه بانک اطالعاتی از نمایندگان ایرانی داراي کرسی هاي بین المللی ورزشی  

  ورزشی در مجامع بین المللیحمایت هاي سیاسی و معنوي مستمر و داخلی از فدراسیون هاي  

761/0  

729/0  

798/0  

79/0  

769/0  

777/0  

729/0  

859/0  

673/0  

7/0  

574/0  

667/0  

694/0  

ه 
رف

ح

و 
ي  

ا  
ی

غل
ش

  تسلط کامل برجنبه هاي فنی وغیر فنی چالش برانگیز در حوزه بین المللی رشته مربوطه دانش و  

  وایمیل (آشنایی کامل نمایندگان با وسایل ارتباطی(....  

779/0  
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 حقوقی  و ورزشیآشنایی با قوانین بین المللی ،  

  گاهی کامل نمایندگان کشور بر زبان هاي رایج بین المللیآتسلط و  

 آشنایی با پروتکل هاي بین المللی  

 داشتن پیشینه شغلی مناسب در سطوح بین المللی غیرورزشی  

 تحصیالت عالی نمایندگان ورزشی کشور  

 ده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران تیم هاي ملینداشتن سوء پیشینه در استفا  

 تهیه شرایط احراز کسب کرسی هاي بین المللی ورزشی توسط نمایندگان  

 موفقیت هاي مستمر تیم هاي ملی در رویداد هاي بین المللی  

75/0  

773/0  

724/0  

654/0  

5/0  

504/0  

519/0  

555/0  

548/0  

 

ی
اع

تم
ج

ا
- 

ی
نگ

ره
ف

 

 

  اطالعات اجتماعی  و فرهنگی کشورها عالوه بر اطالعات ورزشیتسلط نماینده بر  

  اعطاي پست و عضویت هاي افتخاري به نمایندگانی که داراي کرسی هاي بین المللی موثر هستند  

 مجامع بین المللی ورزشی مشارکت زنان در نهاد ها و حضور و  

 کرسی هاي بین المللی ورزشی موثر گاهی و شناخت متولیان ورزش ازآ  

 معرفی قهرمانان ورزشی جهان و المپیک به مجامع بین المللی  

767/0  

773/0  

752/0  

734/0  

758/0  

ی
اس

سی
 

  مدیران سیاسی و دولتی در ورزشدخالت دولتعدم ،  

  بین المللی ورزش توسط دولت وجناح هاي سیاسی کشور درحوزه رفتاري تغییر رویکردعدم  

 نمایندگان کشور براي کسب کرسی هاي بین المللیمعرفی  پرهیز ازرفتارهاي سیاسی در  

  معنوي سران سه قوا ازبرگزاري مجامع بین المللی ورزشی در کشور و اقتصاديحمایت  

 بهبود تصویرسازي مثبت از ایران در عرصه هاي بین المللی  

 شناخت دیپلماسی و البی هاي بین المللی  

  اطالعات ورزشیتسلط نماینده بر اطالعات سیاسی کشورها عالوه بر  

 مطالعه تطبیقی از کشور هاي فعال در دیپلماسی ورزشی  

  در زمینه کسب کرسی هاي بین المللی هاي سیاسی و جناحی اختالف دیدگاهعدم وجود  

 داخلی مکان برگزاري مسابقات خارجی و حضور دولتمردان از ورزشکاران در حمایت و  

  ازنمایندگان ایرانی در مجامع بین المللی ورزشیفعال شدن سفارتخانه هاي کشور براي حمایت  

59/0  

602/0  

516/0  

598/0  

622/0  

619/0  

552/0  

546/0  

602/0  

535/0  

5/0  

ي
اد

ص
اقت

 

