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 چکیده
فدراسیون  المللبینهدف از مطالعه حاضر، مقایسه وضعیت واحد روابط 

. در بوددر سطح جهان  ایران با کشورهای منتخب دانشگاهی ملی ورزش
، نیروی انسانی، سازمانی ساختار المللروابط بینکید بر أبا ت این مطالعه

ها با فدراسیون میزان مکاتبات و قوانین و مقررات این فدراسیوندرآمد، 
و  و کیفی( کمیترکیبی ) استراتژی ازنظر تحقیقروش  .شدایران مقایسه 

از میان تعداد و مصاحبه استفاده گردید.  پیمایشیاز روش مسیر اجرا  ازنظر
کشورهای  ،ای دانشگاهیهالمللی ورزشکشور عضو فدراسیون بین 167

 15 های ملی(پاسخگو به مکاتبات دیگر فدراسیونالملل )نیبفعال در روابط 
انتخاب  هدفمند یتصادف ریغ صورتبهنمونه مطالعاتی  عنوانبهکشور 

 صورتبهاز خبرگان این حوزه نفر  تعداد پنجشدند. در بخش مصاحبه نیز 
در بخش آوری اطالعات جمع منظوربههدفمند انتخاب شدند.  یتصادف ریغ

و در  دشدهییتأای با روایی و پایایی نامه محقق ساختهپرسشپیمایشی 
 موردمطالعهبخش مصاحبه سؤاالت نیمه ساختاریافته بر اساس محورهای 

ملی ساختار فدراسیون  ترین نتایج تحقیق نشان داد که:مهماستفاده شدند. 
ساختار الملل متناظر با واحد بین ازجملههایی انجمن و کمیتهدانشجویی به 

ریزی برای کسب مهالملل به برنابرای توسعه روابط بیننیاز دارد.  فیزو
و  تیساوبالمللی نیاز است. نظر به فقدان استفاده از های مؤثر بینکرسی
ها از سیون ملی ایران در مقایسه با سایر فدراسیونادر فدر دوزبانهنشریه 

 نظران باید روی این موارد اهتمام داشت.دیدگاه صاحب

 

های دانشگاهی، فدراسیون، ورزشلل، المبین روابط کلیدی: یهاواژه

 .فیزو
 
 
 

 

Abstract 
The aim of this research is Comparison of 
International Relations Department of National 
University Sports Federations in worldwide range. 
We compared the structure of organizations,     
human resources,financial, correspondances and 
regulation of all federations with concentration on 
International Relations Department with Iran 
federation. The strategy of this research is 
combination of descriptive and qualitative.We used 
survey and did interview with expert of sports field. 
The Society of this reseach consist of all 167 
members of FISU and the active countries in 
International Relations( available to answer other 
national federation correspondence),15 countries 
choosed non-random targeted as case study. Also, 5 
experts were chosen non-random for interview. In 
order to collect the information in survey, a 
confirmed validity and realibity quastionnare was 
made by researcher and for interview, semi-
cunstructed questions based on criteria of study was 
asked. Important results of this research shows: The 
structure of Iran federation need committee and 
association like International Relations Committee 
regarding to FISU structure.To develop the 
International Relations, we should make a plan to get 
the effective international position. Regarding to 
experts idea,in compare of other federations, it is 
important to use two languages website and 
publication in National University Sports Federation 
of Iran. 
 
Keywords: International Relations, Federation, 
University Sport, FISU. 
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 مقدمه
مستقل علمی ای الملل، دانشی جدید و رشتهروابط بین

 است. امروزه سخن از دهکده جهانی و خانواده بزرگ
دارند.  باهمالمللی است که اعضای آن پیوند بسیار نزدیکی بین

از علوم اجتماعی و شامل روابط  ایالملل رشتهروابط بین
در این  المللی است.های بینها و سازمانها، حکومتدولت

های متقابل واحدهای کنش راستا به مجموعه اقدامات و
سیاسی  و همچنین روندهای یردولتیغحکومتی و نهادهای 

ای قواعد پایه ازجمله .گویندالملل میها روابط بینمیان ملت
نامه دیوان توان به منشور ملل متحد، اساسالملل میروابط بین

و  دوجانبههای پروتکل المللی الهه، معاهدات ودادگستری بین
در روابط خارجی اشاره  المللی و حقوق دیپلماسیبین چندجانبه

. در این راستا (1390الملل دانشگاه تهران، )معاونت بینکرد 
الملل را بر اساس منافع ملی هر کشور امور مربوط به روابط بین

قاسمی، ) ندیگوالملل در روابط با کشورهای خارجی امور بین
1390.) 

الملل بیشتر روی مسائل سیاسی، روابط بین درگذشته
ماهیت روابط  اریاخ اما؛ نظامی و اقتصادی متمرکز بود

است. تعامل بین کشورها فقط به  داکردهیپالملل تغییر بین
 ،شود بلکه به مسائلی مانند فرهنگیمسائل سیاسی محدود نمی

به  ورزش شود. در این میاننیز مربوط می و ورزشی اجتماعی
در روابط را  یتوجهقابلر جهان، نقش دفراوان محبوبیت  لیدل

محدود  درگذشتهکه  . ورزش امروزیاست داکردهیپالملل بین
المللی ملی بود، به سطح بین سطوح ایبه محالت، مناطق و 
های اجتماعی و سیاسی دسترسی دارد. رسیده است و به حوزه

 206مپیک دارای المللی البا در نظر گرفتن اینکه کمیته بین
به  توانیمو دارای اعضایی بیش از سازمان ملل است، عضو 

ثیر أ، ترویدادهای ورزشی در سطح جهان .گستردگی آن پی برد
های ورزشی الملل و سیاست دارد. بازیزیادی روی روابط بین

المللی، فرصت مناسبی برای نمایش اصول کشورها بین
. شده استاعتقادات کشورها به همتایان خودشان  یوبرتر

که بسیاری از رهبران ملی از ورزش  دهدنشان می هابررسی
و رویدادهای ورزشی اغلب  برندیمبرای اهداف واال استفاده 

-الملل استفاده میعنوان ابزار تبلیغات سیاسی در روابط بینبه

( در تحقیقی نشان 1388ساداتی ). (Ukessays, 2015) دوش
داد بین ورزش فرهنگ، تجارت، صنعت، سیاست و ایدئولوژی 

 رابطه وجود دارد.
عنوان ارزش سیاسی ندارد اما وقتی به ییتنهابهورزش 

   شود، می کاربردهبهبین کشورها یک عامل و میانجی 
عنوان تواند بهگیرد. ورزش میمیسیاسی به خود مضمونی 

عنوان دیپلماسی مابین کشورها استفاده شود. در مواردی به ابزار
عامل آشتی و صلح کشورهای متخاصم بوده است. تعامالت 

دهد که یکدیگر ها میورزشی بین کشورها این تصور را به آن
آمریکا ریچارد  جمهورسیرئرا یک کشور در نظر بگیرند. 

