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 مقدمه

 مندانعالقهسیاست و ورزش عناوین بسیار جذابی براي 

. این دو مفهوم از زمان ندحوزة ورزش و حوزه سیاست هست

المپیک باستان که نماد ورزش در دوران باستان  شیدایپ

است تا امروزه که ورزش به صنعت بزرگی در دنیا تبدیل 

به  توانیم). با اندکی تدبیر 1( اندخوردهشده است، پیوند 

و همین که از  برد یپرابطۀ متقابل ورزش و سیاست 

ة بازگوکنند، شودیمسیاست ورزشی یک کشور سخن گفته 

ي است. تاکنون پژوهشگران مختلفی دربارة ارابطهچنین 

و از این  انددادهاهمیت سیاسی و ایدئولوژیک ورزش نظر 

دلیل مزایایی که براي برنده دارد، جایگاه ورزش به نظر

و جوامع است و مشکل  هاملترقابت و نزاع دیگري براي 

 .)2دارد (بتوان گفت که ورزش ربطی به سیاست ن

دانشمندان علوم سیاسی، سیاست را علمی که با عناصري 

ي خرد هايریگمیتصممانند قدرت، قدرت سیاسی، دولت و 

). ورزش از 3( اندکردهدارد، تعریف  سروکارو کالن 

یی است که کارکردهاي آن در عرصۀ سیاست، هاحوزه

آن در روابط  راتیتأثاجتماعی، اقتصاد و فرهنگ و 

). همچنین امروزه 4ی مورد توجه قرار گرفته است (المللنیب

روشی براي شروع روابط دیپلماتیک و  عنوانبهاز ورزش 

ي دیپلماتیک براي حل مشکالت استفاده هاحلراهتوسعۀ 

. ورزش و رویدادهاي ورزشی مکانی براي خودنمایی شودیم

ی است که بر روابط و نگرش المللنیبکشورها و مالقات 

تا  گذاردیم ریتأثي مختلف اجتماعی هاگروهلت، ملت و دو

ی المللنیبدر امور  زیآمصلحابزاري  عنوانبهکشورها بتوانند 

 ). 5به تقویت روابط در سراسر جهان بپردازند (

همۀ  المپیک، يهايباز مثل یالمللنیب يهارقابت

 روحیۀ با و اختالف از دور به تا کندیم تشویق را هاملت

 را فرصتی هارقابت شوند. این جمع گریکدی کنار جوانمردي

 رسوم و آداب اراةه براي را فرصتی  و فرهنگی تبادل براي

 شدهیدهسازمان رقابتی يهاورزش ).6( کندیم فراهم

 و حکومت و سیاست با که طوالنی است زمان مدت

 افراد کهزمانی دارند. ارتباط جهانی سیاسی فرایندهاي

 منظورشان معموالً ندارد، ورزش در جایی سیاست ندیگویم

 مخالف که سیاستی براي ورزش در جایی این است که

 یدهسازمان فرایندهاي به سیاست .ندارد وجود ست،آنها

 یک در را مردم زندگی که تصمیماتی و اجتماعی قدرت

. کندیم اشاره ،دهدیم قرار تأثیر تحت اجتماعی جهان

 ؛ ازشودیمیافت  اجتماعی زندگی سطوح همۀ در سیاست

 یالمللنیب و ملی مسائل تا گرفته خانوادگی و دوستی روابط

 .)7جهانی ( و

 اجتماعات، در را سیاسی فرایندهاي استمدارانیس

 يهاسازمان و جوامع ملی، و محلی ورزشی يهاسازمان

 یا) IOC( المپیک یالمللنیب کمیتۀ مثل بزرگ یردولتیغ

 .کنندیم اداره )FIFA(فوتبال  یالمللنیب فدراسیون

 و تدوین قدرت داراي رسمی يهاسازمان وها حکومت

 .هستند جامعه کل یا ویژه Gمنطق یک در قوانین اجراي

 روي که رندیگیم تصمیماتیها حکومت اینکه علتبه

 عنوانها بهحکومت ،گذارندیم تأثیر مردم زندگی

 معموالً هاحکومت. شوندیم تعریف سیاسی يهاسازمان

 امروز شاهد جهان اما اند،سیاسی یندهايافر درگیر

 ،هادهیا محصوالت، مردم، سریع جهانی يهاجنبش

 يهادولت از فراتر فرایندها این که است اقتصاد و هايورافن

 يهاسازمان و یتیچندمل يهاشرکت مستلزم و است خاص

 يهاسازمان و سرخ صلیب سبز، صلح مثل یردولتیغ

 فدراسیون یا) IOC(المپیک  یالمللنیب کمیتۀ مثل ورزشی

 ).6( د) هستنFIFA( فوتبال یالمللنیب

توانایی ورزش در بسیج عمومی و تهییج احساسات، 

ي ارسانهمنظور توسعه اقتصادي، تبلیغات ي از آن بهریگبهره

ي و همگرایی ملی، سازملتو ایجاد مشروعیت و 

را در توجه  هاحکومتة دیگري هستند که ژیوي هاتیجذاب

به ورزش ناگزیر ساخته است. خلق مفاهیم جدیدي چون 
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سیاست ورزشی، بازي سیاسی و دیپلماسی ورزشی بین 

