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 چکیده

 ندگانیتوسط نما یورزش یملللانیب یهایبر کسب کرسهدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر  هدف:

  بود. رانیا
ها، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی دانشگاهشناسی: روش

در بخش کیفی  (.=260N) تجربه الزم را داشتند المللی، دانش وهای بینکرسی ورزش که در زمینه کرسی

نفر به طور تصادفی برای  006 مبنای جدول مورگان نفر به طور هدفمند و در بخش کمی بر 00پژوهش 

سوالی محقق ساخته استفاده  00یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه برای دست نمونه تحقیق انتخاب شدند.

تن ازمتخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن  06ی صوری و محتوایی پرسشنامه به تاییدشد. روای

آزمودنی و  06در یک مطالعه مقدماتی با  پایایی پرسشنامه نیز .با تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت

و استنباطی از جمله ها از روش آماری توصیفی محاسبه شد. برای تحلیل داده 30/6لفای کرونباخ آبا 

KMOنرم افزار کمک دو ، بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریدمن با AMOS و 

SPSS استفاده شد. 

فرهنگی، مدیریتی، ارتباطی،  نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت شش عامل اجتماعی و :هایافته

المللی ورزشی نقش های بینکسب کرسی های موثر درهاقتصادی، حرفه ای و شغلی، سیاسی به عنوان مولف

 دارند.

ها و مدیران ارشد ورزش از تمام این عوامل موثر و اساسی برای کسب سازمان شودپیشنهاد می :گیرینتیجه

جهت حفظ و تقویت این عوامل تالش کنند و با تدوین برنامه  المللی استفاده کنند و درهای بینکرسی

های مهم در ورزش مدنظر قرار المللی ورزش را به عنوان یکی از استراتژیهای بینکرسیبلندمدت، کسب 

 .دهند
 .المللالمللی، ورزش، روابط بینکرسی بین نماینده، :های کلیدیواژه
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 قدمهم

ی دیپلماتیک برای حل هاحلورزش یکی از راه 

  (. از6060المللی است)حسینی،ینب مشکالت

 الملل،بین روابط در ورزش مهم هاینقش

التیامی است ) المللیبین تعامل و همکاری

(. رویدادهای ورزشی مکانی برای 6062نیا،

المللی است و خودنمایی کشورها و مالقات بین

استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای 

روابط دیپلماتیک  تأثیرگذاری بر

 (. امروزه برخی افراد ورزش و6،0660است)موکال

دانند، سیاست را به طور کامل از هم جدا می و

توان دنیای ورزش و دهد نمیاما شواهد نشان می

 و0سیاست را از هم جدا کرد )چاین یولین

ور رشد ظبه من ه کشورهاامروز.(0663همکاران،

به دنبال  یمو خطر تحر و مقابله با انزوا یاقتصاد

 برای گسترش و ادامه روابط با ییهاراه

 )گودرزی وهستند کشورهای جهان

وهای ها، فتح سک(.یکی از این راه6066همکاران،

 کسب(.6036المللی است)دهقان قهفرخی،بین

همواره به عنوان  ورزشیالمللی های بینکرسی

های اساسی ورزش ایران به شمار یکی از چالش

 شرق هایقدرت نفوذ .(6066است)توفیقی، آمده

 مدیره هیأت اعضای ترکیب در غرب و

 المللیبین کمیته و المللیبین هایفدراسیون

ادعاست )التیامی  این بر دیشاه خود المپیک

در بسیاری از  کشور ماکه (.درحالی6062نیا،

در مجامع  امااست، ها صاحب سبک رشته

یست. بنابراین مؤثر ن کرسیالمللی صاحب ینب

های یک های ورزشی به عنوان دیپلماتنماینده

روابط  توانند نقش سازنده ای درکشور می

                                                  
1. Mughal 

2. Chien-Yu Lin& etal 

 عیدی وکشور بازی کنند) المللی بین دوبین

 (.6066همکاران،

به مشکالت مختلف کشور ،  با توجهامروزه     

تواند یکی از یمهای ورزشی یکرستصاحب 

گزینه های رفع این مشکالت باشد و نقش 

مهمی در افزایش جایگاه ایران در سطح 

الملل داشته باشد. بنابراین ضروری است ینب

ی بسیاری در این زمینه صورت بگیرد، هاتالش

المللی ینبهای یکرسکه تصاحب     طورانهم

از در نقشه راه کمیته ملی المپیک به عنوان یکی 

های مهم در عرصه ورزش قلمداد یاستراتژ

در (. 6066،و همکارانگردیده است)کشاورز 

یرگذار بر تأثیقات انجام شده ،کمتر عوامل تحق

المللی ورزشی مورد بررسی ینبهای یکرسکسب 

 (در6033کاظمی) ت. اخوانقرار گرفته اس

 عنوان رسید ، ورزش به نتیجه این به تحقیقی

 اجتماعات است و المللیبین سیاست در ابزاری

 هایفعالیت برای مناسبی محل بزرگ ورزشی

نتایج تحقیقی  ( در6060معظمی) .است سیاسی

داشت، دولتمردان قطر با استفاده از  خود اظهار

با کسب های ورزشی، تالش دارند موفقیت

المللی به هویت جدیدی پرستیژ در عرصه بین

(در 0660وهمکاران)0دست پیدا کنند.تمیر

پژوهشی دریافتند، ورزش در عصر مدرن یک 

 سالح استراتژیک و تاکتیکی با ارزش است. با

 (0666)2لمپرکت و استام توجه به نتایج تحقیق

تأثیر  تحت المپیک، در کشور هر هایمدال تعداد

 کمیته در عضویت عمدۀ مدت هایشاخص

 است. جمعیت و میزان المپیک المللیبین

                                                  
3. Tamir &etal 

4. Stamm & Lamprecht 



     9     71 یاپیپ ،4 ماره، ش7931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                 ...    فراهانی ابوالفضل، کشاورز لقمان 