تنیس روی میز برای ایجاد رابطه دیپلماتیک با  نیکسون از
عنوان چین هنگام جنگ سرد استفاده کرد که از آن به

های قطع . یکی از راهکنندیاد می« پنگنگیپدیپلماسی »
های ورزشی یا عدم رابطه کشورها با یکدیگر، تحریم بازی

عنوان ابزار صدور ویزای ورزشکاران است. گاهی ورزش به
شود. برای گسترش ایدئولوژی به کار گرفته میتبلیغاتی 

های کشورها اغلب از ورزش برای نشان دادن برتری ایدئولوژی
خصوص در روابط بین کنند. این گرایش بهخود استفاده می

آمریکا و اتحادیه جماهیر شوروی در جنگ سرد دیده شد. در 
آن زمان مردم آمریکا شکست ورزشکاران خود مقابل 

شوروی را فراتر از شکست ورزشی و شکست غرور  ورزشکاران
در این راستا نتایج  .(Ukessays, 2015)کردند. ملی تلقی می

یا ( نیز نشان داد که پیامدهای پیروزی 1391تحقیق فاضلی )
در عرصه ورزش خالصه  شکست در رشته ورزشی دیگر صرفا

های ورزشی در مسابقات ملی نشانی از شود بلکه پیروزینمی
 هادانیممدیریت سیاسی را همراه دارد و یا شکست در  یراملکا

صباغ انجامد )به کاهش مشروعیت سیاسی می دیتردیبورزشی 
 (.1395نوین، 

عنوان امروزه بسیاری از کشورها دیپلماسی ورزشی را به
های ها چهرهکنند. آنبخشی از دیپلماسی عمومی اجرا می

نماینده سیاسی دیپلماسی برای عنوان معروف ورزشی خود را به
 شناخت دیگران از مردم و فرهنگ خود، به سایر کشورها 

آمدن  به وجودای ورزش باعث کنند. تحوالت رسانهاعزام می
 جهانی شده است و مردمی که به ورزش عالقه دارند، بهبازار 

مندند. مردم برای ورزشکاران کشور المللی نیز عالقهورزش بین
ها کشند و آنکند، فریاد میوری دیگر بازی میخود که در کش
برای  تنهانههای ورزشی را کنند. مردم بازیرا تشویق می

دیدن ورزشکاران  عالقه خودشان نسبت به ورزش بلکه برای
خوبی از های ورزشی بهکنند. صاحبان تیممحبوب خود نگاه می

 علت ورزشکاران خارجی را نیبه هم .این مطلب آگاه هستند
المللی، منظور افزایش شهرت آن ورزشکار در سطح بینبه

واسطه ایفای نقش هورزش ب درمجموع کنند.می دادوستد
تواند برای پیشرفت و ترقی الملل میمحوری در روابط بین

 دیپلماسی مفید باشد.
             مشارکت مستلزم المللیبین در ورزش مشارکت

 ورزش. است جهانی یقلمرویی با هااز سازمان ایدر شبکه
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 یکدیگر پیوند خورده ها بهآورد تا سازمانمی فراهم مکانیسمی
یابد  وسعهت بومی مردم در میان یوادار مدیریتی هایو مهارت

حائز و  شایسته نارکنابرای اثربخشی این ارتباطات نقش ک
تیموری آسفچی، )شرایط در این حوزه بسیار مهم است. 

الملل نیاز به وجود چارچوب مفهومی توسعه روابط بین. (1394
های ورزشی و کاربردی کاملی دارد که طی آن تمامی سازمان

کشور هر های کالن قادر به اجرای آن در چارچوب سیاست
-و بهتأسیس ها دولتتوسط المللی های بینباشند. سازمان

المللی و همکاری در عرصه بینو عنوان بازوی ایجاد روابط 
رسیدن به اهداف مشترک  درراهابزار کاری در دست دولت 

 (.1390قاسمی، شوند )تلقی می
عنوان یکی از بهدانشگاهی فدراسیون ملی ورزش 

ربیتی و دانشگاهی دارای وظایفی های کلیدی ورزش تسازمان
الملل با سطحی متعددی است که بخشی از آن ارتباطات بین

ایی گرفته تا جهانی یا یالمللی آسهای بینگسترده از فدراسیون
های ملی دانشگاهی است. با این فیزو و دیگر فدراسیون
الملل تحقیق حاضر بر آن است تا گستردگی ارتباطات بین

 الملل را فراهم نمایدتر در بعد روابط بیناثربخشزمینه اقدامات 
 .(1395)صباغ نوین، 
 شدهیرفتهپذ المللبینبرای روابط  ابزاریعنوان ورزش به

        های کلی در های ورزش، پیشرفتتغییر جنبه و است
 شدنیجهانموضوع خواهد کرد. ایجاد را  المللبینحوزه روابط 

 این موضوعاست.  موردتوجهی المللبین از طریق محیط ورزش
 به دنبالاست که  یالمللبینمباحث اصلی محققان روابط  از

ی المللبیندرک جایگاه ورزش و سازمان ورزشی در جامعه 
هستند. مطالعات ورزشی و سیاسی، برخی از کارکردهای مفید 

  دهدیحامل اهداف سیاسی نشان م عنوانبهورزش را 
Beacom, 2000)) .های سیاسی ورزش توسط کشورها یا توده

ر مشخصات مطلوب دیگر استفاده برای نمایش برتری یا ه
 یلدالبه  توانندمی کنندگان در ورزش همچنینشود. شرکتمی

شرکت در عدم از طریق شرکت یا  هاسیاسی توسط دولت
ورزش تحت  تنهاقرار گیرند. نه مورداستفادهرویدادهای ورزشی 

ثیر سیاست یک کشور است، بلکه در مواقعی، رویدادهای أت
ثیر قرار دهد. ورزش أکشورها را تحت ت روابط تواندورزشی می

اش امروزی که در شکلاست  یو مهیج نوینهای از پدیده
 است نفرها میلیون موردعالقهسال دارد و  150کمتر از  یقدمت

(Kobierecki, 2013). ها و در تحقیقی نقش فوتبال در جنگ
 (.(Deyo, 2013المللی به تأیید رسید های بینقطعنامه