 وضعیت اقتصادي کشور  

 توسعه فناوري وتکنولوژي در کشور  

 میزان تولید ناخالص ملی در کشور  

  بین المللی ورزشیپیش بینی و اختصاص اعتبارات ارزي مناسب براي هزینه در مجامع  

 سرمایه گذاري موثر و هدفمند براي کسب کرسی هاي بین المللی  ورزشی موثر  

798/0  

797/0  

811/0  

759/0  

761/0  

  

  



11 

  
  

  ورزش در هاي بین المللی مدل کسب کرسی :1شکل 

 

  ورزش در هاي بین المللی هاي برازش مدل کسب کرسی شاخص :4 جدول

  تفسیر  مالك  میزان  برازششاخص   

  مطلق

  -  -  χ2( 939/3213(کاي اسکوآر 

  -  -  df(  1424(درجه آزادي 

  برازش مطلوب  3تا  1بین   χ2/df(  257/2(نسبت کاي اسکوآر به درجه آزادي 

  برازش مطلوب  90/0بیش از  GFI(  913/0(شاخص نیکویی برازش 

  تطبیقی

  برازش مطلوب  90/0بیش از  TLI(  911/0(لویس  -شاخص توکر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  NFI(  904/0(شاخص برازش هنجار شده 

  برازش مطلوب  90/0بیش از  CFI(  935/0(شاخص برازش تطبیقی

  مقتصد
  برازش مطلوب  1/0کمتر   RMSEA(  091/0(ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 

  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  PNFI(  656/0(شاخص برازش مقتصد هنجار شده 
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در      

ارتبـاطی، سیاسـی،    ر اساس شـش عامـل  هاي بین المللی ورزش ب مدل عوامل مؤثر بر کسب کرسی ،1شکل 

عوامل مـؤثر   براي آزمون اینکه مدل .فرهنگی، مدیریتی و اقتصادي نشان داده شده است -اي، اجتماعی حرفه

هـاي بـرازش اسـتفاده    از شاخص ش از برازش مناسبی برخوردار است،المللی ورزهاي بین  بر کسب کرسی

بایـد بـراي تعیـین بـرازش مـدل از سـه        AMOSدر مدل یابی معادالت ساختاري با تأکید بر نرم افزار . شد

  . استفاده کرد ٣و مقتصد ٢، تطبیقی١شاخص برازش مطلق

برابـر بـا    1424به درجـه آزادي   )χ2) (939/3213(مقدار نسبت آماره کاي اسکوآر ،   جدول براساس نتایج

شـاخص  . تأیید مدل می باشدنشان دهنده  ،قرار دارد 3الی  1با توجه به این که این مقدار بین . است 257/2

است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان بـراي بـرازش مطلـوب مـدل      GFI (913/0(٤نیکویی برازش

که شاخص دیگر نیکویی بـرازش اسـت نیـز     ٥)RMSEA(مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد. است

قبول بوده و نشان دهنـده تأییـد مـدل پـژوهش     است، قابل  1/0باشد که با توجه به اینکه کمتر از می 091/0

هاي نیکویی برازش براي معادالت ساختاري بدین صورت است که مقـدار شـاخص   دیگر شاخص. باشدمی

 ٨)CFI(شـاخص بـرازش تطبیقـی   ، 904/0 ٧)NFI(شاخص برازش هنجار شده  ، 911/0 ٦)TLI(لویس -توکر

ست که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و ا ٩656/0)PNFI(و شاخص برازش مقتصد هنجار شده 935/0

  .باشدهاي بین المللی ورزش می و تأیید مدل عوامل مؤثر بر کسب کرسی

  نتیجه گیريبحث و 

ه مدلی از عوامل تاثیر گذار بر کسب کرسی هاي بین المللی موثر ورزشـی توسـط   ارائ ،هدف از این پژوهش

بود که داده هاي این پژوهش با سـاختار عـاملی و زیـر    یافته هاي پژوهش حاکی ازاین  .نمایندگان ایران بود

و بیانگر همسو بودن سواالت با سـازه   برازش مناسب دارد )913/0( در مدل تدوین شده بناي نظري تحقیق