 روابط کننده تعیین موضوع این اهمیت

 کشور هر المللیبین وجهه دیپلماتیک، افزایش

(در مطالعه ای نشان 6066بود. توفیقی) خواهد

های اختالف دیدگاه، ثباتی مدیریت بیداد 

 کنار در ورزی شخصیغرض،  جناحی وسیاسی 

مدیران از نقش دیپلماسی در  تدبیریبی

و عدم حمایت از افراد صاحب توفیقات ورزشی 

های کرسی دست دادن کرسی از جمله عوامل از

( 6033المللی ورزش است. حسینی)بینموجود 

 نیز ضعف مدیریت نهادهای ورزشی و نیز

 برنامه جامع ، نبود استراتژی وزارت خارجه ایران

موجود  هاییتظرف ده از، عدم استفاو نظاممند

را از جمله عوامل  اقدامات سلیقه ای ورزشی و

المللی ورزشی معرفی ینبهای یکرسمنع کسب 

یق خود دالیل و در تحق( نیز 6066کرد. دوستی)

انگیزه های ورود قهرمانان ملی به عرصه سیاسی 

عامل  06ایران را مشخص کرد که از مجموعه 

به عنوان  شناسایی شده، کسب پست باالتر

ترین علل ورود مدیران سیاسی به عرصه مهم

ورزش ایران است که بسته به وضعیت سیاسی و 

فرهنگی جوامع، نوع دالیل دخالت سیاست 

باشد. ورزش متفاوت می مداران در

نتایج تحقیقات خود به  (در6062شیرعلیزاده)

عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

است که از عوامل جغرافیایی اشاره کرده 

های ورزشی است. پیغمبری تأثیرگذار بر موفقیت

بررسی که انجام داد، عوامل موفقیت  ( در6060)

ایران در جهت حفظ و ارتقای جایگاه عملکردی 

سطح جهانی را عامل  فدراسیون ووشو در

پیشینه ورزشی  ارتباطی، آموزشی، ظاهری و

( تصاحب 6060ی)و سجادمعرفی کرد. سلیمانی 

المللی را از جمله فاکتورهای مهم های بینرسیک

ارزیابی یک فدراسیون ورزشی دانسته 

( نیز راهبرد 6066است.کشاورز و همکاران)

های فعالیت مشارکت در افزایش ارتباطات مؤثر و

المللی را در مرتبه دوم راهبردهای مجامع بین

مهم در منظر فرایندهای داخلی کمیته ملی 

 نتایج تحقیق حمیدی و المپیک دانست. در

های های و پست( احراز کرسی6036همکاران)

المللی ورزش را یکی های بینسازمان در مؤثر

رشد صنعت توریسم  در استراتژی مؤثر 06از

نتایج تحقیق عیدی و  کند. درمعرفی می

(مشخص گردید که داشتن 6066همکاران)

المللی و بهره مجامع بین کرسی ورزشی در

های خرده مقیاس آن به عنوان یکی از برداری از

های ورزش ارزیابی اثر بخشی سازمان مهم در

است. در نتایج تحقیق علیدوست قهفرخی و 

( مشخص شد ،کسب 6060همکاران )

در ورزش جودو از خرده  های مؤثرکرسی

های مهم برای افزایش هماهنگی و مقیاس

المللی است. خندان سطوح بین ارتباطات در

های      (نیز راهکارهای کسب کرسی6066نعمتی)

المللی ورزشی را عوامل مدیریتی، بین

 -مهارت،اقتصادی، ارتباطات، سیاسی و اجتماعی

(در پژوهش 6060داند.زارعیان)فرهنگی     می

خود نشان داد برای توسعه ورزش و کسب 

 شاخص 00هاکرسی

)سرانه تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی،  

داشت و غیره ( را باید در برنامه هزینه به

های ورزشی کشور مورد توجه قرار داد. ریزی

مشکالت مختلف در عرصه امروزه با توجه به 

های ورزشی و سیاسی در جامعه و نیز تضییع 

حقوق ورزشکاران در میادین ورزشی ،کسب 

ی هامدال در کنار کسبالمللی ینبجایگاه های 

ظر دیپلماسی کشور را از نتواند یم ورزشی

 عمومی و سیاسی در سطح بسیار خوب قرار دهد
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 های رفع مشکالت کشور باشد.ینهاز گزو یکی 

مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه مختلف 

است بیشتر این مطالعات به بررسی  آن یانگرب

های یکرساهمیت و کارکردهای کسب 

المللی ورزشی پرداخته است و تحقیقات ینب

عوامل مؤثر در تصاحب  وصدر خصمحدودی 

رو یناشده است. از  کشور انجامها در این کرسی

پژوهش حاضر درصدد است به این سؤال پاسخ 

های یکرس در کسبدهد که چه عواملی 

 المللی ورزشی توسط نمایندگان کشور مؤثرینب

 .هستند؟

 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی استت   -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

روش میدانی جمع آوری شده است.  ها بهو داده

جامعه آمتاری پتژوهش اعضتای هیتأت علمتی ،      

روستتای فدراستتیون، ورزشتتکاران و نماینتتدگان  

هتای  صاحب کرسی ورزش که در زمینته کرستی  

تجربتتتته الزم را  المللتتتتی، دانتتتتش و بتتتتین

 مبنای جتدول مورگتان   (که بر=260Nداشتند)

نفر به طور تصتادفی بترای نمونته تحقیتق      006

شدند.برای دست یابی به اهداف تحقیتق  انتخاب 

نفر به طور  00با استفاده از روش دلفی از نظرات 

هدفمند از متخصصین مدیریت ورزشی استتفاده  

های تأثیرگتذار بتر کستب    شد و فهرستی از گویه

گویته(   36المللی در ایران)تقریبتا  های بینکرسی

تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصین فهرستت  

هتایی شتد. در مرحلته اول بتا یتک      تهیه شتده، ن 

آوری شد ها جمعپرسشنامه باز نظرات همه نمونه

و پس از تهیه فهرستی از نظرات مشترک و غیتر  

گویه تهیته شتد. در    36مشترک یک فهرست از 

گویه تهیه شده مجددا  در اختیار  36مرحله دوم 

ها قرار گرفت که بترای مرتبته دوم نظترات    نمونه

هتا یتک   از اعمال نظرات آنها اخذ شد و پس آن

سئوالی تهیه شد و برای مرتبه سوم  00فهرست 

ها قرار گرفت که در ایتن مرحلته   در اختیار نمونه

ها به اجماع رسیدند. ها در تعداد گویههمه نمونه

ستتؤالی محقتتق  00ایتتن استتاس پرسشتتنامه  بتتر

ها قرار گرفتت.  ساخته تهیه و در اختیار آزمودنی

ب مقیاس لیکرت تتدوین و  این پرسشنامه در قال

)خیلتی  0تا6ها ارزش عددییک از شاخص به هر

کم تا خیلی زیتاد( اختصتاص داده شتده استت.     