نشان از خلق  المللنیبي درگیر در عرصۀ سیاست هاقدرت

ي متفاوت از میدان جنگ یا اچهرهي جدیدي در هاعرصه

 ). 8مذاکرات سیاسی دارد (

ي اهیزاونگریستن به سیاست از  رسدیمنظر به

 عنوانبهي دولت هايبرتری و توجه به شناختجامعه

اجتماعی و ادعاي آن براي اموري  -بازیگر سیاسی نیترمهم

ي، سازملتچون مدیریت عرصۀ عمومی و در نهایت 

رویکرد تحلیل سیاسی است. دولت گوهرة  نیترنانهیبواقع

اصلی سیاست و امر سیاسی است که در پی اعمال حاکمیت 

بر جامعه است و براي این امر امکانات الزم را در اختیار دارد 

انگاري و اعمال اقتدار مصالح خود به جرم برحسبو پیوسته 

ی که بر راتیتأثدلیل . ورزش نیز بهپردازدیممادي و معنوي 

قرار گرفته  هاحکومت، مورد توجه گذاردیمزة عمومی حو

تا از مجراي آن بتوانند عرصۀ عمومی را به کنترل خود 

درآورند. ورزش نیز گاه آگاهانه یا ناآگاهانه راهبري سیاست 

ي براي اعرصهو ایدئولوژي رسمی را پذیرفته و گاه به ابزار و 

است ابراز مخالفت تبدیل شده است. رابطۀ ورزش و سی

از گذشته شده و ورزش نقشی مهم در  تريجدامروزه بسیار 

تحوالت فرهنگی اقتصادي و سیاسی دنیاي معاصر یافته 

 درگیر ورزش که کندیم بیان 1فري). 3است (

 روابط ولی ،است پایین سطوح سیاسی يهايریگمیتصم

 از .ردیپذیم ریتأث عمومی دیپلماسی از طریق یالمللنیب

 این از ،گذاردیم ریتأث عمومی افکار بر ورزش که آنجاي

؛ است نیز عمومی دیپلماسی بر يرگذاریتأث به قادر طریق

 باالتر، سطوح يهامیتصم تأثیرگذاري بر براي رونیازا

 بر يرگذاریتأث براي راهی عمومی افکار بر يرگذاریتأث

 براي ).9( دیآیم حساببه نیز باال سطح يهايریگمیتصم

 یدهسازمان ، بهافتهیسازمان ورزشی رویداد هر برگزاري

 یدهسازمان بدون و است نیاز هانهیزم از بسیاري در دقیق

                                                           
1. Frey 

ندارد.  وجود ورزشی رویداد یا مسابقه امکان برگزاري امور،

 ییهايزیربرنامه شود؟ چه برگزار کجا در بازي مثال، براي

 آن تلویزیونی پخش حق بگیرد؟ صورت باید آن انجام براي

 مالی حامی کسی چه گردد؟ واگذار يارسانه شرکت کدام به

 مشابه موارد و سؤاالت این همۀ بود؟ خواهد مسابقات این

 انجام اند. برايالزم ورزشی رویداد یک برگزاري براي دیگر

 قوي نظارتی دستگاه و یدهسازمان مرکز به امور همۀ این

 را بعدي مراحل بر نظارت امور اولیه، يریگشکل از بعد که

موارد،  از بسیاري است. در باشد، نیاز داشته عهده به

 مثل منظم، يادوره يهايباز برگزاري در خصوصبه

 امکان هادولت دخالت بدون جهانی يهايباز و المپیک

 نهایا برداشت. عالوه نخواهد وجود مسابقاتی چنین برگزاري

 بر هااستیس ریتأث و نفوذ میزان از توانیم حتی

 برد نام هم مسابقات در قضاوت و داوران يهايریگمیتصم

 قضاوت نحوة بر جامعه یک در سیاسی يهايریگجهت که

 2گاالس و سالتزر چنانکه. گذاردیم ریتأث نیز مسابقه داوران

 نحوه بر سیاسی نظام و دیدگاه یک به وفاداري اندکرده بیان

 و گاهی گذاشته ریتأث مختلف مسابقات داوران قضاوت

، دهدیم رخ مسابقه در جریان آنچهغیر از  نتایجی اوقات

  ).9( ردیگیم قرار مدنظر

) 1397در مطالعات انجام شده کشاورز و همکاران (

ي ورزشی هایکرسدر کسب  نفعانيذبر رفتار  مؤثرعوامل 

ی را شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، المللنیبدر مجامع 

 نیتأم منظوربهمدیریتی (حمایت یک گروه مطالعاتی 

نماینده)، ارتباطی (داشتن  مؤثرتراطالعات الزم براي حضور 

و  مؤثري گذارهیسرماي ارتباطی)، اقتصادي (هامهارت

ي احرفهی ورزش)، المللنیبي هایکرسهدفمند براي کسب 

ي هازبانکامل نمایندگان کشور بر شغلی (تسلط و آگاهی –

ی) و المللنیبي هاپروتکلی، آشنایی با المللنیبرایج 

ی) المللنیبي هایالبسیاسی (شناخت دیپلماسی و 

2. Selltezr & Glelass 
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) در مطالعه خود 1391). عیدي و همکاران (5برشمردند (