    المللی شد.ورزش درست بعد از جنگ جهانی اول بین
                   بود که سیاستمداران از پتانسیل ورزش آن از بعد

سیاسی استفاده های ملی و ارزشو مبلغ  عنوان محرکبه
کند که رویدادهای مختلف این دیدگاه را تقویت میکردند. 
 جایگاه مهمی در زندگی اجتماعی معاصر دارد. روندورزش 

، یک شدنیجهانورزش، همانند مجموعه اقدامات  شدنیجهان
فرایند خطی ساده نیست، بلکه روش جدلی ناسیونالیسم و 

و  باواسطهو  واسطهیبو محلی،  دورافتادهانترناسیونالیسم، 
است. به عقیده بالنچارد تحقیقات آینده  یرشخصیغشخصی و 

 باید بر رویای صلح جهانی متمرکز باشند؛ آرمانی که با تالش
المللی و در جهت فهم تنوع ورزشی، تقویت همکاری بین

توان به نقش مهم شود. در این راستا میحفظ می یارشتهنیب
؛ یردولتیغالمللی عنوان عامالن بینهای ورزشی بهفدراسیون

المللی و نقش بالقوه دیپلماسی ورزش در حل تعارضات بین
لمللی منافع اایجاد هویت ملی و برجستگی بین نقش ورزش در

متأسفانه حوزه مطالعاتی (. 1390دولتی اشاره کرد )سجادی، 
است؛  قرارگرفتهمورد غفلت در ورزش الملل روابط بین

 ،بازیکنان، تماشاگرانموارد درباره بیشترین  کهیدرحال
 است یبررسقابلو امور اجتماعی در این حوزه  مسئوالن

(Arnaud and Riordan, 1998). 
الملل امری الیتغیر نیست؛ با این وصف، ماهیت روابط بین

هم عناصر آن متغیر است و هم خود روابط  اصوال چراکه
الملل در جوهره متغیر است. بدین شکل صحنه روابط بین
هایی که تاکنون قدرت تواند برای رشد و نموالملل نمیبین

-تر میاند، مسدود باشد و واحدهای سیاسی پرتوانمطرح نبوده

توانند از میدان عمل فراختری برای تأثیرگذاری در روابط 
 (.1366شوند )والیتی،  مندبهرهالملل بین

 ازجملهدر سطح فراملی و جهانی تشکیالت متعدد ورزشی 
امثال آن  و 2ی جهانیهافدراسیون، 1ی المپیکالمللبینکمیته 

)فدراسیون  3نام فیزووجود دارد. یکی از تشکیالت معتبر به 
ریزی و ی دانشگاهی( مسئولیت برنامههاورزشی المللبین

 ازجملهها دهی رویدادهای بزرگ ورزش دانشگاهسازمان
برگزاری مسابقات یونیورسیاد، مسابقات قهرمانی جهان و 

 داردی علمی بر عهده هافعالیتای را در کنار سایر منطقه
های ورزشی رقابت شرکت در. (1387و طاهری،  طالب پور)

که در  الملل استروابط بینها در گامترین از مهمالمللی بین
عامل در مواردی و ها رقابت بین ملت تبدیل بهمواردی 
 .(Kobierecki, 2013) شودمی هاآن و تعامل همکاری

                                                                                  
1. International Olympic Committee(IOC) 

2. International Federation(IF) 

3. International University Sports Federation (FISU) 
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های فدراسیون واسطهالمللی اغلب بهحضور در سطوح بین
دانشگاهی ایران  ورزشفدراسیون ملی  گیرد.ملی صورت می

(IUSF)  فدراسیون به استناد این  است. عضو فیزو 170یکی از
قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم،  پنجماده 

ی ورزشی هافدراسیونعنوان یکی از تحقیقات و فناوری به
ای عمومی، سسهؤآماتوری جمهوری اسالمی ایران، م

-به. این فدراسیون دارای شخصیت حقوقی استغیردولتی و 

های ورزش صالح در رشتهعنوان باالترین مرجع ذی
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی  بر اساسدانشگاهی و 

ی هاورزشی المللبینایران و اصول و موازین فدراسیون 
دانشگاهی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 

ها و ، ارتقا و انسجام در ورزش دانشگاهمنظور رشدالمپیک، به
است )اساسنامه  شدهسیتأسسسات آموزش عالی کشور ؤم

اهداف  ازجمله(. 1384های دانشگاهی، ملی ورزش فدراسیون
ی دانشجویان ایرانی با المللبینتقویت پیوندهای این فدراسیون 

ها و استعدادهای تجلی قابلیتو  دانشجویان سایر کشورها
منظور کسب ی بهالمللبینورزشی دانشجویان ایرانی در سطح 

ترویج و  .ستهاآن ی و افزایش خودباوریالمللبینافتخارات 
ی هاورزشی المللبیناشاعه فلسفه و اهداف فدراسیون 

ی هاورزشدانشگاهی )فیزو( و همچنین فدراسیون آسیایی 
از دیگر  هی کشوردر جامعه دانشگا (AUSF)دانشگاهی 

توان به اهداف اخیر می ازوظایف این فدراسیون است که 
پی  ادشدهیالملل در فدراسیون وظایف سنگین حوزه روابط بین

های اعزام تیموظایفی چون  ادشدهیدر راستای اهداف . برد
، المللیمنتخب و ملی ورزش دانشجویان به میادین بین

ای و منطقهای، المللی، قارهبینپیوستن به ساختارهای ورزش 
ملی و همچنین ارتقاء نقش ورزش دانشجویی جمهوری 

های المللی و آسیایی ورزشاسالمی ایران در فدراسیون بین
    همکاری، هماهنگی و ارتباط مستمر با ، دانشگاهی

و فدراسیون  های دانشگاهیالمللی ورزشبینفدراسیون 
 ربطالمللی ذیمراجع بینسایر و های دانشگاهی ورزش آسیایی

شرکت توان به است. در ادامه این موارد می شدهینیبشیپ
المللی های بینها و کنگرهها، همایشها، دورهفعال در رقابت

و  ها در کشورهای دانشگاهی و تالش برای برگزاری آنورزش
های ها و کنگرههمایش ها،ها، دورهتهیه گزارش جامع از رقابت

و  برداریمنظور بهرهمللی و ارائه آن به مراجع ذیصالح بهالبین
در سایه  های ورزش دانشگاهی در تمامی ابعادارتقاء توانایی

در این  .الملل قابل حصول استهای مؤثر روابط بینفعالیت
الملل نیز راستا در ساختار این فدراسیون واحد روابط بین