شتتایان ذکتتر استتت روایتتی صتتوری و محتتتوایی  

متخصصتتان  نفتتر از 06پرسشتتنامه بتته تاییتتد   

مدیریت ورزشی رسید و پایتایی آن نیتز در یتک    

آزمتتودنی و بتتا آلفتتای  06مطالعتته مقتتدماتی بتتا 

محاستبه شتد.با توجته بته اینکته      30/6خ کرونبا

پرسشتتنامه متتورد نظتتر محقتتق ستتاخته استتت،  

ضروری استت روایتی صتوری، محتتوی و ستازه      

گرفته شتود تتا بتتوان از ایتن پرسشتنامه بترای       

همچنتین روایتی    پژوهش حاضر استتفاده کترد.  

سازه پرسشنامه با تحلیل عتاملی تأییتدی متورد    

ی عتاملی  تایید قرار گرفت و هیچ سؤالی از تحلیل

نمتودار   حذف نگردید که نتتایج آن در جتدول و  

 هتا از یک گزارش شده است. بترای تحلیتل داده  

روش آماری توصتیفی میتانگین، جتدول توزیتع     

هتتای آمتتاری فراوانتتی، درصتتد و نمتتودار و روش

، بارتلتت و تحلیتل    KMOاستنباطی از جملته  

عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و فریتدمن بتا   

استتفاده    SPSSو AMOSزار نرم اف کمک دو

 شد.
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 نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه .1شکل
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 های برازش برای بررسی روایی سازه پرسشنامهشاخص .1جدول

 های برازششاخص

 
 مالک

 مقادیر

 هاشاخص
 تفسیر

 - 2/0310 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 6206 - درجه آزادی

 قابل قبول 30/0 0کمتر از  (χ2/dfآر به درجه آزادی )نسبت کای اسکو

 قابل قبول 616/6 6/6کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد)

 قابل قبول 600/6 6/6بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 قابل قبول 600/6 6/6بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 قابل قبول 620/6 60/6کمتر از  (RMRقیمانده )ریشه میانگین مجذور با

 قابل قبول 626/6 6/6بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قابل قبول 600/6 6/6بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 قابل قبول 60/6 6/6بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 

شکل و جدول  با توجه به نتایج مندرج در

های دهد تمام مقادیر شاخصمییک نشان 

نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی به 

 6/6های اصلی برازش باالتر عنوان شاخص

بوده که نشان از برازش مطلوب مدل 

باشد. همچنین سایر شاخص برازش می

مطلق، تطبیقی و مقتصد از مقادیر قابل 

قبولی برخوردار هستند. در نهایت بر اساس 

گین مجذور باقیمانده و مقادیر ریشه میان

توان ریشه دوم میانگین خطای برآورد می

گفت که مدل تحقیق از برازش کافی 

 برخوردار است.
 

 

 

 

 

 یافته های پژوهش

از اطالعات جمعیت شناختی،  0نتایج جدول در

 %12آزمودنی حاضر در ایتن تحقیتق    نفر 006از

هتتا توصتتیف نمونتته زن بودنتتد. در %6/00متترد و

در ستایر   % 3/00ته تربیت بدنی ودر رش 0/13%،

 %60ها تحصیل کرده بودند، به طوری کته  رشته

ها دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر از آزمودنی

تتر  پتایین  دارای مدرک کارشناسی و %3بودند و 

بودند. سوابق کاری نمونته هتای تحقیتق نشتان     

 %6متدیر،  % 01اعضای هیتأت علمتی،     %02داد،

 %3ی و ورزشتتکار و مربتت%60رئتتیس فدراستتیون،

از نمونه های تحقیق سابقه  %36کارشناس بودند.

های آستیایی و منطقته   عضویت در کنفدراسیون

هیچ گونه ستابقه   %06المللی و ای ،جهانی و بین

از افتراد   %32عضویت نداشتند. ستابقه عضتویت   

بتیش از   % 61سال و  60صاحب کرسی کمتر از

 . سال بودند 60
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 هاعیت شناسی نمونهاطالعات جم .2جدول

 جنسیت تأهلوضعیت  تحصیالت رشته تحصیلی

 زن      مرد   مجردمتأهل    باالتر و دکتری     فوق لیسانس     کمتر و لیسانس هارشته سایر        تربیت بدنی

 848     26 861     72 81                 96                 811 841              27 تعداد      

 94      19 11     87 6                  18                  96 92              11درصد      

 

 
نتایج آزمون بارتلت و .3جدول  

 مقدار  

 323/6 می یر و اوکلین –کایرز مقدار 

 آزمون کرویت بارتلت
 06/00212 (0χمقدار کای اسکوآر )

 6230 درجه آزادی

 666/6 سطح معناداری

 
 -دهد، ضریب کایرزنشان می 0نتایج جدول 

باشد، می 323/6به دست آمده  6اولکین -یِرمِی

ها برای تحلیل عاملی مناسب لذا اندازه نمونه

است. همچنین نتایج آزمون 

( نشان Sig ،06/00212=0χ=666/6)0بارتلت

ها همبستگی باالیی وجود دهند بین گویهمی

از سایر مراحل تحلیل  دارد، ازاینرو استفاده

عاملی جایز است. در این پژوهش از تحلیل 

عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی عوامل 

المللی در ورزش استفاده های بینکسب کرسی

شد. به منظور بررسی مدل تحقیق ،روایی سازه 

با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد 

ه مندرج در بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمد

دهد عواملی که همبستگی جدول یک نشان می

داشتند، به عنوان عوامل  0/6درونی باالتر از 

                                                  
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure 

of sampling adequacy(KMO)  