و  هاتیمأمورعنوان کردند که عدم وجود استراتژي، اهداف، 

، نبودن هدف، عدم هایکرسوظایف مشخص در تصاحب 

شناسایی افراد کلیدي و عدم حضور در مجامع مختلف را از 

). 10ی عنوان کردند (المللنیبنقاط ضعف ایران در مجامع 

و  مؤثر) افزایش ارتباطات 1393کشاورز و همکاران (

ی ورزشی را از راهبردهاي المللنیبي هاتیفعالمشارکت در 

). شعبانی بهار و 11کرد (داخلی کمیته ملی المپیک عنوان 

) دریافتند که حمایت مالی یکی از عوامل 1393همکاران (

)؛ 12( استی المللنیبمهم براي موفقیت در رویدادهاي 

) نیز حمایت مالی را 1386همچنین تندنویس و قاسمی (

یکی از راهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک 

) یکی از 1394). قره و کلهر (13کشور عنوان کرد (

راهبردهاي فدراسیون اسکی ایران براي موفقیت را توسعه 

)؛ 14و دیپلماسی ورزشی عنوان کردند ( المللنیبروابط 

) 1393) و قهفرخی و همکاران (1391و همکاران (اشجعی 

ی کاراته و جودو المللنیبنیز یکی از عوامل ارتقاء جایگاه 

ی در این رشته المللنیبي مجامع هایکرسایران را کسب 

ي هاضعف) از 1394). کشاورز و همکاران (16، 15برشمرد (

ی ورزشی در ایران المللنیباخذ میزبانی رویدادهاي بزرگ 

ي روز دنیا و هازبانا آشنا نبودن مسئولین ورزش به ر

ی ورزشی المللنیبي با نفوذ در مجامع هایکرسنداشتن 

) 1393)؛ همچنین کشاورز و همکاران (17عنوان کرد (

ي توسعه ورزش قهرمانی هاضعفنتیجه گرفتند که یکی از 

ی المللنیبدر مجامع  رگذاریتأثي هاپستایران را عدم احراز 

) در تحقیقی 2015( 1). تمیر و گلیلی18شی است (ورز

 است وکارکسبمدرن هم  عصر دراظهار داشتند که ورزش 

، وکارکسبو هم سیاست. یک جهان ترکیبی از سیاست، 

نفرت و حسادت است که در آن هر فرد در رویاي رسیدن 

به اهداف خود است. روابط عمومی یک سالح استراتژیک و 

                                                           
1. Tamir & Galily 

. در زمینه ورزشی تنها موفقیت است باارزشتاکتیکی 

، بلکه موارد مهم دیگري نیز وجود دارد شودینمي ریگاندازه

و باالتر بودن  تريقو، ترعیسراین موارد از دیدگاه کوبرتن 

که  کندیم) در تحقیق خود بیان 2011( 2بوس). 19است (

ي المپیک هايبازي مختلف، فرآیند اخذ میزبانی هادورهدر 

کشورهاي  مداراناستیس، همواره 1970بعد از  خصوصبه

قدرتمندي هم چون ایاالت متحده آمریکا در فرآیند اخذ 

 ریتأثو از قدرتشان براي تحت  کردندیممیزبانی دخالت 

 ). 20ی استفاده کردند (المللنیبقرار دادن اعضاي کمیته 

در حال حاضر کشورهاي مختلف براي رشد اقتصاد 

انزواي جهانی و تحریم به دنبال گسترش  داخلی و مقابله با

ي مختلف هاراهروابط با کشورهاي سراسر جهان، از طریق 

ورزش و فتح سکوهاي  هاراههستند که یکی از این 

ی در ورزش است؛ یکی دیگر از نیافتخارآفری و المللنیب

ي یک کشور در هااستیسکارکردهاي مهم ورزش، پیشبرد 

ي هایکرسی به جایگاه و ابیدستبا  تواندیمجهان است که 

کسب  کهيطوربهی، بهتر بروز و ظهور پیدا کند، المللنیب

ي هاچالشورزشی همواره از  مؤثری المللنیبي هایکرس

و میادین  هاصحنهدر  ).5( اساسی ورزش ایران است

ی ورزشی از بین رفتن حقوق ورزشکاران ایرانی المللنیب

ي هایکرسدست آوردن به زیادي مشاهده شده است که با

 گونهنیابروز  توانیمي مختلف هاورزشی در المللنیب

بنابراین پژوهش حاضر بیانگر را کاهش داد؛  هایعدالتیب

و  شکوه بااین مطلب است که ورزشکاران بنام و کسانی که 

و توانایی ورزشی  اندستادهیابر سکوهاي جهان  صالبت با

در آن  توانندیم، چطور اندکردهخود را به همگان اثبات 

سوي ورزش که سیاست و روابط سیاسی است نیز توانایی 

ي قدرت ورزش جهانی را از هایکرسخود را نشان دهند و 

ي هایکرسآن خود کنند. توانایی و قدرت عمل افراد داراي 

، نتایج و ورزشکاران بسیار زیاد هايبازی ورزشی بر المللنیب

2. Booth 
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ی که کشور المللنیبي هایکرستعداد کم با توجه به است. 

و در مسابقات مختلف، اعمال نفوذ  استایران صاحب آن 

کشورهاي صاحب کرسی در موارد مختلفی مانند تغییر 

ي سیاسی به نفع کشور خود مشاهده هااستفادهنتیجه و 

حال . رسدیمنظر شده است، انجام این پژوهش ضروري به

هش این است که چگونه و از اصلی این پژو سؤالمسئله و 

ی ورزشی را المللنیبي هایکرس توانندیم دچه راهی افرا

براي حفظ  توانیمچطور  نیهمچنتوسعه دهند؟ 

 ورزشی تالش کرد؟ المللنیبي هایکرس

 
 ی شناسروش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و روش انجام آن 

عۀ آماري پژوهش در مصاحبۀ جامکیفی است. 

، مدیران و مسئوالن کمیتۀ ملی المپیک و نظرانصاحب

ي ورزشی، ورزشکاران و داوران ایرانی که در هاونیفدراس

و در موضوع مورد بحث  کنندیمی فعالیت المللنیبسطح 

شناخت کافی را داشتند، تشکیل دادند و در گروه دلفی 

گیري غیرتصادفی شامل نخبگان دانشگاهی بود. روش نمونه

 هاشاخصهدفمند و در دسترس بود. براي شناسایی  از نوع

(هدف  1و از نوع مفهومی افتهیساختاراز روش مصاحبۀ نیمه

این نوع مصاحبه توضیح و تشریح مفهومی یک پدیده یا 

قصد دارد ساختار  گرمصاحبهموضوع است. در این روش 

مفهومی مفاهیم را در خصوص یک پدیده تشریح کند. 