 است. شدهینیبشیپ

های دانشگاهی های ملی ورزشالملل فدراسیونواحد بین
الملل و نقش مهمی در برقراری ارتباط مؤثر در سطوح بین

المللی و ملی های بینامور دارد. از سوی دیگر پروتکل یریگیپ
توسط این واحد شناسایی و در جهت  یخوببهخاص باید 

که ینتر امهم ؛ وقرار گیرد مورداستفادهتسهیل ارتباطات 
ها و نمایندگان ها و حضور مؤثر فرهنگی تیمشناخت فرهنگ

المللی بدون همکاری و ورزش دانشجویی در میادین بین
همراهی این واحد میسر نیست. با توجه به این نقش مهم 

الملل فدراسیون ملی مطالعه تطبیقی و راهگشا برای واحد بین
 است. انکاررقابلیغهای دانشگاهی از ضروریات ورزش

این پرسش کلی برای محقق ایجاد شد که  درمجموع
فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی  المللینبوضعیت روابط 

 ایران در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟
 

 پژوهش شناسیروش
استراتژی ترکیبی )توصیفی و  ازنظر روش تحقیق     
پیمایشی و  هایاز روش مسیر اجرا ازنظربود که کیفی( 
 ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراستفاده شد. پژوهش  مصاحبه

به این الگوی تحقیق ترکیبی دوره زمانی بررسی مقطعی بود. 
ها و بر اساس آن یآورجمعهای کمی که ابتدا دادهبود صورت 

 ها نظر و پیشنهاد خواسته شد.نتایج با خبرگان مطرح و از آن
های کمی در دو بخش دادهجامعه آماری این تحقیق      
های کمی داده یآورجمعگیرد. برای قرار می موردتوجهو کیفی 

 170به تعداد فیزو  کشورهای عضوکلیه با استراتژی توصیفی 
    و با قرا گرفت که با توجه به هدف مطالعه  مدنظرکشور 

     15تأکید بر شناخت وضعیت مطلوب برای ایران، تعداد 
    هدفمند انتخاب شدند. در  یتصادف ریغصورت بهکشور 
 نفر از خبرگان و 5کیفی تعداد  یهاداده یآورجمعبخش 
کید بر ورزش تأالملل با عرصه روابط بین نظرانصاحب

هدفمند انتخاب شدند. مالک  یتصادف ریغصورت دانشگاهی به
در انتخاب نفرات برای مصاحبه اشراف موضوعی و برخورداری 

 بود. یموردبررساز دانش و تجربه در زمینه 
-در بخش کمی و توصیفیاطالعات  یآورابزار جمع

 . نهبود سؤال 30شامل ای پرسشنامه محقق ساختهپیمایشی 
اول مربوط به ساختار فدراسیون که از طریق آن سطح،  سؤال

، المللبینرتبه، نوع، تعداد انجمن و کمیته، وجود واحد روابط 
جود کمیته آموزش و وجود باشگاه متعلق به فدراسیون، و

ی المللبینهای فدراسیون و کرسی ییدرآمدزاپژوهش، نحوه 
منابع  دوم مربوط به سؤال هفتمورد ارزیابی قرار گرفت. 

 بود که از طریق آن تعداد المللبینانسانی شاغل در روابط 
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نفرات، سطح تحصیالت، نوع قرارداد، نوع ساعت کاری، 
، تسلط کامل المللبینمدیر واحد روابط  های خارجیمسافرت

ها و حضور به زبان انگلیسی یا سایر زبان المللبینمدیر روابط 
 یموردبررسای یا قارهمدیر این بخش در رویدادهای جهانی 

سوم مربوط به میزان مکاتبات واحد  سؤال هفتقرار گرفت. 
ی ملی، فیزو، هاسازمانصورت ماهانه با به المللبینروابط 
ی هاسازمانی، دیگر المللبینی هاسازمانای، ی قارههاسازمان

شد. خارجی، ارسال گزارش به فیزو و داشتن مجله یا نشریه می
آخر این پرسشنامه مربوط به قوانین و برنامه  سؤال هفت

ی بود که شامل المللبینهای فدراسیون در زمینه همکاری
-ی، زمینهالمللبینی هاسازماننامه با دیگر موارد وجود تفاهم

ی در المللبیننامه، تعداد سفرهای های موجود در این تفاهم
، تعداد مللالبینسال، وجود ایمیل اختصاصی برای واحد روابط 
انگلیسی  به زبانجلسات داخلی و خارجی در سال، انتشار اخبار 

ها در ماه و برگزاری کارگاه یا در سایت فدراسیون و تعداد آن
 المللبینهای آموزشی برای افراد شاغل در واحد روابط کالس

با انجام اصالحات پرسشنامه  صوری و محتوایی اعتبار شد.می
و  نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی 10 پیشنهادی
به پرسشنامه سپس حاصل شد. الملل و تأیید نهایی روابط بین

 به زبانانگلیسی ترجمه و توسط سه متخصص مسلط  زبان
قرار گرفت.  هاآنیید أانگلیسی و نمایندگان فیزو رسید و مورد ت

 ئهاراو  ستیلچکبا توجه به اینکه پرسشنامه بیشتر جنبه 
کمی بود، به  یهاتینیعهای کمی از وضعیت موجود و گزارش

سؤاالت نیمه  در بخش مصاحبه،محاسبه پایایی نیاز نشد. 
های کمی حاصل ساختاریافته بر اساس سؤاالت تحقیق و یافته

صورت کیفی ها از خبرگان بهسؤاالت پرسشنامه بود که داده از
 شد. یآورجمع

 

 پژوهشهای یافته
-در خصوص وضعیت امور بین توصیفیی هایافته -الف

 :الملل در ایران و کشورهای منتخب

 

 هاهای ساختار تشکیالت فدراسیونخالصه یافته -1جدول 

 

 

 جزئیات هادرصد پاسخ تعداد کشور موضوع دیفر

 12 ساختار تشکیالتی 1
 %80ملی: 

ایران، اتریش، بنگالدش، باربادوس، آلمان، التویا، اسلواکی، 
 آفریقای جنوبی، نامیبی

 اکوادور، یونان، تایلند %20دانشگاهی: 

 
2 

 وابستگینوع 
 

15 

 باربادوس، فیلیپین، آفریقای جنوبی %20خصوصی: 

 اتریش، بنگالدش، یونان، التویا، تایلند، نامیبی %40دولتی: 