2. Bartlett’ Test of  Sphericity  

-های کسب کرسیمناسب برای متغیر شاخص

شوند. نتایج تحلیل المللی انتخاب میهای بین

دهد تمامی شکل یک نشان می عاملی مندرج در

های های مربوط به کسب کرسیشاخص

عاملی مورد قبولی  بار و tمقادیرالمللی، از بین

-برخوردارند و برای سنجش این متغیر شاخص

 شوند.های مناسبی محسوب  می
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 های اصلینتایج تحلیل عاملی مؤلفه .4جدول

   
   
   
   
ل  

تتت
تت
تت
تت
تت
تت
تت
تت
عام

   
   
   
   

   
 

   
   
   
ت 
اال
ئو
تت
تت
تت
تت
تت
تت
ست

   
   

هاگویه   
 

 بار

 عاملی

خ 
نبا
رو
 ک
ی
فا
 آل

ی
اط
رتب
 ا

  

S24 

S25 

S26 

S27 

S28 

S29 

S30 

S31

s32 

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

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

المللی ورزشیهای مختلف بینشرکت مؤثر در جلسات و مناسبت  

های ارتباطیداشتن مهارت  

مذاکره های چانه زنی ومهارت داشتن  

المللی توسط مدیران و ورزشکاران کشورپرهیز از تنش در رویدادهای بین  

توزی و...(های منفی شخصیتی در نمایندگان ورزشی )حسادت،کینهنداشتن  ویژگی  

 آراستگی و ظاهر مناسب نمایندگان کشور

س،فن بیان و...(های شخصیتی مثبت افراد)اعتماد به نفها و ویژگیتوانایی  

المللی ورزشی در کشورمیزبانی رویدادهای بین  

 المللی ورزشی در کشورمیزبانی انتخابات مجامع بین

333/6 

3/6 

300/6 

360/6 

160/6 

331/6 

336/6 

300/6 

300/6 

360/6 

310/ 

 

 

 

 

66./ 

ی
ریت
دی
 م

   

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10

s11 

S12 

S13 

 اجرایی در حوزه ورزش بق عالی مدیریتی واستفاده از افراد با سوا

 کمیته ملی المپیک جوانان و وجود برنامه ریزی راهبردی و هدفمند در وزارت ورزش و

 استفاده از افرادی توانمند وبا سوابق عالی مدیریتی و اجرایی در حوزه های غیر ورزشی

 یک و نهادهای ورزشیکمیته ملی المپ ،همکاری مؤثر بین وزارت امور خارجه، وزارت ورزش  

 کمیته ملی المپیک ،وزارت ورزش المللی درهای بینتشکیل واحدی مستقل به نام کسب کرسی

 نماینده منظور تأمین اطالعات الزم برای حضور مؤثرتر حمایت یک گروه مطالعاتی به

 مپیکالمللی توسط وزارت ورزش و کمیته ملی الدر مجامع بین ارزیابی عملکرد نمایندگان کشور

 المللیتخصیص اعتبارات توسط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به نمایندگان در مجامع بین

 از نظر اهمیت المللی ورزشی مؤثرهای بینطبقه بندی کرسی

 المللیتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی و حرفه ای به منظور ارتقا جایگاه ورزشی از سطوح بین

 های ورزشیران فدراسیوندرپی و ثبات مدیعدم تغییرات پی

 المللی ورزشیهای بینتهیه بانک اطالعاتی از نمایندگان ایرانی دارای کرسی

 المللیهای ورزشی در مجامع بینهای سیاسی و معنوی مستمر و داخلی از فدراسیونحمایت

316/6 

306/6 

363/6 

36/6 

316/6 

333/6 

306/6 

306/6 

130/6 

3/6 

032/6 

113/6 

162/6 

 

 

 

 

 

36 /6   

ی
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 ش
 و 
ی 
ه ا
رف
 ح

 

 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

S21 

 

 

 المللی رشته مربوطهغیر فنی چالش برانگیز در حوزه بین جنبه های فنی و تسلط کامل بر دانش و

 آشنایی کامل نمایندگان با وسایل ارتباطی )ایمیل و....(

 المللی ، حقوقی  و ورزشیآشنایی با قوانین بین

 المللیهای رایج بینی کامل نمایندگان کشور بر زبانتسلط و آگاه

 المللیهای بینآشنایی با پروتکل

 ورزشی المللی غیرداشتن پیشینه شغلی مناسب در سطوح بین

 تحصیالت عالی نمایندگان ورزشی کشور

 های ملینداشتن سوء پیشینه در استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران تیم

 المللی ورزشی توسط نمایندگانهای بینکسب کرسی تهیه شرایط احراز

 المللیهای ملی در رویداد های بینهای مستمر تیمموفقیت

 

336/6 

30/6 

330/6 

302/6 

102/6 

0/6 

062/6 

066/6 

000/6 

023/6 

 

 

 

 

30/6 
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 نتایج تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی .4ادامه جدول 

ل
عام

 

ت
اال
ئو
 س

 هاگویه

 

 بار

 عاملی

ی 
فا
آل کر

اخ
ونب

 

ی
اع
تم
اج

- 
ی
نگ
ره
ف

 

 

S51 

S52 

S53 

S54 

S55 

 تسلط نماینده بر اطالعات اجتماعی  و فرهنگی کشورها عالوه بر اطالعات ورزشی

 المللی مؤثرهای بینهای افتخاری به نمایندگان دارای کرسیاعطای پست و عضویت

 المللی ورزشیمجامع بین مشارکت زنان در نهادها و حضور و

 المللی ورزشی مؤثرهای بینکرسی ت متولیان ورزش ازآگاهی و شناخ

 المللیمعرفی قهرمانان ورزشی جهان و المپیک به مجامع بین

313/6 

330/6 

300/6 

302/6 

303/6 

 

 

36/6 

ی
اس
سی

 