در این شیوة مصاحبه به کاوش معنا و ابعاد مفهومی  سؤاالت

هاي هاي محوري و جایگاه و ارتباط آنها با شبکهواژه

اند) استفاده شد. بر این اساس تعداد مفهومی مرتبط

ۀ مصاحبه حضور داشتند و مرحلکه در  کنندگانشرکت

نفر بود که تا اشباع نظري  22حاضر به همکاري شدند، 

ها و اشباع یافت. بعد از اتمام مصاحبه ادامه هامصاحبه

ی المللنیبي هایکرسهاي حفظ و توسعۀ نظري، شاخص

مرحلۀ دوم پژوهش تشکیل گروه دلفی  .دست آمدورزشی به

نفر و  26در مرحلۀ اول دلفی  کنندگانشرکتاست. تعداد 

هاي نفر بود. در مرحلۀ اول دلفی شاخص 21در مرحلۀ دوم 

 یالمللنیبي هایکرسو توسعۀ  حفظپیشنهادي اولیۀ 

و در برخی  دییتأورزشی در مرحلۀ مصاحبه، مورد بررسی، 

ي رأدرصد  60یی که کمتر از هاشاخصشد و  آنهاموارد رد 

ي نهایی هاشاخصمثبت آوردند، از ادامۀ تحقیق، حذف و 

استخراج شد. در مرحلۀ دوم دلفی با استفاده از پرسشنامۀ 

ۀ حاصل از مرحلۀ اول دلفی و مصاحبه، به ساختمحقق

 ي نهایی، پرداخته شد.هاشاخصي بندتیاولو

 
  هاافتهی

طی در دو قسمت توصیفی و استنبا هاافتهدر این بخش ی

اطی ي توصیفی و استنبهاافتهارائه شده است. در ابتدا ی

 ه است.و سپس گروه دلفی آورده شد هاشوندهمصاحبه

 
، در بخش شودیممشاهده  1که در جدول طورهمان

سال، تحصیالت  24-33مصاحبه افراد داراي سنین 

ی داراي بدنتیترب ریغي تحصیلی هارشتهو  ارشدیکارشناس

و در گروه دلفی افراد با جنسیت مرد،  ندابیشترین فراوانی

سال، تحصیالت دکتري و  35-44داراي دامنۀ سنی 

 یشترین فراوانی بودند.ی شامل ببدن تیتربي هارشته

  

                                                           
1. conceptual interview 
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 آماري پژوهش نۀی نموشناختتیجمع. اطالعات 1جدول 
 گروه دلفی مصاحبه

 درصد فراوانی طبقات متغیر درصد فراوانی طبقات متغیر

 سن

 73/22 5 سال 34-25
 جنسیت

 92/76 20 مرد

 08/23 6 زن 18/18 4 سال 44-35

 64/13 3 سال 54-45

 سن

 69/7 2 سال 34-25

 31/42 11 سال 35-44 18/18 4 سال 64-55

 925/26 7 سال 45-54 18/18 4 سال 74-65

 385/15 4 سال 55-64 09/9 2 سال و باالتر 75
 69/7 2 سال و باالتر 65

 تحصیالت

 82/31 7 کارشناسی

 تحصیالت

 82/31 0 کارشناسی

 69/7 2 ارشدیکارشناس 45/45 10 ارشدیکارشناس

 07/73 24 دکتري 73/22 5 دکتري

رشتۀ 
 تحصیلی

رشتۀ  36/36 8 یبدنتیترب
 تحصیلی

 69/57 15 یبدنتیترب

 31/42 11 یبدنتیترب ریغ 64/63 14 یبدنتیترب ریغ

 100 26 جمع  100 22 جمع 

 
 هامصاحبهاز  شدهاستخراجهاي . شاخص2جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف
 بودن نیروي انسانی روزبه 20 المللنیبداشتن اطالعات کافی در حوزة  1
 جایگاه مناسب فرد در کشور 21 تسلط زبان انگلیسی 2
 فرد داراي شخصیت اجتماعی مقبولی باشد 22 دخالت ندادن نظرهاي شخصی در تصمیمات 3
 حضور فعال در مسابقات 23 داشتن روابط عمومی باال 4
 داشتن پرستیژ باال 24 افزایش علم مدیریتی 5
 داشتن سابقه درخشان ورزشی 25 ي مدیریتیهاتیقابلافزایش  6
 داشتن رفتار دوستانه با سایر کشورها 26 ي ورزشیهاتورنمنتداشتن رفتارهاي مناسب در  7
 از دست ندادن نیروي انسانی 27 کشورهاي دیگرارتباط دوستانه با  8
 ي کلیديهاپستشناسایی  28 از لحاظ مدیریتی هاونیفدراستقویت  9
 ي مهمهایکرسمراودات مکرر با افراد داراي  29 جدا کردن سیاست کشوري از ورزش 10
 ارتباط فرهنگی با سایر کشورها 30 هایکرسحضور در روز انتخابات  11
 نبودن خودمحور 31 برنامهداشتن  12
 هانهیهزتمام  تقبلبرگزاري جلسات مهم و  32 هاونیکنفدراسارتباط با اعضاي  13
 آگاهی از شرایط کشور 33 از افراد هاونیفدراسحمایت  14
 در مجامع شئونآگاهی از چگونگی رعایت  34 اطالع از قوانین ورزشی 15
 وزارت ورزش و جوانانحمایت  35 ي مالیهاتیحماداشتن  16
 یالمللنیبي برندهاجذب اسپانسرهاي داراي  36 ي حمایتی ورزشیقراردادهاعقد  17
 ي ملی در مسابقاتهامیتحضور مستمر  37 ياحرفهمهیني و احرفهي مسابقات برگزار 18

  هایکرسشناسایی نخبگان مناسب براي احراز  19
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شده در مرحلۀ اول ي شناساییهاشاخص 2در جدول 