 ایران، اکوادور، آلمان، لهستان، اسلواکی، سریالنکا %40: یدولتمهین

3 
دارا بودن انجمن و کمیته 

 درون ساختار فدراسیون
14 

 %53.3بله: 
ایران، بنگالدش، التویا، فیلیپین، لهستان، آفریقای جنوبی، 

 نامیبی، سریالنکا

 باربادوس، اکوادور، آلمان، یونان، اسلواکی، تایلند %40خیر: 

4 
برخورداری از واحد روابط 

 المللنیب
14 

 ایران، بنگالدش، لهستان، اسلواکی، آفریقای جنوبی %33.3بله: 

 %60خیر: 
باربادوس، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، فیلیپین، تایلند، نامیبی، 

 سریالنکا

5 
برخورداری از باشگاه 

 ورزشی دانشگاهی
14 

 ایران، فیلیپین، لهستان، نامیبی %26.7بله: 

 %66.7خیر:
بنگالدش، باربادوس، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، اسلواکی، 

 تایلند، سریالنکاآفریقای جنوبی، 

6 
برخورداری از کمیته 

 آموزش و پژوهش
14 

 ایران، آلمان، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند، نامیبی، سریالنکا %46.7بله: 

 بنگالدش، باربادوس، اکوادور، یونان، التویا، فیلیپین، اسلواکی %46.7خیر: 

7 
برخورداری از کرسی 

 یالمللنیب
14 

 ایران، آلمان، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند %33.3بله: 

 %60خیر: 
بنگالدش، باربادوس، اکوادور، یونان، التویا، فیلیپین، اسلواکی، 

 نامیبی، سریالنکا



 2015ها در آخرین یونیورسیاد تا سال خالصه یافته جایگاه رتبه فدراسیون -2جدول 

 

 ونیفدراس یمال منابع نیتأم تیوضع افتهی خالصه -3جدول 

 

 المللوضعیت منابع انسانی واحد روابط بین -4جدول 

 

 

 جزئیات هادرصد پاسخ تعداد کشور موضوع دیفر

 13 جایگاه رتبه 1

 %46.7 :40-1 رتبه
ایران، بنگالدش، آلمان، اکوادور، لهستان، آفریقای جنوبی، 

 تایلند

 التویا، اسلواکی %13.3 :80-41 رتبه

 باربادوس %6.7 :120-81 رتبه

 یونان، نامیبی، سریالنکا %20 :167-121 رتبه

 جزئیات هاپاسخنسبت  دهندهپاسختعداد کشور  موضوع ردیف

1 

 نیتأم
منابع 
مالی 

 فدراسیون

14 

 %26.7 آموزش:
بنگالدش، اکوادور، آلمان، التویا، لهستان، اسلواکی، آفریقای 

 جنوبی، تایلند

 ایران، یونان، آلمان، التویا، لهستان %26.7 مسابقات:

 آلمان، لهستان %13.3 بازاریابی:

 %26.7 اسپانسر:
باربادوس، فیلیپین، ایران، سریالنکا، نامیبی، آفریقای جنوبی، 

 آلمان، لهستان

 جزئیات هاپاسخنسبت  تعداد کشور موضوع  دیفر

1 
تعداد افراد شاغل در 

 المللنیبواحد 
14 

 %86.7 نفر: 1-3
ایران، بنگالدش، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، فیلیپین، لهستان، 

 اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند، نامیبی، سریالنکا

 باربادوس %6.7 بدون نفر:

2 
وضعیت تحصیلی 
مدیر واحد روابط 

 المللنیب

 
13 

 فیلیپین %6.7لیسانس: 

: سانسیلفوق
53.3% 

ایران، آلمان، التویا، لهستان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند، 
 سریالنکا

 بنگالدش، ایران، التویا، آفریقا %6.7دکترا: 

 اکوادور، یونان، نامیبی %20 سایر:

 13 نوع قرارداد کاری 3

 یونان، التویا، لهستان، نامیبیایران، بنگالدش، آلمان،  %40قراردادی: 

 فیلیپین، اسلواکی، آلمان، تایلند %26.7رسمی: 

 اکوادور، آفریقای جنوبی، سریالنکا، فیلیپین %20داوطلب: 

 12 نوع زمان کاری 4
 ایران، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، لهستان، اسلواکی، تایلند، نامیبی . %60: وقتتمام

 بنگالدش، فیلیپین، سریالنکا %20: وقتپاره

 13 سفر به خارج از کشور 5
 %80 بله:

ایران، بنگالدش، آلمان، یونان، التویا، فیلیپین، لهستان، اسلواکی، 
 آفریقای جنوبی، تایلند، نامیبی، سریالنکا

 اکوادور %6.7خیر: 

6 
تسلط بر زبان انگلیسی یا 

 هازبانسایر 
 %86.7بله:  13

 انگلیسی
ایران، بنگالدش، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، فیلیپین، 

 لهستان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند، سریالنکا

 نامیبی سایر

94                                                        مقایسه وضعیت روابط بینالملل فدراسیون ملی ورزش..... 
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 المللوضعیت منابع انسانی واحد روابط بین -4جدول ادامه 

 

 های ملی ورزش دانشگاهالملل فدراسیونوضعیت ارتباطات بین -5جدول 

 تعداد کشور موضوع دیفر
-درصد پاسخ

 ها
 جزئیات

1 
ها به تعداد نامه

 های ملیسازمان
12 

 بنگالدش، یونان، نامیبی، سریالنکا 26.7% :1-5

 ایران، اکوادور، آلمان، اسلواکی، تایلند 33.3% :6-10

 لهستان 6.7% :11-15

 آفریقای جنوبی، التویا 13.3% :16-20

2 
به  هانامهتعداد 

 فیزو
12 

 بنگالدش، یونان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، نامیبی، سریالنکا 40% :1-5

 اکوادور، التویا، لهستان، تایلند 26.7% :6-10

 ایران 6.7% :11-15

 آلمان 6.7% :16-20

3 
ها به تعداد نامه
های سازمان
 ایقاره

13 

1-5: 66.7% 
اسلواکی، آفریقای جنوبی، بنگالدش، یونان، باربادوس، التویا، لهستان، 

 تایلند، نامیبی،سریالنکا

 ایران، اکوادور 13.3% :6-10

 آلمان 6.7% :16-20

4 
ها به تعداد نامه
های سازمان

 المللیبین
13 

1-5 :66.7% . 
ایران، بنگالدش، باربادوس، یونان، التویا، اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند، 

 نامیبی، سریالنکا

 اکوادور، آلمان، لهستان 20%: 6-10

5 
تعداد نامه به 
دیگر سازمان 

 خارجی
13 

1-5: 66.7% 
ایران، بنگالدش، باربادوس، یونان، لهستان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، 