S40 

S41 

S42 

S43 

S44 

S45 

S46 

S47 

S48 

S49 

S50 

 عدم دخالت دولت ، مدیران سیاسی و دولتی در ورزش

 های سیاسی کشورجناح المللی ورزش توسط دولت وحوزه بین رعدم تغییر رویکرد د

 المللیهای بینمعرفی نمایندگان کشور برای کسب کرسی رفتارهای سیاسی در پرهیز از

 المللی ورزشی در کشوربرگزاری مجامع بین معنوی سران سه قوا از حمایت مادی و

 یالمللبهبود تصویرسازی مثبت از ایران در عرصه های بین

 المللیشناخت دیپلماسی و البی های بین

 تسلط نماینده بر اطالعات سیاسی کشورها عالوه بر اطالعات ورزشی

 مطالعه تطبیقی از کشور های فعال در دیپلماسی ورزشی

 المللیهای بیندر زمینه کسب کرسی های سیاسی و جناحیاختالف دیدگاهعدم وجود 

 داخلی مکان برگزاری مسابقات خارجی و ن درحضور دولتمردان از ورزشکارا حمایت و

 المللینمایندگان ایرانی در مجامع بین فعال شدن سفارتخانه های کشور برای حمایت از

06/6 

160/6 

061/6 

063/6 

100/6 

166/6 

000/6 

021/6 

160/6 

000/6 

0/6 

 

 

 

 

31/6 

ی
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ص
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S35 

S36 

S37 

S38 

S39 

 وضعیت اقتصادی کشور

 نولوژی در کشورتک توسعه فناوری و

 میزان تولید ناخالص ملی در کشور

 المللی ورزشیپیش بینی و اختصاص اعتبارات ارزی مناسب برای هزینه در مجامع بین

 المللی  ورزشی مؤثرهای بینسرمایه گذاری مؤثر و هدفمند برای کسب کرسی

363/6 

363/6 

366/6 

306/6 

316/6 

 

 

30/6 

 
وجه به مبانی نظری ها با تبرای نام گذاری عامل

ها نام هر عامل پس از مشورت و محتوای گویه

با گروه تحقیق انتخاب شد. همچنین برای 

اطمینان از صحت نامگذاری عوامل، فهرست 

هدفمند در  ها به همراه نام هر عامل به طورگویه

ها ها قرار گرفت و با تایید آننفر از نمونه 0اختیار

 نام عوامل نهایی شد.

 

 المللی توسط نمایندگان ایرانهای بیننتایج آزمون فریدمن در خصوص عوامل مؤثر بر کسب کرسی. 5جدول

 سطح معناداری درجات آزادی مقدار خی دو تعداد

222 823/766  5 220/2  

 المللی مؤثر ورزشیهای بیناولویت بندی  عوامل مؤثر بر کسب کرسی. 6جدول 

.اجتماعی فرهنگی6 عامل .مدیریتی0  .ارتباطی0  .اقتصادی2  .شغلی0  .سیاسی1   

نآزمون فریدم میانگین رتبه در  00/0  22/2  10/0  03/0  10/0  06/6  
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و سطح  003/133با توجه به مقدار خی دو 

معناداری فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت 

المللی های بینعوامل مؤثر بر کسب کرسی

شود و با ورزشی توسط نمایندگان ایران رد می

توان بیان کرد که بین د اطمینان میدرص60

اولویت این عوامل تفاوت معناداری وجود 

های دارد.بنابراین عوامل مؤثر بر کسب کرسی

المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران به بین

ترتیب اولویت عبارتند از عامل اجتماعی 

فرهنگی، مدیریتی، ارتباطی، اقتصادی، حرفه ای 

، 2جدول شدند.شغلی و سیاسی شناسایی  -

های تأثیرگذار بر مقادیر ویژه، بار عاملی گویه

دهد. می المللی را نشانهای بینکسب کرسی

های بنابراین عوامل مؤثر بر کسب کرسی

المللی ورزشی توسط نمایندگان ایران،شش بین

عامل ارتباطی، مدیریتی، حرفه ای و شغلی، 

اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شناسایی 

 .ندشد

 

 گیریبحث و نتیجه

 هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر

المللی ورزشی توسط های بینکسب کرسی

نمایندگان ایران بود. یافته های پژوهش نشان 

های ورزشی داد اولین عامل مؤثر بر کسب کرسی

عامل اجتماعی فرهنگی است که این عامل 

گیرد. این نتایج با گویه را در بر می0

 و6060پیغمبری ،، 6060 عات)معظمیمطال

برای امروزه .(همسو است6066خندان نعمتی،

بیان چگونگی گسترش نفوذ یک کشور در میان 

دو رویکرد ارتباطات بین  مردم کشورهای دیگر

مورد توجه قرار گرفته  المللیبینفرهنگی و 

علمی در زمره  و اگرچه تبادالت فرهنگی. است

مفاهیم مرتبط با رویکرد ارتباطات بین فرهنگی 

هر دو رویکرد در خدمت  و شوندتلقی می

پشتیبانی اهداف سیاست خارجی قرار دارند ولی 

. خاص خود هستند هایویژه کاردارای  یک هر

، قابل بازشناسی  هایدیپلماسی یکی از بنابراین

 المللیینبدیپلماسی مبتنی بر رویکرد ارتباطات 

مبتنی بر ارائه تصویری از یک فرهنگ  که  است

 دارای فرآیندی سریع و آثاری گذراست است و

المللی یکی بین  هایکرسیکسب (. 6036)قوام،

المللی است از انواع راه های کسب ارتباطات بین

 المللیبین هایکرسیکسب  ربا تاکید ب که باید

برای محدودیت و خطوط قرمز به حذف ورزشی 

 المللیبینمشارکت زنان در نهادها و مجامع 

 بر ورزشی و از طرفی نگاه مردساالرانه حاکم

مجامع و نهادهای ورزشی که تصمیم گیرنده 

، اقدام کرد.تسلط نماینده بر اطالعات هستند

اجتماعی  و فرهنگی کشورها عالوه بر اطالعات 

های  افتخاری به ورزشی ، دادن پست و عضویت

ان و معرفی قهرمانان ورزشی جهان و نمایندگ

المللی از جمله اقداماتی المپیک به مجامع بین

ها تواند در زمینه تصاحب کرسیاست که می

که  کمک کننده باشد. البته باید خاطرنشان کرد

در مدیریت کالن کشور در حوزه دیپلماسی 

ورزشی نسبت به این عوامل در کسب 

گونه توجهی المللی ورزش هیچ های بینکرسی

انجام نگرفته است. ازاینرو در انتخاب نمایندگان 

المللی ورزشی باید های بینبرای تصاحب کرسی

دقت زیادی صورت بگیرد تا افرادی انتخاب 

گردند که آشنایی کافی و کامل به این عوامل 

 مؤثر داشته باشند.