مدل نظري قوي براي طراحی عوامل تاثیر گذار برکسب  ،به کارگرفته شده مدل ،به عبارتی .هاي نظري است

                                                 
1. Absolute Index 

2. Comparative Index 

3. Parsimonious Index 

4. Goodness Fit Index 

5. Root Mean Squared Error of Approximation 

6. Tucker- Lewis Index 

7. Normed Fit Index 

8. Comparative Fit Index 

9. Parsimonious Normed Fit Index 
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 تصـاحب گذار بر مل تاثیردر این مدل عوا .ورزشی توسط نمایندگان ایران است موثرکرسی هاي بین المللی 

فه اي حر ،)932/0(ارتباطی  عوامل دسته شامل 6کرسی هاي بین المللی به ترتیب اولویت بار عاملی آنها در 

ــغلی ــادي ،)927/0(و شـ ــاعی ،)903/0(اقتصـ ــی  -اجتمـ ــدیریتی)901/0(فرهنگـ ــی  و) 830/0(، مـ سیاسـ

بـا اهمیـت   را که عامل ارتباطی نامیده شـد،  عامل اول پاسخ دهندگان ، تحقیق در این .تقسیم شدند)779/0(

 ،)1390(نعمتـی  خنـدان  :همچـون  نمحققـا  ازمطالعـات برخـی   این عامل با نتایج  .ین عامل معرفی کردندتر

 رمضـانی  ،)2000(هـاودن ، )1390(، تـوفیقی  )1390(همکـاران  و ، کشاورز)1393(معظمی ،)1393(پیغمبري

اســدي  و )1393(وهمکــاران علیدوســت قهفرخــی  ،)1394(گــودرزي و فــیض آبــادي   ،)1390(نــژاد

  .همخوانی دارد)1389(وهمکاران

در بین گویـه هـاي مـرتبط بـه عامـل       .گویه در عامل اول قرار گرفتند 11، تعداد هاي حاصلبر اساس یافته

در حـوزه بـین   و تداوم در حفظ روابـط شخصـی   ه مهارت هاي ارتباطی نمایندگان بیشترین سهم ب ،ارتباطی

جمعی همچون شبکه هاي مـاهواره   ارتباطاتپیشرفت تکنولوژي  . رداشاره دا 8/0با بارعاملی بیش از  الملل

دنیاي ي اصلی مطالعات هااست که به عنوان یکی از محورو غیره تا اندازه اي مهم  تماعیاج شبکه هاي ،اي

روابط مدیران سازمان هاي مطرح در  در حوزه هاي بین المللینقش ارتباط بنابراین  .گرفته استمعاصر قرار

و فناوري  مهارت هادرگیرکرده است و الزمه آن آشنایی مدیران با نیز را  از جمله ورزشحوزه هاي مختلف 

در حضـور قدرتمنـد    راهـی بـراي   بـه ورزش ی لـ کسب کرسی هاي بین الملدر دنیاي امروز  .است ارتباطی

مقامـات   میزبانی از و دعوت  .است شده انتقال پیام هاي فرهنگی و انسانی کشور بدلو  ارتباطی هاي عرصه

بین المللـی از طریـق وسـائل ارتبـاط      عالی رتبه نهاد هاي مهم ورزش جهان، ارتباطات عاطفی با افراد موثر

از جمله اقدامات بسیار موثر براي ایجاد زمینه هـاي   می تواندهاي مختلف  ارسال یادبود به مناسبت جمعی،

  .مناسب در تصاحب کرسی هاي معتبر معرفی گردد

عامـل حرفـه    ،کرسی هاي بین المللی ورزشی کسب در نتایج پژوهش بیانگر این است که دومین عامل موثر

عیــدي  ،)1394(آبــادي گــودرزي وشــریعتی فــیض نتــایج پــژوهش بــا مطالعــاتاي و شــغلی اســت کــه 