 تایلند، سریالنکا

 اکوادور، آلمان، التویا % 20: 6-10

 14 گزارش به فیزو 6
 اکوادور، آلمان، التویا، فیلیپین، لهستان، نامیبی، سریالنکاایران، بنگالدش،  %60بله: 

 باربادوس، یونان، اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند %33.3 خیر:

7 
برخورداری از 
 مجله یا نشریه

14 
 اکوادور، آلمان، التویا، لهستان، اسلواکی، نامیبی، سریالنکا %46.7بله: 

 بنگالدش، باربادوس، یونان، فیلیپین، آفریقای جنوبی، تایلندایران،  %46.7خیر: 

8 
-دارا بودن تفاهم

 نامه
14 

 ایران، آلمان، التویا، لهستان، اسلواکی، تایلند، سریالنکا %46.7 بله:

 بنگالدش، باربادوس، اکوادور، یونان، فیلیپین، آفریقای جنوبی، نامیبی %46.7 خیر:

 جزئیات هاپاسخنسبت  تعداد کشور موضوع دیفر

7 
همراهی فرد 

شاغل در روابط 
 هامیتبا  المللنیب

13 
 %80بله: 

ایران، بنگالدش، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، فیلیپین، لهستان، 
 اسلواکی، آفریقای جنوبی، تایلند، سریالنکا

 نامیبی %6.7خیر: 

8 

برگزاری 
آموزشی  یهادوره

یا کارگاه برای 
 افراد شاغل

14 

 لهستان، فیلیپین %13.3 بله:

 %80 خیر:
ایران، باربادوس، آلمان، یونان، التویا، اسلواکی، آفریقای جنوبی، 

 تایلند، نامیبی، سریالنکا
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 های ملی ورزش دانشگاهالملل فدراسیونوضعیت ارتباطات بین -5جدول ادامه 

 جزئیات هادرصد پاسخ تعداد کشور موضوع دیفر

9 
موضوعات 

 نامهتفاهم
8 

 ایران، التویا، لهستان، اسلواکی، تایلند %26.7 همکاری:

 ایران، اسلواکی %6.7 آموزشی:

 ایران، نامیبی %20 مسابقات:

10 
 سفرهایتعداد 
 المللیبین

14 

 ایران، باربادوس، اکوادور، یونان، التویا، اسلواکی، نامیبی 46.7% :1-5

 بنگالدش، فیلیپین، لهستان، آفریقای جنوبی، تایلند، سریالنکا 40% :6-10

 آلمان %6.7 بیشتر:

11 
برخورداری از 

ایمیل اختصاصی 
 المللواحد بین

15 
 اکوادور، لهستان، نامیبی، سریالنکاایران،  %33.3 بله:

 %66.7 خیر:
اتریش، بنگالدش، باربادوس، یونان، آلمان، التویا، فیلیپین، اسلواکی، 

 تایلند، آفریقای جنوبی

12 

تعداد جلسات 
داخلی یا خارجی 

المللی در بین
 سال

13 

1-3: 60% 
جنوبی، تایلند، نامیبی، ایران، بنگالدش، اکوادور، یونان، اسلواکی، آفریقای 

 سریالنکا

 التویا، لهستان 13.3% :4-6

 :10بیش از 
13.3% 

 آلمان، فیلیپین

13 
انتشار اخبار به 
 زبان انگلیسی

15 
 بنگالدش، یونان، فیلیپین، لهستان، آفریقای جنوبی، نامیبی، سریالنکا %53.3 بله:

 باربادوس، اکوادور، التویا، اسلواکی، آلمان، تایلندایران، اتریش،  %46.7خیر: 

 

نظران های کیفی در خصوص دیدگاه صاحبب( یافته
های توصیفی و تحلیل الملل در خصوص یافتهروابط بین

ملل فدراسیون ورزش دانشجویی در الوضعیت روابط بین
 مقایسه با سایر کشورهای منتخب:

 

 الملل فدراسیون ورزش دانشگاهینظر برای واحد روابط بیندیدگاه افراد صاحب -6جدول 

 فراوانی برای ساختار نظرانصاحبدیدگاه  دیفر
 3 ها بر اساس ساختار فدراسیون جهانی فیزوتشکیالت و ایجاد تقویت برخی از کمیتهضرورت ترمیم و ارتقاء  1

 3 الملل در فدراسیونضرورت تشکیل کمیته بین 2

 4 های ورزشی دانشگاهیضرورت مشارکت در ایجاد و توسعه باشگاه 3

 4 المللی مؤثرهای بینضرورت تالش برای کسب کرسی 4

 3 المللنیبکارگیری نیروهای متخصص در حوزه روابط ضرورت تربیت و به 5

 فراوانی نظران در خصوص رتبه ایران در یونیورسیاد تابستانیدیدگاه صاحب دیفر
 2 هادانشگاهبه دلیل جذب قهرمانان است نه اقدام  آمدهدستبهخوب  نسبتا رتبه 1

 3 ورزشی و ...( یهاونیفدراسربط )وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، ذی یهاسازمانتعامل مستمر و جدی با  2

 3 بخش آموزش عالی در شناسایی و انتخاب نفرات برتر 5فنی و تعامل جدی  یهاتهیکمو تشکیل  3

 3 برگزاری اردوهای مستمر 4

 فراوانی مالی برای منابع نظرانصاحبدیدگاه  دیفر

 4 بازاریابی برای جذب منابع مالی بیشترنیاز به استفاده از علم  1

 3 هادانشگاهاستفاده از حق عضویت  2
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 الملل فدراسیون ورزش دانشگاهینظر برای واحد روابط بیندیدگاه افراد صاحب -6جدول ادامه 

 فراوانی برای منابع انسانی نظرانصاحبدیدگاه  دیفر

 3 استفاده مؤثر از نیروهای داوطلب 1

 3 آموزشی برای توانمندسازی نیروهای حاضر یهاکارگاهبرگزاری  2

 1 کشور آسیایی و جهانی، اشتغال حداقل دو نفر در این واحد الزامی است. 170با توجه به ارتباط مستمر با  3

فدراسیون در  و اقدامات این هاتیظرففقدان انتشار اخبار و رویدادهای فدراسیون ملی به زبان انگلیسی، مانع شناخت  4
 شودمی المللنیبسطح 

4 

 

 گیریبحث و نتیجه

 المللینبتحقیقاتی در خصوص عملکرد امور  متأسفانه
ورزشی از ابعاد ساختاری، انسانی، مالی و  هاییونفدراس