یافته های پژوهش نشان داد دومین عامل مؤثر 

عامل مدیریتی است  های ورزشی،کسب کرسی

که نتایج پژوهش با یافته های برخی از محققان 
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؛ 6066)خندان نعمتی، باشدهمسو می

؛ 6066؛ دوستی،6033 حسینی، ؛6066توفیقی،

 همکاران، حمیدی و و6066عیدی و همکاران،

اساس نتایج مشخص گردید در این  (. بر6036

گیرند که مربوط به گویه قرار می 60عامل،

 ریتی همانند تخصیص اعتبارات ومباحث مدی

غیره است.گویه  های اطالعاتی وتهیه بانک

تخصیص اعتبارات مناسب توسط وزارت ورزش و 

کمیته ملی المپیک برای نمایندگان در مجامع 

بیشترین تأثیر را  306/6المللی با بار عاملی بین

های مرتبط با عامل مدیریتی دارا در بین گویه

ش و حوزه های ارتباطی و باشد. اهمیت ورزمی

توسعه تعامالت آن و شناسایی بستر های 

ها ، ورای رویداد مناسب برای توسعه این حوزه

های ورزشی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار 

های ورزشی تواند زمینه ساز موفقیتاست و می

 درالمللی موفق تلقی گردد.حتی دیپلماسی بین و

 منابع روی یتربیش گذاری سرمایهباید  راه این

و  را بهینه هزینه کرد مالی منابع تا شود انسانی

 توانب خوب مدیریت با ،ی دیگرسواز 

 را خارجی و داخلی های سرمایه زمینةجذب

. درک فراهم ایران در ورزش گسترش برای

بنابراین جمع آوری و تدوین مشخصات 

نمایندگان ایرانی واجد شرایط در نهاد های 

ها ایت کننده سیاست گذاریتواند هدورزشی می

و ترویج کننده الگوی فرهنگی اسالمی و ارائه 

تخصص و توانمندی ایرانی در مجامع مختلف 

ریزی در راستای عدم برنامهالمللی باشد.بین

در تمامی سطوح مجامع  آنهدفمند کردن 

ها را تواند این نمایندگیالمللی در آینده میبین

و  تبدیل کندبه یک فرآیند ضد منافع ملی 

المللی خنثی های بینبرخورداری از کرسیبعالوه 

تواند برای ورزش کشور حائز اهمیت نه تنها نمی

های باشد، بلکه با پیامدهای مالی و اداری، هزینه

ای را نیز بر دستگاه ورزش کشور ارزی بیهوده

کند. مدیریت صحیح و توجه به تحمیل می

و  ، تدبیر سوابق و تجربیات و جایگاه افراد

الزم  هایحمایتموجود و  هایفرصت استفاده از

جایگاه  شودمیهای کارآمد داخلی باعث از چهره

های آسیایی ایران در شورای المپیک آسیا و 

آسیا و حتی جهان  قاره هایکنفدراسیونحتی 

 افزایش یابد.

یافته های پژوهش نشان داد سومین عامل 

نتایج با مؤثر،عامل ارتباطی است که این 

؛ 6060؛ معظمی،6066مطالعات )خندان نعمتی،

  ؛6066کشاورز و همکاران، ؛0666ولیکرت، استام

وعلیدوست  6060پیغمبری، ؛6066 توفیقی،

 بر باشد.( همسو می6060 قهفرخی و همکاران،

گویه در این  66اساس یافته های حاصل،تعداد 

های مرتبط به عامل قرار گرفتند.در بین گویه

های ارتباطی بیشترین سهم به مهارتعامل 

ارتباطی نمایندگان و استمرار و تداوم در حفظ 

روابط شخصی نماینده ورزشی کشور در حوزه 

اشاره  3/6المللی با بارهای عاملی بیش از بین

داشت. انجام سیاست خارجی دوستدار صلح یکی 

کشیدن مطلوب  از بهترین شرایط برای به تصویر

المللی است. ایجاد های بینحوزه یک کشور در

کشور بدون ایجاد  این تصویر مطلوب از

های هدفمند امکان پذیر دیپلماسی فعال و تالش

های شکل نیست.دیپلماسی یکی از مکانیسم

دهی ساختار روابط بین کشورها و سفیران است 

که دقیقا  رابطه مستقیم با تصویر سازی یک 

ای مقولهورزش به  ،امروز دنیای کشور است. در

سیاسی بدل شده است و حضور قدرتمند در این 

شود کشورهای آگاه نسبت به زمینه سبب می

ایمنطقه، های جهانی در عرصه مسئله این
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و حتی در ارتباط با میزبانی مسابقات جهانی و 