پژوهش که از طریق مصاحبه انجام گرفته است، مشاهده 

 .استشاخص  37که شامل  شودیم

 هاي حاصل از دلفی دور اولیافته

هاي در این بخش بررسی و انتخاب ابعاد و شاخص

ها، توسط گروه دلفی صورت گرفت آمده از مصاحبهدستبه

هایی که رأي کمتري انتخاب و شاخصهاي اصلی تا شاخص

هایی که کمتر ترتیب که شاخصبیاورند، حذف شوند. بدین

درصد جواب مثبت را به خود اختصاص دادند، از  60از 

حاوي درصد  3پرسشنامۀ مرحلۀ دوم حذف شدند. جدول 

 .ستهاپاسخ مثبت شاخص

شود، شاخص مشاهده می 3که در جدول طورهمان

 69/57ی با المللنیبراي برندهاي جذب اسپانسرهاي دا

درصد پاسخ مثبت، شاخص داشتن سابقۀ درخشان ورزشی 

 84/53ي دیگر با کشورهاو شاخص ارتباط دوستانه با 

را به خود اختصاص  هاجوابدرصد  60درصد، کمتر از 

 حذف شدند.  هاشاخصترتیب از بین و بدین اندداده

 
 ها (دور اول دلفی)درصد شاخص. جدول 3جدول 

 هاشاخص ردیف

تعداد 

پاسخ 

 مثبت

درصد 

پاسخ 

 مثبت

 هاشاخص ردیف

تعداد 

پاسخ 

 مثبت

درصد 

پاسخ 

 مثبت

1 
داشتن اطالعات کافی در حوزة 

 المللنیب
 92/76 20 از افراد هاونیفدراسحمایت  20 15/96 25

 21 15/96 25 تسلط به زبان انگلیسی 2
از لحاظ  هاونیفدراستقویت 

 مدیریتی
19 07/73 

3 
دخالت ندادن نظرهاي شخصی در 

 تصمیمات
 69/57 15 عدم از دست دادن نیروي انسانی 22 69/57 15

 07/73 19 ي کلیديهاپستشناسایی  23 30/92 24 داشتن روابط عمومی باال 4

 24 69/57 15 افزایش علم مدیریتی 5
مراودات مکرر با افراد داراي 

 ي مهمهایکرس
19 07/73 

 38/65 17 ارتباط فرهنگی با سایر کشورها 25 92/76 20 ي مدیریتیهاتیقابلافزایش  6

7 
داشتن رفتارهاي مناسب در 

 ي ورزشیهاتورنمنت
 07/73 19 نبودن خودمحور 26 76/80 21

 27 07/73 19 بودن نیروي انسانی روزبه 8
تمام  تقبلبرگزاري جلسات مهم و 

 هانهیهز
15 69/57 

 92/76 20 آگاهی از شرایط کشور 28 38/65 17 جایگاه مناسب فرد در کشور 9

10 
فرد داراي شخصیت اجتماعی 

 مقبولی باشد
 61/84 22 اطالع از قوانین ورزشی 29 07/73 19

 30 53/61 16 حضور فعال در مسابقات 11
 شئونآگاهی از چگونگی رعایت 

 در مجامع
23 46/88 

 



 1399پاییز ، 3 ، شمارة12هاي فیزیولوژي و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                            142
 

 

 ها (دور اول دلفی). جدول درصد شاخص3جدول ادامۀ 

 هاشاخص ردیف
تعداد 
پاسخ 
 مثبت

درصد 
پاسخ 
 مثبت

 هاشاخص ردیف
تعداد 
پاسخ 
 مثبت

درصد 
پاسخ 
 مثبت

 07/73 19 ي مالیهاتیحماداشتن  31 53/61 16 داشتن پرستیژ باال 12

 07/73 19 ي حمایتی ورزشیقراردادهاعقد  32 84/53 14 داشتن سابقۀ درخشان ورزشی 13

14 
داشتن رفتار دوستانه با سایر 

 کشورها
 15/96 25 حمایت وزارت ورزش و جوانان 33 76/80 21

 36 92/76 20 هایکرسحضور در روز انتخابات  17
شناسایی نخبگان مناسب براي 

 هایکرساحراز 
23 46/88 

 37 100 26 وجود برنامۀ مشخص 18
ي ملی در هامیتحضور مستمر 

 مسابقات
20 92/76 

     46/88 23 هاونیکنفدراسارتباط با اعضاي  19

 
 (دور دوم دلفی)ها جدول درصد شاخص. 4جدول 

 هاشاخص ردیف
تعداد 
پاسخ 
 مثبت

درصد 
پاسخ 
 مثبت

 هاشاخص ردیف
تعداد 
پاسخ 
 مثبت

درصد 
پاسخ 
 مثبت

داشتن اطالعات کافی در حوزة  1
 95/80 17 حمایتی ورزشیعقد قراردادهاي  18 100 21 المللنیب

 19/76 16 ي کلیديهاپستشناسایی  19 100 21 تسلط به زبان انگلیسی 2
 19/76 16 آگاهی از شرایط کشور 20 100 21 داشتن روابط عمومی باال 3

داشتن رفتارهاي مناسب در  21 100 21 وجود برنامۀ مشخص 4
 42/71 15 ي ورزشیهاتورنمنت

فرد داراي شخصیت اجتماعی  22 100 21 ي مالیهاتیحماوجود  5
 42/71 15 مقبولی باشد

شناسایی نخبگان مناسب براي  6
مراودات مکرر با افراد داراي  23 100 21 هایکرساحراز 

 42/71 15 ي مهمهایکرس

ي ملی در هامیتحضور مستمر  7
 66/66 14 داشتن پرستیژ (شخصیت) باال 24 100 21 مسابقات

 شئونآگاهی از چگونگی رعایت  25 100 21 ورزش و جوانانحمایت وزارت  8
 66/66 14 در مجامع

ایجاد نظام جامع صالحیت  26 23/95 20 هاونیکنفدراسارتباط با اعضاي  9
 90/61 13 ياحرفه