 ،)1392(آشـــتیانی ،)1388(حســـینی ،)1390(،دوســـتی)1393(وســـلیمانی ســـجادي ،)1390(وهمکـــاران

اسـدي و   ،)2002(آدریـانز  جوهـان  ،)1390(نعمتیخندان  ،)1393(پیغمبري ،)1393(معظمی ،)2006(ورویل

 راگویـه  10ایـن عامـل   .مطابقـت دارد  )2015(تمیر وهمکـاران و )2003(وهمکاران رنوتآ ،)1389(همکاران

از بیشـترین   رایـج بـین الملـل   و زبـان   دانش مرتبط با حوزه ورزش ،رفته است که از بین این گویه هاگدربر

 7/0 ضـریب اهمیـت  گویه هاي مهم بـا  هاي بین المللی به عنوان یکی ازآشنایی با زبان . نداهمیت برخوردار



14 

زمینه مناسبی براي کسب  می تواندلزوم توجه به ارتقاي سطح دانش زبان هاي رایج بین المللی  می باشد که

 در برخورد با سایر افـراد نیز  آداب دیپلماسی و روابط عمومی مناسب داشتن . کرسی هاي معتبر فراهم سازد

 می توانـد ي که دیگر عامل مهم. را تصاحب کنیمگذار اکثرکرسی هاي تاثیرمی شود باعث  درکنار دانش فنی

بـین المللـی ورزشـی     شرایط احراز کسب کرسـی هـاي   وجود ،کسب کرسی هاي معتبر کمک کند ما را در

اغلب بـا   متاسفانه کهتوسط نمایندگان و موفقیت هاي مستمر تیم هاي ملی در رویداد هاي بین المللی است 

در حـوزه ورزش  ه اي بـه پسـت هـا    وکمتر نگاه حرفـ  ههمراه بودمسایل مقطعی، جریانی، حزبی و گروهی 

حضور دائم در جلسـات   ،هاي بین المللیآشنایی با پروتکل هزینه و همچنین با مدیریت  .داشته استوجود 

مربوطه، شرکت درمسابقات، برگزاري اجالس درداخل کشور، برگزاري مسابقات بین المللی مهم مـی تـوان   

  ).124: 1394، فیض آباديگودرزي و (این معضل فراگیر را در بین تصمیم گیران ورزشی مرتفع ساخت 

 عامل اقتصادي است که ،هاي ورزشینتایج پژوهش مبین این است که سومین عامل موثر بر کسب کرسی    

 ،)1389(اسـدي وهمکـاران   ،)1391(فیـروزي و همکـاران   ،)2015(همکـاران  و تمیـر  مطالعـات  نتایج با این

در . مطابقـت دارد  )2006(همکـاران  و بوسچر دي و )1390(نعمتیخندان  ،)1393(زارعیان ،)1392(احسانی

 سـرمایه دي و توان کشور درناخالص ملی و توسعه اقتصا میزان تولید ،گویه قرار گرفتند 5که  عامل اقتصادي

ورزش درجهـان امـروز از   . دندار بیشترین سهم را در بین گویه ها المللیهاي بینگذاري براي کسب کرسی

اهمیت و  .مفهوم وسیعتري پیدا کرده استاز لحاظ اقتصادي مقوله فعالیت تفریحی و سرگرمی باالتر رفته و 

توجه ویـژه اي بـه   از لحاظ مالی ها را مجبور کرده است  دولت ،نی شدن ورزشمانند جهافرایندي تاثیرات 

   .کسب کرسی ها داشته باشند

پیش بینی و اختصاص اعتبارات مجامع،  راردادن مخاطبان در زمان حضور درتحت تاثیر قدروالن ئمس توانایی

ی و لـ ملبـین ال  هـاي   امضاي قراردادهاي همکاري با کمیتـه ، براي هزینه در مجامع بین المللی ارزي مناسب