این تحقیق از  هاییافتهاجرایی یافت نشد. با توجه به اینکه 
بنابراین بحث و  استمبانی نظری پیشرو در این حوزه 

کیفی  هاییدگاهدتحقیق و  هاییافتهبر اساس  گیرییجهنت
سطح سازمان کشورهایی که در صورت گرفت.  ظراننصاحب

تایلند دارای سطح سازمانی ملی  رازیغبهقرار دارند  1-40رتبه 
های بهتر است سازمان نظرانصاحبهستند. با توجه به نظرات 

شوند و  بنانهادهمربوط به ورزش دانشگاهی به شکل ملی 
عنوان اعضای این فدراسیون در نظر ههای جامع بدانشگاه

در یونیورسیاد تابستانی گرفته شوند. با مقایسه جایگاه کشورها 
باید گفت ایران، آلمان، تایلند، التویا و باربادوس پیشرفت 

و کشورهایی مانند لهستان،  اندکردهداشته و رتبه خود را بهتر 
ایگاه آفریقای جنوبی، اسلواکی، اتریش، فیلیپین، یونان به ج

برای ارتقا و حفظ جایگاه  .اندداشتهتر در جدول نزول پایین
و از گرفت  در نظررا بیشتری  آورمدالهای بهتر است ورزش

الملل از و از طریق روابط بین امید به چند مدال فراتر رفت
کشورهایی که در  تجارب سایر کشورهای موفق بهره جست.

 15که جزء  ، آلمانهستانل قرار دارند شامل ایران، 1-40رتبه 
دولتی و  20، تایلند با رتبه یدولتمهینکشور اول هستند 

خصوصی  40 و 25 یهابا رتبهباربادوس و آفریقای جنوبی 
های موجود و یافته نظرانصاحبهستند. با توجه به دیدگاه 

نتیجه دولتی و خصوصی نیمه به شکلساختار فدراسیون 
تنها ایران،  1-40از کشورهای با رتبه  است. ی داشتهبهتر

لهستان، آفریقای جنوبی دارای انجمن و کمیته و کشورهای 
. باشندیمآلمان، تایلند و باربادوس فاقد انجمن و کمیته 

برای مربوط به هر رشته ورزشی عامل مناسبی  یهاانجمن
کشورهایی  است.الملل توسعه و برقراری ارتباط در سطح بین

قرار دارند مانند ایران، لهستان و آفریقای  1-40 که در رتبه

الملل و کشورهایی مانند جنوبی دارای واحد جداگانه روابط بین
در  .الملل هستندروابط بینواحد آلمان، تایلند و باربادوس فاقد 

 کل ریدبکشورهای آلمان و تایلند امور این قسمت توسط 
با عنایت به  اننظرصاحبگیرد. با توجه به دیدگاه صورت می

ی با عنوان ها وجود واحدو تفاوت زبان یموقعیت جغرافیای
 است.برای فدراسیون ایران مفید الملل بین کمیته روابط

تنها ایران، لهستان و فیلیپین  1-40با رتبه  یاز کشورها
هستند. با توجه به اینکه کشورهایی دانشگاهی دارای باشگاه 

تایلند نیز دارای جایگاه خوبی  مانند آلمان، آفریقای جنوبی و
اما ؛ تواند عاملی در بهبود وضعیت باشدهستند وجود باشگاه می

 نه وابسته به دولتو ها شگاهنبهتر است این باشگاه از طرف دا
 .باشد

تنها کشورهای ایران، آلمان،  1-40از کشورهای با رتبه 
لهستان، آفریقای جنوبی و تایلند دارای کمیته آموزش و 

ند و کشور باربادوس فاقد این کمیته است. با هستپژوهش 
توجه به اینکه رتبه این کشورها از باربادوس بهتر است پس 

تواند عاملی در بهبود وضعیت ساختار کمیته آموزش می
 المللو بهبود روابط در سطح بین سازمانی و بین فدراسیون

کمیته آموزش الزم است  نظرانصاحبباشد. با توجه به دیدگاه 
 اگر در راستای اهداف فیزو و توسعه ورزش دانشگاهی باشد.

مد از طریق آموزش ادر قسمت در 1-40کشورهای با رتبه 
 قیاز طر شامل: آلمان، لهستان، آفریقای جنوبی و تایلند،

مسابقات ایران، آلمان، لهستان، از طریق بازاریابی آلمان و 
لهستان و از طریق اسپانسر ایران، باربادوس، آفریقای جنوبی، 

 آمدهدستبهبا توجه به اطالعات  اند؛ کهبودهآلمان و لهستان 
بیشتر کشورها بر روی اسپانسر، آموزش و مسابقات بوده  دیتأک

بازاریاب و اسپانسر  نظرانصاحبگاه است. با توجه به دید
 منابع مالی فدراسیون است. نیتأمالزمه 

کشورهای ایران، آلمان،  1-40از کشورهای با رتبه 
لهستان، آفریقای جنوبی و تایلند دارای کرسی و کشورهای 
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 یهارتبهباربادوس، فیلیپین کرسی ندارند. با توجه به اینکه 
توان گفت داشتن میاست  40فیلیپین و باربادوس نزدیک به 

 ریتأثبندی المللی در موفقیت کشورها در جدول رتبهکرسی بین
 یالمللنیبهای موجود وجود کرسی دارد. با توجه به دیدگاه

 برای ارتباط بهتر و اعتماد به فدراسیون ایران بسیار الزم است.
تنها کشور باربادوس شخصی را برای پیگیری امور مربوط 

سه نفر امور مربوط  کتایالملل ندارد و مابقی کشورها از به بین
کنند. الزم به ذکر است رتبه الملل را هدایت میبه بین

کشورها بر انجام امور  دیتأک. با توجه به است 40باربادوس 
سه نفر  اکتیالملل توسط شخص یا اشخاص در بازه بین
برای انجام امور مربوطه  صرفالزوم حضور شخصی  جهیدرنت
. در ایران نیز با توجه به اینکه زبان و موقعیت است یالزام

جغرافیایی فرق دارد و تعداد مسابقات جهانی، یوینورسیادها و 
 الزامی است. دو نفر... بسیار است پس حداقل حضور 

هستند کشور  1-40با توجه به کشورهایی که دارای رتبه 
فیلیپین با لیسانس و کشورهای ایران، آلمان، لهستان، آفریقای 

توان هستند.  با مقطع ارشد جنوبی و تایلند و آفریقای جنوبی
تواند به بود مرتبط بودن رشته تحصیلی می ژهیوبهتحصیلی و 