 14/57 12 جایگاه مناسب فرد در کشور 27 23/95 20 ياحرفهداشتن صالحیت  10

 داشتن رفتار دوستانه با سایر 11
 14/57 12 حضور فعال در مسابقات 28 47/90 19 کشورها

 14/57 12 نبودن خودمحور 29 47/90 19 بودن نیروي انسانی روزبه 12
 38/52 11 ي مدیریتیهاتیقابلافزایش  30 47/90 19 هایکرسحضور در روز انتخابات  13

داشتن شخصیت علمی در حوزه  31 47/90 19 از افراد هاونیفدراسحمایت  14
 38/52 11 المللنیب

 هاباشگاهتقویت بخش خصوصی  32 47/90 19 اطالع از قوانین ورزشی 15
 38/52 11 کنندهتیتربمنابع  عنوانبه

جدا کردن سیاست کشوري از  16
 85/42 9 ارتباط فرهنگی با سایر کشورها 33 95/80 17 ورزش

از لحاظ  هاونیفدراستقویت  17
ي و احرفهي مسابقات برگزار 34 95/80 17 مدیریتی

 09/38 8 ياحرفهمهین
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شود، با توجه به مشاهده می 4که در جدول طورهمان

آمده از اعضاي گروه دلفی در دور دوم، دستهاي بهپاسخ

، المللنیبهاي داشتن اطالعات کافی در حوزة شاخص

تسلط به زبان انگلیسی، داشتن روابط عمومی باال، حضور 

ي مالی، حمایت وزارت هاتیحمافعال در مسابقات، داشتن 

ورزش و جوانان، شناسایی نخبگان مناسب براي احراز 

 100ي ملی در مسابقات با هامیتو حضور مستمر  هایکرس

نبودن با  خودمحورترین و شاخص درصد پاسخ مثبت مهم

ي هاتیقابلي افزایش هاشاخصدرصد پاسخ مثبت،  14/57

با  المللنیبمدیریتی، داشتن شخصیت علمی در حوزة 

درصد پاسخ مثبت، شاخص ارتباط فرهنگی با سایر  38/52

ي برگزاردرصد پاسخ مثبت و شاخص  85/42کشورها با 

درصد پاسخ  09/38ي با احرفهمهیني و احرفهمسابقات 

 معرفی شدند.  هاخصشاترین اهمیتمثبت کم

 ي ریگجهینتبحث و 

ۀ همۀ مردم دنیا عالق موردي جذاب و الهیوسورزش 

است. نمایش ورزش در فضاي باز و تاالرهاي ورزشی، شرکت 

ی المللنیبي المپیک و دیگر مسابقات هايبازورزشکاران در 

 صورتبهکه رویدادهاي ورزشی فراگیر شده و  دهدیمنشان 

منافع مشترك در سراسر جهان درآمده است. اجراي 

ي خارجی را هافرهنگي ورزشی فرصت تعامل با هاتیفعال

. واقعیت این است که ورزش و سیاست عمالً ندکیمایجاد 

و هم افراد و  هاحکومتاز یکدیگر جدا نیستند و هم 

کنند از عرصۀ ورزش المللی سعی میي بینهاسازمان

عمل را در جهت تأمین اهداف خود بهحداکثر استفاده 

ي حفظ و هاشاخصآورند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی 

. براساس استی ورزشی المللنیبي هایکرستوسعۀ 

هاي حفظ و شاخص عنوانبهشاخص  37هاي تحقیق، یافته

ی ورزشی ایران شناسایی شدند. المللنیبي هایکرستوسعۀ 

ترتیب به هاتمیآندي این حال با توجه به اهمیت و امتیازب

 آنهایی با درصد اهمیت بیشتر به بحث در مورد هاشاخصاز 

 اندده) بیان کر1391. خبیري و معماري (شودیمپرداخته 

ي هایکرسي موفقیت تکواندو ایران، تقویت هاراهکه یکی از 

. همچنین نظري و )21( استی فدراسیون المللنیب

) حضور اندك نمایندگان ایران در مجامع 1393همکاران (

ی را یکی از تهدیدها و موانع پیشرفت والیبال المللنیب

و همکاران  زادهيخسرو). 22ساحلی کشور عنوان کردند (

ی المللنیبي هایکرس) نیز نتیجه گرفتند نداشتن 1388(

ي کمیتۀ ملی هاضعفی ورزشی از المللنیبدر مجامع  مؤثر

 ).23( استالمپیک ایران 

اولین شاخص  المللنیباطالعات کافی در حوزة 

که با مطالعآ کشاورز و  استشده يبندرتبهشناسایی و 

هاي ) همسوست. کسب کرسی5) (1397همکاران (

هاي اساسی ورزش ایران همواره از چالش مؤثرالمللی بین

ورزش  هاآنهایی که در صورت داشتن است. کرسی

ببرد، اما با وجود  آنهاهاي زیادي از تواند بهرهکشورمان می

جهان ورزش همواره عرصۀ  نکهیابدیهی بودن این مهم و 

هاي پس پرده و علنی کشورهاي مختلف براي کسب تالش

 متأسفانههاي مختلف بوده است، المللی رشتهکرسی بین

اختالف  ثباتی مدیریت یادلیل بیورزش ایران همواره به

ورزي شخصی، هاي سیاسی و جناحی و حتی غرضدیدگاه

هاي تنها تالش زیادي در این زمینه نداشته، بلکه کرسینه

اطالعی از تدبیري مدیران یا بیدلیل بیموجود را هم به

نقش دیپلماسی در توفیقات ورزشی از دست داده است. 

سبب ناآگاهی و اطالعات ناکافی در حوزة بههمۀ این موارد 

قرار دارند و  رأساز سوي کسانی است که در  المللنیب

آگاهی الزم براي انتصاب و مواردي از این قبیل را نداشته و 

تخصص الزم در علم مربوط را ندارند. داشتن اطالعات 

امري بسیار مهم براي  المللنیبمناسب و کافی در حوزة 

. نداشتن استی المللنیبي هاگاهیجاو حفظ دست آوردن به

ی افراد از رفتارهاي ناآگاهسبب  المللنیباطالعات در حوزة 

ی و نحوة ارتباط با جوامع دیگر و در نتیجه از دست المللنیب
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ی خواهد شد و به همین دلیل المللنیبي هایکرسرفتن 

 توجه به آن ضروري است.