، توسـعه فنـاوري   هدفمند براي کسب کرسـی هـاي ورزشـی    سرمایه گذارياي و  هاي ورزش منطقه سازمان

پیشبرد اهـداف بـراي تصـاحب     اقداماتی تلقی گردد که ما را در وتکنولوژي در کشور می تواند از بارزترین

بنیـه   تقویـت سرمایه گذاري در ورزش باعـث توسـعه عوامـل انسـانی و     . کند کمککرسی هاي بین المللی 

 ،گردشـگري ( درکناراین فعالیت ها ظرفیت هـاي بـالقوه اقتصـادي در کشـورمان     .اقتصادي ورزش می گردد

از جهـت   می تواند که به حساب می آید از اقتصادي ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها) مناطق طبیعی

گونـه   اینمیتوان از باشد و یبین المللوداراي تأثیرات ارتباطی، فرهنگی و تلقی شود  مهماشتغال و ارزآوري 
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راهبردي مناسـب توسـط   اتخاذ بنابراین  .کردبه منزله ابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده  ها فعالیت

  .می رسد بسیار ضروري به نظر کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و ،دولت

فرهنگی  -عامل اجتماعی ،کسب کرسی هاي بین المللی ايیافته هاي پژوهش نشان داد چهارمین عامل بر   

 جوهـان  ،)2006(ورویـل  ،)1393(معظمـی  مطالعـات نتایج با  این .گیردمی رادربرگویه  5است که این عامل 

وخنـدان   )2003(رنوت وهمکـاران آ،)1394(فیض آبادي،گودرزي وشریعتی )1393(پیغمبري ،)2002(آدریانز

فرهنگ و ارتباطات در عرصه سیاست خارجی، دو مفهوم مستقل ولی بـه شـدت    .ستهمسو )1390(نعمتی

در کنار ابزارهاي نظامی، اقتصـادي ودیپلماتیـک، فصـلی نیـز بـه ابزارهـاي فرهنگـی و         .مرتبط با هم هستند

براي بیان چگـونگی گسـترش نفـوذ یـک     امروزه  ).196-194: 1370قوام،(شود  ارتباطاتی اختصاص داده می

دو رویکرد ارتباطات بین فرهنگی و بین المللی مورد توجه قرار گرفتـه   کشور در میان مردم کشورهاي دیگر

علمی در زمره مفاهیم مرتبط بـا رویکـرد ارتباطـات بـین      و اگرچه تبادالت فرهنگی .)50: 1372باربر،(است

ولی هریک  ،هر دو رویکرد در خدمت پشتیبانی اهداف سیاست خارجی قرار دارند و شوند  قی میفرهنگی تل

دیپلماسـی مبتنـی بـر    ، قابل بازشناسی هاي دیپلماسییکی از بنابراین. هاي خاص خود هستند داراي کارویژه

فرآیندي سریع و  داراي مبتنی بر ارائه تصویري از یک فرهنگ است وکه  رویکرد ارتباطات بین المللی است

معیارهـایی ماننـد اعطـاي پسـت و عضـویت هـاي افتخـاري بـه         ). 196-194: 1370قوام،( آثاري گذراست

دانش و تسلط نماینده بر اطالعات اجتماعی و فرهنگی کشورها عالوه بر  773/0نمایندگان با ضریب اهمیت 

بـه ترتیـب از   /752 ضریب اهمیت مشارکت زنان در مجامع  بین المللی با ،767/0ورزشی با ضریب اهمیت 

محـدودیت و خطـوط قرمـز بـراي     حـذف   .جمله مهمترین گویه هاي مرتبط به این عامل معرفی گردیدنـد 

نگـاه حـاکم   حـذف   دیگـر  مجامع بین المللی ورزشی و از طرفی براي عضویت درحضور و مشارکت زنان 

 کرسی هـاي  براي تصاحب  ت بین المللییکی از راهکارهاي ارتباطا مردساالرانه مجامع و نهاد هاي ورزشی