 تازی کنند.المپیک یکه

نتایج تحقیق مشخص کرد که چهارمین عامل    

مل اقتصادی است ها، عامؤثر بر تصاحب کرسی

؛ 6062که این نتایج با مطالعات) شیرعلیزاده ،

؛ حسینی 6066؛ خندان نعمتی ،6060زارعیان،

 ؛عیدی و6066؛دوستی،6033،

(همسو 0666؛استام ولیکرت،6066همکاران،

گویه قرار گرفتند که  0است. در عامل اقتصادی 

ها، به میزان بیشترین سهم در بین این گویه

ی و توسعه اقتصادی و توان تولید ناخالص مل

های گذاری برای کسب کرسیسرمایه  کشور در

ظرفیت مسووالن و المللی اختصاص دارد. بین

مخاطبان درزمان  دادن قرار تأثیر تحتقابلیت 

های ، ارتباط نزدیک شخصیتمجامع درحضور 

ها، عالی رتبه کنفدراسیون اعضای باداخلی 

های هامضای قراردادهای همکاری با کمیت

ای و های منطقهالمپیک و یا سازمان المللیبین

پیشنهاد برگزاری جلسات مجمع  ،آسیایی 

میزبانی  والمللی های بینعمومی سازمان

تواند از بارزترین اقداماتی میرویدادهای مهم 

تلقی گردد که ما را به پیشبرد اهداف در رسیدن 

 المللی نزدیک کند.های بینبه تصاحب کرسی

افزایش  ،مناطق طبیعی این وجود وه برعال

میراث داشتن  وگردشگری های بالقوه ظرفیت

در  هافعالیت تریناقتصادی غنی فرهنگی از

آید که به حساب می چرخه ملی کشورها

به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری تواند می

 المللیبیندارای تأثیرات بعالوه  و تلقی شود مهم

به  هاگونه فعالیت ایناز توان که می خاصی است

منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی 

 .دراستفاده ک

این است که پنجمین  نتایج پژوهش بیانگر   

ها، عامل حرفه ای و تصاحب کرسی عامل مؤثر

شغلی است که نتایج پژوهش با 

و 6060؛ پیغمبری ،6060مطالعات)معظمی،

(مطابقت دارد. این 6066نعمتی ، خندان

برگرفته است که از بین این  گویه را در66لعام

ها، دانش مرتبط با حوزه ورزش ،آشنایی با گویه

های تسلط بر زبان وسایل مناسب ارتباطی و

المللی از بیشترین اهمیت برخوردارند.از یک بین

آسیایی بیشتر قائم به  های جهانی ونگاه ، پست

های خود فرد و قدرت چانه زنی  ایشان فعالیت

ت. عدم آشنایی با زبان انگلیسی و آداب اس

دیپلماسی و نداشتن روابط عمومی مناسب در 

برخورد با سایر افراد باعث شده که علی رغم 

های تأثیرگذار خوب بودن از لحاظ فنی از کرسی

در ایران به دور بمانیم. عامل مهم دیگری که 

ست که هاتغییر دولت ،کندورزش شوک وارد می

 منجر خواهد شددر وزارت ورزش ایجاد تنش  به

نظری و حسادت گروهی همراه که اغلب با کوته

 همراه خواهد بود واست و با مسایل گروهی 

حوزه ورزش وجود دارد  کمتر نگاه حرفه ای در

های عاملی بازدارنده در جهت حفظ کرسیکه 

عدم توانایی در حفظ همچنین المللی است.بین

الملل به ه بینآمده در عرص دست بههای کرسی

و  برنامه بودن تشکیالت این عرصه استدلیل بی

تا زمانی که استراتژی کالن را به صورت 

 ندهیم قرار کار دستورهای درازمدت در برنامه

ای مدیریت هم در این سطح سلیقه طبیعتا 

های مقطعی در گیریشود و تصمیممی

. بنابراین مدیریت هزینه گیرددستورکار قرار می

های تواند در کسب کرسیمسائل سیاسی میو 

توان تاثیرگذارجهانی کمک کننده باشد که می

با حضور دائم در جلسات ، برگزاری اجالس در 
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المللی رسمی داخل کشور، برگزاری مسابقات بین

در داخل کشور، ارتباطات عاطفی با افراد مؤثر 

المللی از طریق تلفن و دیگر وسائل ارتباط بین

های مختلف ارسال یادبود به مناسبتجمعی ، 

این معضل فراگیر را در بین تصمیم گیران 

 ورزشی مرتفع ساخت.

یافته های پژوهش بیانگر این است که آخرین    

های ورزشی، عامل سیاسی عامل کسب کرسی

است که این نتایج با مطالعات )شیرعلیزاده 

؛ 6066؛ نعمتی،6060؛ زارعیان،6062،

و 6066؛دوستی،6033ینی،؛ حس6066توفیقی،

(همخوانی دارد.این 6066همکاران، عیدی و

ها، بردارد که از بین این گویه گویه را در66عامل

ارائه یک تصویر مثبت از کشورمان در عرصه 

المللی بیشترین بار عاملی را به خود های بین

عدم آگاهی متولیان ورزش اختصاص داده است. 

شناخت  هشدنسبت به دیپلماسی ورزشی سبب 

مسووالن به سیاسی بودن ورزش در عرصه 

حفظ برداری از آن جهت جهانی و چگونگی بهره

کسب المللی به حداقل برسد. های بینکرسی

المللی ورزشی یک موضوع مهم های بینکرسی

های مختلف ملی است که نیازمند همکاری ارگان

ورزشی و وزارت امور خارجه است. عدم اطالع 

کشورمان از جایگاه ورزش کشور سیاستمداران 

در رابطه با دیگر کشورها، نبود استراتژی واحد 

داخل و عدم ادراک ورزشی مناسب  در

سیاستمداران در رابطه با قدرت دیپلماتیک 

های ورزشی و نگاه حیاط نمایندگان سازمان

خلوتی به ورزش از دیدگاه تصمیم گیران حوزه 

های دیپلماتیک باعث شده است که از فرصت

مناسب برای توسعه ورزش استفاده نشود. 

بنابراین افزایش شناخت و ادراک تصمیم گیران 

مندی به رشته های عالقه کنار سیاسی در

تواند ورزشی و جایگاه ایران در ورزش دنیا می

تصمیم سازان استراتژیک ورزش را ترغیب نماید 

تا برنامه ای خاص برای دیپلماسی ورزش در 

ارجه داشته باشند و راه را برای وزارت امور خ

شناخت بیشتر افراد سیاسی از ورزش به عنوان 

ابزاری برای توسعه دیپلماتیک افزایش دهند. به 

کلی نتایج این تحقیق نشان داد که شش  طور

عامل اجتماعی فرهنگی، 

مدیریتی،،ارتباطی،اقتصادی ،حرفه ای و شغلی، 

حب تواند شرایط الزم را برای تصا،سیاسی می

المللی فراهم آورد.در نهایت های بینکرسی

شود با توجه به تأثیرگذاری امروزه پیشنهاد می

المللی های بینعوامل فوق بر تصاحب کرسی

کمیته ملی المپیک و  ورزشی، وزارت ورزش و

دیگر نهادهای متولی ورزش بتوانند با استفاده از 

تحلیل انجام گرفته در جهت حفظ و تقویت این 

های ورزشی یکرسل تالش کنند و تصاحب عوام

و  هابرنامهها، یتاولوالمللی را در ینبدر مجامع 

و  هاسازمانهای استراتژیک یگذارسیاست 

های ورزشی قرار داده تا کشورمان یونفدراس

یپلماسی نظر دالمللی از ینب در سطحبتواند 

قرار  و مهمیار بسعمومی و سیاسی در سطح 

طریق، برای مدیران و برنامه ریزان گیرد تا از این 

این امکان فراهم شود تا برای توسعه ورزش 

المللی های بینکشور و کسب کرسی

 .های مناسب اتخاذ گرددسیاست

 

