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 چکیده
رد متفاوتی از مفاهیم کالن و خ متأثراز انقالب شکوهمند،  چهار دههقدرت نرم جمهوري اسالمی ایران پس از گذشت 

خاص  طوربه وایاالت متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی  ژهیوبهبوده که بارها توسط کشورهاي غربی 
سعه و تقویت قدرت نرم سیاسی ایاالت متحده در تو سازانمیتصمو  رانیگمیتصمدیپلماسی ورزشی از ابزارهاي پرکاربرد 

ورزش از  المللنیبي اخیر در حوزة هاسالي هاتیموفقخود در جهان است که جمهوري اسالمی ایران نیز با توجه به 
ظرفیت به  با استفاده از این تواندیم 2012ي المپیک هايبازن در کشور جها 206جمله کسب مقام هفدهم در میان 

ة قدرت نرم کنندتیتقوکمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم  المللنیبتوسعۀ تعامالت خود در عرصۀ 
ا کشورهاي غربی بة توسعۀ روابط دیپلماتیک دهندشکلي هامؤلفهایران از دریچۀ ورزش و نیز طراحی الگوي مطلوب 

زان همبستگی متغیرها براساس به بررسی می PLSو  SPSSي افزارهانرمایاالت متحده بود. در ادامه با استفاده از  ژهیوبه
رهاي مستقل و وابسته پرداخته تفسیري متغی -آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازي ساختاري

ملی، امور دیپلماتیک  ي پژوهش نشان داد هفت عامل توسعۀ تجاري، امور دینی، تعامالت، امور فرهنگی، انسجامهاافتهی شد.
 بوده است. المللنیباز فضاي ورزشی کشور ایران در عرصۀ  متأثرو دوستی در چهار سطح 
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 مقدمه
ي هاگامولین اي مفهوم کشور و تعیین حدود و ثغور در جامعۀ جهانی در قرن هفدهم میالدي، ریگشکلبا  

ي ارتباطات ي مفهوم دیپلماسی برداشته شد؛ در پرتو جهانی شدن، توسعه و پیشرفت سریع فناورریگشکل

ی را دگرگون المللنیبو اطالعات گسترش یافته و استفاده از امکانات مزبور و دسترسی آسان، شرایط 

ه ابزاري تبدیل ب، دیپلماسی عمومی را المللنیبساخته است. این دگرگونی ساختاري و ماهوي در نظام 

ر کشورها دست با توسل به آن بهتر بتوانند به اهداف ملی خود در رابطه با دیگ هادولتکرده است که 

این اهداف،  . در کنار)2(. اهدافی که بیشتر جنبۀ سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دارد )1(یابند 

و روابط بین  المللنیبگذشته که ماهیت نظام  برخالفماهیت دیپلماسی عمومی نیز تغییر داشته است. 

و ایجاد اتحادها و  هایزنیراآن مبتنی بر قدرت سخت بوده و از ابزارهایی همچون نیروي نظامی، ارتش، 

، امروزه کشورهاي جهان در اندکردهیمی خود استفاده المللنیبی براي تحقق اهداف المللنیبي هاائتالف

بر . عالوه)3(د براي پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود هستن» يترنرم«ي جایگزین و به اصطالح هاراهپی 

اکمۀ کشور حي دستگاه دیپلماسی خود را صرفاً معطوف به هیأت ریگجهتاند که در تالش هادولتآن، 

 نیترمهمیکی از  رونیازاو ذهنی مردم آن را نیز متأثر سازند. ي اجتماعی هاسازهمقابل نساخته و 

ول را . در دیپلماسی نوین رضایت و خواست مردم حرف ادیآیمي دیپلماسی جدید روي کار هایژگیو

ایگزین دیگري (غیر جي افراد تابع نظرهاي مردم است. همچنین از ابزارهاي مرزبروني هامیتصمو  زندیم

مداران با پژوهشگران و سیاست رونیازا. شودیمي استفاده مرزبروني هاآرماناز ابزار سخت) براي تحقق 

، از دیپلماسی شودیممحسوب » قدرت نرم«و آموزشی ورزش و اینکه نوعی  زیآمصلحتوجه به کارکردهاي 

 .)4( ندیگویمورزش سخن 

تقویت تصویر و  منظوربهدیپلماسی ورزش در واقع تالش سفیران ورزشی کشورها در میادین مختلف 

یی در کرة شمالی و کایآمربسکتبالیست  1رودمنراي نمونه حضور دنیس بقدرت نرم یک کشور است؛ 

کرة شمالی بیانگر قدرت این بخش از دیپلماسی عمومی است؛ یا  جمهورسیرئهمراه تماشاي بسکتبال به

ۀ انتخابات بحبوحیی در کایآمر ریگیکشت 2در آغوش گرفتن تصویر رهبر ایران توسط ملوین داگالس

ز قدرت نرم ورزش در توسعۀ روابط کشورهاي متنازع با یکدیگر ریاست جمهوري هفتم ایران نمایی دیگر ا