-40کشورهای با رتبه عملکرد کارکنان این حوزه کمک کند. 
قراردادی شامل ایران، آلمان، لهستان و رابطه با نوع  1

رسمی و کشورهای با رابطه کشورهای فیلیپین، آلمان و تایلند 
در حوزه روابط داوطلبانه با رابطه آفریقای جنوبی و فیلیپین 

 نظرانصاحب ازنظرکنند. ستفاده میالملل از کارکنان خود ابین
باید ضمن استفاده از نیروهای داوطلب افراد محدودی با 

الملل در زمان کاری شاغلین بینکاری داشته باشند. قرارداد هم
کشورهای ایران، اکوادور، آلمان، یونان، التویا، لهستان، 

کشورهای  و وقتتمامصورت اسلواکی، تایلند، نامیبی به
تنها سه کشور است. وقت فیلیپین و سریالنکا نیمهبنگالدش، 

هستند و از  وقتمهینصورت به دهندگانپاسخاز مجموع 
برای این حوزه  وقتتمام، زمان کاری نظرانصاحبدیدگاه 

 بسیار مهم است.
تنها کشوری که افراد شاغل در واحد  دهندگانپاسخاز بین 

ه است کشور اکوادور الملل خود را به خارج از کشور نفرستادبین
سایر کشورها به مسافرت خارج از کشور نیروهای شاغل است. 

 اند.ای دادهاهمیت ویژه
 هجز نامیبی بالملل تمام کشورها بهکارکنان بین ازآنجاکه

 نظرانصاحبزبان انگلیسی تسلط دارند. بر اساس دیدگاه 

 ژهیوبهرسمی فیزو  یهازبانآشنایی و تسلط کامل بر یکی از 
 الزامی است.انگلیسی برای کار در این حوزه 

برای همه  هاالملل با تیمعامل همراهی شاغلین بین
آمده است زیرا این نیروها با  به شمارنامیبی مهم  جزبهکشورها 

ن های ناشی از ایو کسب تجربه داکردهیپروش کار آشنایی 
 الملل مفید خواهد بود.همراهی در بهبود روند کاری واحد بین

الملل به های ارسالی واحد روابط بینتعداد نامه
های ملی برای کشورهای بنگالدش، یونان، نامیبی و سازمان

، برای کشورهای ایران، اکوادور، آلمان، 5-1سریالنکا در ماه 
و برای  11-15لهستان ، برای کشور 10-6اسلواکی و تایلند 

و در آخر کشور التویا بیشتر از  20-16کشور آفریقای جنوبی 
ها باید ارتباط . در این زمینه با توجه به دیدگاهمورد است 20

ها در فدراسیون که ورزش آنداشت هایی نزدیک با فدراسیون
 ورزش دانشگاهی در اولویت قرار دارد.

الملل به فیزو برای بینهای ارسالی واحد روابط تعداد نامه
نامیبی  کشورهای بنگالدش، یونان، اسلواکی، آفریقای جنوبی،

، برای کشورهای اکوادور، التویا، 5-1و سریالنکا در ماه 
و برای  11-15 رانیا، برای کشور 10-6لهستان و تایلند 

حجم باالی مکاتبات هم مورد است.  20-16کشور آلمان 
 الملل است.هم فعالیت امور بین حکایت از فعالیت فدراسیون و

کشورهای ایران، بنگالدش، اکوادور، آلمان، التویا، 
های خود را به فیلیپین، لهستان، نامیبی و سریالنکا گزارش

قرار  40-1بیشتر کشورهایی که در رتبه . دهندفیزو ارائه می
. این ارتباط دهندخود را به فیزو ارائه می دارند گزارش فعالیت

دیده شدن فدراسیون و عملکرد او خواهد شد و در موارد باعث 
ای همچون انتشار در نشریات های رسانهمتعددی بازتاب

 رسمی فیزو را در پی دارد.
کشورهای اکوادور، آلمان، التویا، لهستان، اسلواکی، نامیبی 

. از دارند دوزبانهتخصصی و و سریالنکا دارای مجله و نشریه 
دوزبانه برای فدراسیون وجود نشریه  نظرانصاحبدیدگاه 

و نامه دارای تفاهم 40-1بیشتر کشورهای با رتبه . الزامی است
المللی هستند. های بینارتباط فعال با دیگر کشورها و سازمان

 دوجانبه است.در زمینه همکاری  هانامهبیشتر موضوعات تفاهم
های این همکاری برگزاری مسابقات و یا استفاده یکی از زمینه

از یکدیگر است. کشور ایران  ینهای طرفاز تجارب کمیته
مورد در سال است؛ بنابراین پنج  دارای تعداد سفر کمتر از 

الملل باید کمیت و کیفیت این سفرها را برای توسعه روابط بین
 افزایش دهد.
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ایران، اکوادور، لهستان، نامیبی و سریالنکا دارای ایمیل 
گاه با توجه به دیدهستند. الملل اختصاصی واحد روابط بین

بهتر است این واحد دارای ایمیل اختصاصی  نظرانصاحب
المللی در سال برای تعداد جلسات داخلی یا خارجی بین باشد.

و  10و کشور آلمان و فیلیپین  3-1کشورهای ایران، در بازه 
مورد را در سال دارند. حضور مؤثر در جلسات  10بیشتر از 

است. حضور  المللبینالمللی عامل مهمی در توسعه روابط بین
و نظرات و پیشنهادها و  یرأتبادل  منظوربهدر این جلسات 

 مفید خواهد بود.ها تجربه

کشورهای بنگالدش، یونان، فیلیپین، لهستان، آفریقای 
جنوبی، نامیبی و سریالنکا اخبار خود را به زبان انگلیسی در 

ی کشورهایمتأسفانه ایران جزو  دهند وسایت خود انتشار می

الملل برخوردار است که از این مزیت بزرگ در ارتباطات بین
ها یکی از اقدامات فدراسیون یرساناطالع ازآنجاکهنیست. 
الزم است ایران نیز  ستهاو پیشرفت آن شدنیجهانعوامل 

 در این مهم بکوشد.
تنها کشور لهستان و فیلیپین به برگزاری دوره و کالس 

پردازند و سایر الملل میواحد بینآموزشی برای افراد شاغل در 
ایران دوره و کارگاهی را برای این افراد در نظر  ازجملهکشورها 

مالحظه روند  منظوربههمراهی افراد شاغل  حتیاند. نگرفته
عنوان دوره و کارگاه در نظر گرفته شود. تواند بهکار نیز می

 هادورهی کشور ایران نیز باید به دنبال تدابیری درباره برگزار
 برای این واحد باشد.
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