 منابع

  احمدی مجد،حمیرا ؛ شاه رضایی، فاطمه؛

اعضای (. 6033کلوری، مریم وجاللی، ازاده)

 در سایت المللی ورزشیایرانی مجامع بین
www.peonews.com

http://www.peonews.com(1390)/
http://www.peonews.com(1390)/


 71 یاپیپ ،4 ماره، ش7931 زمستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد              ...المللیبین هایکرسی کسب بر موثر عوامل تحلیل    74 

  (6033اخوان کاظمی، مسعود.)  ورزش و

، فصلنامه المپیک، سال المللیسیاست بین

(، بهار وتابستان، 60)پیایی 0و6هفتم، شماره 

 .00 -60صص

 اصفهانی، نوشین ؛پورنقی، امین ؛اسدی، حسن 

لف مطالعه ابعاد مخت(. 6036زیتونلی، حمید)و

 ، فصلنامهامنیت در گردشگری ورزشی ایران

 .10 -23، صص 60مطالعات گردشگری، شماره

 نرم عوامل نقش(. 6066ثانی،حسین) اصغری 

-6660) قطر ملی منزلت تحول در افزاری

در رشته  (، پایان نامه کارشناسی ارشد0666

الملل، دانشکده علوم سیاسی گرایش روابط بین

سی مشهد، گروه علوم اداری واقتصادی فردو

 علوم سیاسی. 

 طراحی مدل ارزیابی (.6060). پیغمبری، احسان

های ملی فدراسیون ووشو عملکرد مربیان تیم

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  ،ج.ا.ایران

 تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 (.گروه ورزش خبرگزاری 6066). توفیقی،امید

،شماره 60/66/6066جام جم،پنجشنبه 

 :در سایت 66636610663خبر

http://jamejamonline.ir/sport/6711

45522913982611  

 (6062التیامی نیا،رضا وعزیزابادی، مهدی .)

 فراهم در ورزش کنندۀ تسریع تبعی و نقش

، فصلنامه هادولت بین در صلح شرایط کردن

رضا،  المللی دانشگاه آزاد شهربینسیاسی 

 .636-626، صص00شماره

 و دیپلماسی  (. ورزش6033امیر) حسینی، سید

عمومی، سایت خبر مجلس جمهوری اسالمی 

  ایران در سایت:

 http://www.fraction.ir/tabid/56/arti

cleType/ArticleView/articleId/29/.

aspx  
 (. مقاله ورزش و 6060امیر) حسینی، سید

دیپلماسی،خبرگزاری مجلس شورای اسالمی 

          درسایت:

https://www.tabnak.ir/fa/pages/?ci

d=79762  
 ضوی، محمد حسین و امیر حمیدی، مهرزاد؛ ر

.تبیین استراتژی گردشگری (6036نژاد، سعید )

،پژوهش نامه علوم ورزشی، سال ورزش کشور

 .13-06، صص60ششم ، شماره

 (6066خندان نعمتی،کارولین .) راهکارهای

های های مؤثر در سازمانکسب کرسی

المللی ورزشی از دیدگاه متخصصان و بین

، شناسی ارشدنظران، پایان نامه کارصاحب

گرایش مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی 

 پردیس دانشگاه تهران.

 (6066دوستی، مرتضی .) تبیین و تحلیل علل و

رساله پیامدهای ورود سیاسیون به ورزش ایران ،

 .برای دریافت درجه دکتری

 (6036دهقان قهفرخی، امین .) ارزیابی عملکرد

ه از های ملی والیبال با استفادمربیان تیم

، پایان نامة کارشناسی درجه 016بازخورد 

ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، 

 .30-30صص

 ،وسفی،بهرام؛ سجادی نصراهلل؛ ی حسین؛ عیدی

رمضانی نژاد،رحیم  ملک اخالق،اسماعیل و

طراحی مدل اثر بخشی سازمانی ( .6066)
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http://jamejamonline.ir/sport/671145522913982611
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http://www.fraction.ir/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/29/.aspx
http://www.fraction.ir/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/29/.aspx
http://www.fraction.ir/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/29/.aspx
https://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=79762
https://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=79762
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Abstract 
 

Objective: The aim of this study was to Analysis of Factors Affecting the 

international sports seats by the representatives of Iran.    

Methodology: The statistical population of this study included all of  the faculty 

members, administrators, athletes and representatives of the sports seats in the 

context of international seats, had the necessary knowledge and experience 

(n=495).In the qualitative phase, 25 individuals were selected purposefully and in 

quantitative phase , a sample of 220 people was chosen based on Morgan table. The 

instrument was a 55-item structured questionnaire to achieve the objectives of the 

study. The validity of the content and formal questionnaire was confirmed by 20 

experts of sports management and its structural validity was confirmed by 

confirmatory factor analysis. Its reliability was studied in a pilot study with 30 

subjects and calculated as 0/83.For data analysis the descriptive statistic and 

inferential statistics methods including KMO, Bartlett exploratory factor analysis 

with orthogonal rotation and Friedman by application of AMOS software SPSS 

software were used.               
Results: The Research results showed that there are 6 factors in order of priority 

such as social and  cultural factors, administrative,  communicative , economical , 

professional and occupational, political as effective components contained within 

international sport seats are involved.                                                          

Conclusion: It is suggested that organizations and senior executives of sport use all 

these effective and fundamental factors for gaining international seats and work to 

preserve and strengthen these factors, and by establishing a long-term plan, the 

acquisition of international sport seats as one Consider important strategies in sport. 
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