شده شناساییتسلط به زبان انگلیسی دومین شاخص 

که با مطالعات کشاورز و همکاران  استدر این تحقیق 

) 5) (1397) و کشاورز و همکاران (17) (1394(

شکل انتقال مفاهیم ذهنی به  نیترکاملامروزه همسوست. 

 هرچند .ساده از طریق ارتباط زبانی و نوشتاري است ةشیو

و دور مردم براي برقراري ارتباط از عالئم  يهاگذشتهدر 

در دنیاي امروز اهمیت  ،کردندیمتصاویر و ... استفاده 

 نقش هاانسان تمامی يهمفکر و تعامل و برقراري ارتباط

از آنجا دارد. کیفیت بهتر براي زندگی  ۀیار مهمی در ارائبس

که در سالیان گذشته به دالیل مختلف سیاسی، علمی، 

 یالمللنیبزبان  عنوانبهاقتصادي و فرهنگی، زبان انگلیسی 

متفاوت تبدیل شده  يهاتیملو  هافرهنگارتباط  ۀلیوس به

. اهمیت یادگیري آن بر کسی پوشیده نیست روازایناست. 

هاي روز نیاز به دانستن این روزها و با پیشرفت فناوري

زبان انگلیسی بیش از هر چیز نمود  ژهیوبههاي خارجی زبان

بر توان عالوهمی انش،زیرا با دانستن این د پیدا کرده است،

. زبان امروز برقرار کردهاي خود با دیگران نیز ارتباط زبانهم

ی، انگلیسی است و هر فردي بخواهد المللنیبدنیا در جوامع 

باال برسد، یکی از  مراتب بهدر این جوامع حاضر باشد و 

موارد مهم آگاهی از زبان انگلیسی است. حتی بیشتر 

زشی و سیاسی معتبر در دنیا به ي ورهاتیساصفحات و 

و شخصی که قرار است در حوزة  استزبان انگلیسی 

براي ورزش ایران صاحب کرسی شود، باید به این  المللنیب

ي دانش هاگاهیپازبان مسلط باشد و از خبرها و اطالعات این 

 استفاده ببرد.

شده براي حفظ و توسعۀ سومین شاخص شناسایی

 ستورزشی داشتن روابط عمومی باالی المللنیبي هاکرس

) و کشاورز و 5) (1397که با مطالعات کشاورز و همکاران (

) همسو بود. در جهان امروز و در 11) (1393همکاران (

رشد اقتصاد داخلی و مقابله  منظوربهی المللنیبدیپلماسی 

با سیاست انزوا، توجه به روابط رسمی و غیررسمی نیازي 

در توسعۀ  مؤثرابزاري  عنوانبهرزش ضروري است و نقش و

و توجه بیشتري واقع شده  دیتأکی مورد المللنیبروابط 

شده در فیبازتعراست. ضروري است که این امکان بالقوة 

ساختار دیپلماسی عمومی ایران براي توسعۀ روابط و 

وجود ی استفاده شود. روابط عمومی بهالمللنیبارتباطات 

را  هاسازمانی در رساناطالعی و ابیعاطالآمده است تا روند 

ي ارتباطی درون و بیرون سازمان هاانیجرتقویت کرده و 

را به نفع تفاهم مشترك با کارکنان، مشتریان و مخاطبان 

). در عصر حاضر ارتباطات و روابط 24سازمان مدیریت کند (

دنیاي امروز دنیاي . هاستدانش نیتريادیبنعمومی از 

دولتی داشتن اطالعات  يها. در سازمانارتباطات است

 نیترموقع با توجه به هدف و ساختار، بزرگموثق، دقیق و به

سازمان است و حیات سازمان به داشتن ارتباط  ۀسرمای

و انجام تبلیغات و  یسازمانو برون یسازماندرون ۀدوسوی

که  نجاستیروز و مفید بستگی دارد و اکسب اطالعات به

روابط  يهاستگاهیلزوم وجود روابط عمومی واقعی در ا

؛ بنابراین با توجه به نقش روابط شودیعمومی نمایان م

این امر  رسدیمنظر عمومی براي موفقیت هر سازمانی، به

و براي  استی مهم المللنیبي هایکرسبراي حفظ و توسعۀ 

ب باید با جوامع و کشورهاي صاح هایکرسرسیدن به این 

در این امر ارتباط برقرار کرد. بنابراین  رگذاریتأثکرسی و 

ي ورزشی و هاتیأه، هاونیفدراسمسئوالن ورزش ایران، 

ي ورزشی باید از طریق برقراري هاسازمانسایر افراد و 

ی در قالب المللنیبو مجامع  هاسازمانارتباط با کشورها، 

ی و المللنیبي هاکنفرانسو  هااجالس، هانشستشرکت در 

مالقات با سایر مقامات ورزشی دیگر کشورها و اعزام تیم و 

مواردي که بتواند سبب بهبود برقراري ارتباط با سایر مجامع 

ی المللنیبي هایکرسورزشی دنیا شود، به توسعه و حفظ 

 ورزشی کمک کنند.
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شده وجود برنامۀ مشخص چهارمین شاخص شناسایی