نه توجهی نسبت به این عوامل هیچ گودر حوزه دیپلماسی ورزشی می رسد به نظر. ورزشی است بین المللی

ـ    در انتخاب نمایندگان براي تصاح ،رو ازاین .انجام نگرفته است  د دقـت زیـاد  ب کرسـی هـاي ورزشـی بای

ـ نمایندگان آشنایی  مشکالت بین المللی،هاي  حلراه یکی از  .انتخاب گردند صورت بگیرد تا افراد اصلح ا ب

نمایندگانی که در عرصه بین المللی  می شودهاي مختلف می باشد و توصیه فرهنگ هاي ملی خود و کشور

سـازمانی و فرهنگـی را    کتـب رفتـار   ،کننـد می به عنوان اعضاي ایرانی کرسی هاي بین المللی انجام وظیفه 

  .ه فنون مذاکره و فرهنگ هاي مختلف تسلط پیدا کنندتا ب مطالعه کنند



16 

یافته هاي پژوهش بیانگر این است که آخرین عامل کسب کرسی هاي بین المللی ورزشی عامـل سیاسـی      

 ،)1392(آشـتیانی  ،)1388(حسـینی  ،)1390(توفیقی ،)2011(بوس ،)2012(استوارد مطالعات است که نتایج با

دوست قهفرخی ، علی)1390(، کشاورز و همکاران)1389(اسدي وهمکاران، )1392(احسانی ،)1390(دوستی

خنـدان  و )1391(، فیـروزي و همکـاران  )2015(، تمیروهمکاران )2010(کاترل و نلسون ،)1393(و همکاران

گویه را دربردارد که از بین این گویه ها، ارائه یک تصویر مثبـت  11این عامل  .دارد همخوانی )1390(نعمتی

سیاسـت یکـی از   . از کشورمان در عرصه هاي بین المللی بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است

کـه ارتبـاط    اسـت یکی از حوزه هاي اجتماعی  نیزهاي عمده اجتماعی در جوامع بشري است و ورزش نهاد

عـدم آگـاهی    .ارتباط بین سیاست و ورزش بسـیار پیچیـده و تنگاتنـگ اسـت     .جداناپذیري با سیاست دارد

شـود   متولیان ورزش نسبت به دیپلماسی ورزشی و عدم شناخت کافی نسبت به این مقولـه مهـم سـبب مـی    

داشـتن   آن جهت نگـه برداري از  شناخت مسووالن به سیاسی بودن ورزش در عرصه جهانی و چگونگی بهره

بـه دنبـال گسـترش    اکثر کشورهاي قدرتمند در حوزه ورزش  امروزه. المللی به حداقل برسد هاي بین کرسی

هایی کـه   کاري اما کشور ما به دلیل ناآگاهی در این زمینه و کم ،نفوذ دیدگاه خود با روش هاي قانونی هستند

کسـب   .شـده اسـت  بیشتر به حاشیه و انزوا رانـده   روز ، روزبهگرفتهاغلب به دلیل عدم دانش کافی صورت 

یک موضوع مهم ملی است که نیازمند همکاري ارگان هاي مختلف ورزشی  یبین المللی ورزشکرسی هاي 

 سیاسـتمداران  ك مناسـب خـل کشـور و عـدم در   در داواحـد  نبود استراتژي  و و وزارت امور خارجه است

شده که این موضوع در دستگاه دیپلماتیک کشورمان  باعث قدرت دیپلماتیک نمایندگان ورزشی از کشورمان

گاه تصـمیم  دسیاسی با ورزش و نگاه حیاط خلوتی به ورزش از دیمناسب بخش  عدم ارتباط .بماند مهجور

 نداشـتن  .استفاده نشـود  ها گیران حوزه دیپلماتیک باعث شده که از فرصت هاي مناسب براي توسعه کرسی