. تاسی ورزشی المللنیبي هاکرسبراي حفظ و توسعۀ 

) نیز نبود استراتژي، اهداف، 1391عیدي و همکاران (

و وظایف مشخص در تصاحب کرسی را از  هاتیمأمور

). 10د (ی عنوان کردنالمللنیبي ایران در مجامع هاضعف

رایی امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداکثر کا

. شودیمسوب رسالت سازمانی مح نیترمهمو اثربخشی، 

ي سازمان هاتیفعالبراي رسیدن به این مقصود باید تمامی 

می براساس برنامۀ خاصی انجام گیرد و با دیدگاه وسیع تما

مشکالت پیش روي آن شناسایی و راهکارهایی براي رفع 

ل را به مانند پلی، زمان حا يزیربرنامه). 25آن ارائه شود (

به  تواندیشخص م. در صورتی یک کندیآینده مربوط م

دن به دست یابد که براي رسی ياشدهنییتعاهداف ازپیش

 یسازمان کهیداشته باشد. درصورت يزیرآن براي خود برنامه

 ،نداشته باشد يابراي دستیابی به اهداف و رسالتش، برنامه

 بلندمدتي هابرنامهداشتن  .محکوم به فنا و شکست است

کرسی در مجامع  آوردن دستبهبراي  مدتکوتاهو 

ین ی ورزشی الزم و ضروري است. باید طبق االمللنیب

 نقشۀ راه ورزش کشور را براي حفظ و توسعۀ هابرنامه

در حال  رسدیمنظر ی ترسیم کرد. بهالمللنیبي هایکرس

و سایر  هاونیفدراسحاضر در سطح کالن ورزش کشور و 

دن و ي جامع براي رسیابرنامهي مرتبط با ورزش هاارگان

به وجود  ی ندارند؛ بنابراین توجهالمللنیبي هایکرسحفظ 

 .استبرنامه براي این امر مهم 

ي هایکرسپنجمین شاخص براي حفظ و توسعۀ 

شعبانی ي مالی است. هاتیحمای ورزشی، وجود المللنیب

) دریافتند که حمایت مالی از عوامل 1393بهار و همکاران (

. )12( استی المللنیبدر رویدادهاي مهم موفقیت 

) نیز حمایت مالی را از 1386تندنویس و قاسمی (

راهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور 

                                                           
1. Bakhshandeh, Ghofrani, & Zadedan 

داشتن ي اداره و سرپا نگههانهیهز. )13(عنوان کردند 

و  هاباشگاهروز در حال افزایش است. افراد، ورزش، روزبه

و  نندیبیمرا سخت  هانهیهزحتی دولت فائق آمدن بر این 

 نیتأمي دیگر براي هاراهدر نتیجه در تکاپوي پیدا کردن 

ي اصلی در این هاراههستند که یکی از  هانهیهزمنابع این 

) 2012و همکاران ( 1اند. بخشندهخصوص حامیان مالی

ي هامیتنشان دادند که حمایت مالی ورزشی در بین 

). 26بوده است ( ؤثرمانتخابی در رسیدن به اهدافشان 

بودجه در سطح ملی  نیتأمحمایت مالی یکی از منابع اصلی 

دست آوردن حمایت مالی براي حمایت ی است. بهالمللنیبو 

دست آوردن موردي است که براي به هاورزشو  هاسازماناز 

. منابع استی ورزشی مفید المللنیبي هایکرسو حفظ 

ر کاري ضروري است و اصلی براي رسیدن به موفقیت در ه

نیست و یکی از  مستثناموفقیت در ورزش نیز از این امر 

ۀ ورزشی، رشتو لزوم موفقیت در هر  موردنظري هاتیموفق

ي هایکرسی است. دستیابی به المللنیبي هایکرسداشتن 

دست آوردن این ي بههاراهی، هزینه دارد و یکی از المللنیب

، دولت و ... هاشرکتترغیب حمایت مالی افراد،  هانهیهز

 . است

گفت که مسئوالن و  توانیمبا توجه به نتایج تحقیق 

ي هایکرسي ورزشی کشور براي حفظ و توسعۀ هاسازمان

نقشۀ  عنوانبهی باید برنامه و راهبرد مشخصی را المللنیب

راه خود تعیین کنند و افراد داراي صالحیت و مستعد براي 

ین امر را شناسایی و حمایت کنند و پرورش دهند تا پول ا

و زمان خود را براي افراد شایسته هزینه کنند. همچنین 

 هایکرسدست آوردن این ی در بهنوعبهسایر نهادهایی که 

ي الزم را از ورزش هاتیحماباشند، باید  مؤثر توانندیم

 مسئوالنکه  شودیمکشور داشته باشند. بنابراین پیشنهاد 

ورزش کشور به مواردي مانند حضور دائم و برقراري ارتباط 

و تأثیرگذار در  ریگمیتصمبا افراد  موقعبههاي و انجام البی
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المللی ورزش، حمایت و پشتیبانی مادي و تشکیالت بین

معنوي از اعضاي کنونی و آموزش و ترغیب آنان به یادگیري 

تشریفات در  زبان خارجی و آگاهی از چگونگی رعایت

براي این  بلندمدتي زیربرنامهالمللی، داشتن مجامع بین

 شده توجه داشته باشند.ي شناساییهاشاخصامر و سایر 
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Abstract 
The aim of this study was to identify indicators of maintaining and developing 
international sport positions. This study was applied with a qualitative research 
method. The sampling method was purposive and convenience. The statistical 
population included experts, managers and officials of the National Olympic 
Committee and sport federations, athletes, international Iranian referees and academic 
elites. Firstly, indicators of maintaining and developing international sport positions 
were identified by interviews. At this stage, 22 subjects were interviewed. In the 
second stage, indicators identified in the first stage were prioritized by classical 
Delphi method. At the Delphi stage, 26 subjects in the first stage and 21 subjects in 
the second stage participated. A researcher-made questionnaire was used to collect 
data in the second stage. Based on these findings, having sufficient international 
knowledge, fluency in English, having high public relations, having plans and having 
financial support were the five indicators of maintaining and developing international 
sport positions. Therefore, it is recommended that Iranian sport officials should 
consider the indicators identified in this study so that Iran can gain more international 
positions and defend the right of Iran sport in different cases. 
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