وزارت خارجـه سـبب شـده     ش دیپلماتیک هم افزا درتال نبوداستراتژي کالن و  درضمانت اجرایی مناسب 

سیاسـی بـراي    همانند سایر ابعاد دیپلماسی عمومی مغفول مانده و نتواند خود را به عنـوان اهـرم   نیز ورزش

 سـریع  اتتغییرعدم سیاسی کشور و تشکیالت مناسب دربرنامه داشتن  .مطرح نماید رسیدن به اهداف عالی

داشـته  برنامه منسجمی در زمینه کسب کرسی هاي بـین المللـی    می شودباعث  مطرح ورزش کشور سايرو

خـاص بـراي دیپلماسـی ورزش در     د تـا برنامـه اي  شـون رزش ترغیب تصمیم سازان استراتژیک و و یماشب

   .کننداستفاده وزارت امور خارجه داشته باشند و از ورزش به عنوان ابزاري براي توسعه دیپلماتیک 

 اجتمـاعی فرهنگـی،   حرفـه اي،  ،مـدیریتی  ،که شش عامـل ارتبـاطی   به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد

امروزه باتوجه  .شرایط الزم را براي تصاحب کرسی هاي بین المللی فراهم آورد می تواندسیاسی و اقتصادي 
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حقـوق ورزشـکاران در میـادین     به مشکالت مختلف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی در جامعه و نیز تضـییع 

   .کسب کرسی هاي ورزشی درجهان می تواند یکی ازگزینه هاي رفع این مشکالت باشد ،ورزشی

بـا توجـه بـه     کمیته ملی المپیک و دیگر نهادهاي متـولی ورزش  ،وزارت ورزش در نهایت پیشنهاد می شود

تاثیرگذاري عوامل فوق بر تصاحب کرسی هاي بین المللی ورزشی، در جهت حفظ و تقویـت ایـن عوامـل    

ي گذاري هـا در اولویـت هـا، برنامـه هـا و سیاسـت     را کسب کرسی هاي بین المللـی ورزشـی    وتالش کنند 

دیپلماسی عمومی و  از نظرتا کشورمان بتواند درسطح بین المللی  هندهاي ورزشی قرار داستراتژیک سازمان 

از این طریق، براي مدیران و برنامه ریزان این امکان فـراهم   ومهم قرار گیرد  سیاسی در سطح بسیارخوب و

  .اتخاذ گردد یشود تا براي توسعه ورزش و کسب کرسی هاي بین المللی سیاست هاي مناسب
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The study is to formulate and design a model for acquisition effective 
international seats in sports by the representatives of Iran.The method of study 
was mixed. The statistical population of this study includes the faculty members 
of universities, sport federation presidents,managers, athletes and sports seats 
representatives who have the necessary knowledge and experience in 
international sessions(n=٤٩٥). In the qualitative phase, ٢٥ individuals were 
selected purposefully and in quantitative phase, a sample of ٢٢٠ people was 
chosen based on Morgan table.The instrument was a ٥٥-item structured 
questionnaire to achieve the objectives of the study. The face and content 
validity of the questionnaire was approved by ٢٠ sports management specialists 
and its structural validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Its 
reliability was studied in a pilot study with ٣٠ subjects and calculated as 
٠/٨٣.For data analysis the descriptive statistic and inferential statistics methods 
including KMO, Bartlett exploratory factor analysis with orthogonal rotation 
and structural equation modeling by application of AMOS and SPSS٢٣ software 
were used. The results showed that there are ٦ factors as effective components 
contained within international sport seats were prioritized as 
follows:communicative(٠/٩٣٢), economical (٠/٩٠٣), social and cultural(٠/٩٠١), 
administrative(٠/٨٣٠) and political(٠/٧٧٩) are evailable.The model was derived 
from appropriate fitness. The model captured a strong theoretical model for the 
design of effective international sports seats by the representatives of Iran.                                     
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