ي فرهنگی و اجتماعی کشورهاست و بیشتر افکار عمومی و هاارزشاست. این نوع دیپلماسی مبتنی بر 

                                                           
1. Dennis Rodman 
2. Melvyn Douglas 
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شناخته  هادولتۀ اکسیري براي منزلبه. دیپلماسی ورزش دهدیمرا هدف قرار  هادولتمداران و سیاست

وگو افتراق را از بین ببرد و توسعه، گفت تواندیم نخوردهدستابزاري دیپلماتیک بکر و  عنوانبهکه  شودیم

ي هاارزش توانندیم، کنندیمو پایداري را ترویج دهد. مؤسساتی که در زمینۀ ورزش و دیپلماسی فعالیت 

و خشن سیاسی ورزشی مثبتی مانند احترام متقابل، نظم، صبر و تحمل و دلسوزي را در بین روابط تند 

آگاهانه و مداوم توسط بازیگران  صورتبه. دیپلماسی ورزش )5(افزایش دهند و مایۀ تلطیف این فضا شوند 

ی براي پیشبرد سیاست، تجارت، توسعه، آموزش، تصویر، شهرت، نام تجاري و ارتباطات ردولتیغدولتی و 

به  هاپلماتیدکه گونههمان. در واقع )6( شودیمي از رویدادهاي ورزشی استفاده ریگبهرهبا مردم به مردم 

. دیپلماسی ورزش دوندیم، ورزشکاران نیز براي تحقق منافع ملی به دور پیست نندینشیمدور میز 

و همین عامل است که  دیآیموجود به هاملتو  هادولتبیشترین تأکید را بر عامل صلح دارد که بین 

ي انمونهپکن  2008ي المپیک هايبازراي مثال ب. کندیمتمایل به برگزاري رویدادهاي ورزشی را بیشتر 

. )7(در دوران پایانی جنگ سرد است  جادشدهیااز تفاهم و تقویت حس دوستی و از بین رفتن مرزهاي 

و مؤثري را  ترروشنبنابراین پیوند بین دیپلماسی و ورزش راهکاري مؤثري است که در کنار یکدیگر افق 

 .)3( دهدیم دستبهی المللنیبي دیپلماتیک هاتیموفقبراي کسب 

یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار نقش بسزایی در توسعۀ  عنوانبهي فرهنگی، ورزش هاحوزهبر عالوه

 گستردهي سیاسی و فرهنگی، ورزش به شکلی هاجنبهدلیل . به)8(اقتصاد سیاسی کشورها داشته است 

ست هاملتي روابط میان هاشیپو ریناپذییجدای جزء المللنیبه و امروزه ورزش به رسمیت شناخته شد

گفت سهم هر کشور از ورزش از صنعت ورزش بسته به نوع فرهنگ و دیدگاه  توانیم. در این باره )9(

ابزاري براي سرگرمی مردم است،  صرفاًسیاسی آن متفاوت است. در کشورهایی که ورزش  رانیگمیتصم

ی متفاوتی مطرح است، گردش مال آنهابخشی از اقتصاد کالن  عنوانبهدر مقایسه با کشورهایی که ورزش 

مثال در انگلستان، صنایع ورزشی در بین پانزده صنعت بزرگ آن کشور  طوربه. )10(از ورزش را شاهدیم 

یک صنعت کوچک  عنوانبه، ورزش حتی افتهینتوسعهقرار گرفته است و در مقابل در بعضی کشورهاي 

کشورهاي پیشرفته از صنایع ورزشی مشخص است، سهم باالي درآمد  آنچه. ولی رودینمشمار مولد نیز به

با قابلیت باال  پرسودي دیگر یک تفریح نیست، بلکه صنعتی احرفه، ورزش آنهاعبارتی در دنیاي است. به

، 1ۀ اقتصاد نوظهور بریکسگانپنجي هاقدرتیکی از  عنوانبهراي نمونه برزیل ببراي جذب سرمایه است. 

                                                           
1. BRICs: Brazil, Russia, India, China, South Africa 
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ي مختلف هارشته) تالش کرد تا با میزبانی 2010تا  2020ي هاسالنیز با طراحی دهۀ ورزش (بین 

بر استفاده از میراث ریو عالوه 2016یا المپیک تابستانی  2014ورزشی مانند جام جهانی فوتبال در سال 

. )11(معرفی کند  المللنیبکشوري استاندارد در عرصۀ  عنوانبهاین مسابقات در توسعۀ اقتصادي، خود را 

ي اشتغال را تحت تأثیر هاحوزههمچون چتري سایر  تواندیمتوجه به ورزش و رویدادهاي ورزشی  رونیازا

ي اقتصادي هايهمکارتأثیر بگذارد. توسعه و  هاحوزهبر اشتغال افراد دیگر  میرمستقیغ صورتبهقرار دهد و 

ي فرهنگی و خارجی خود بپردازند و هااستیسبه ترویج  هادولت شودیمدر کنار ارتباطات ورزشی سبب 

یک ورزشی توانسته است . در کنار این سودآوري ملی، امروزه دیپلمات)12(یی از یکدیگر یاد بگیرند هادرس

وگو باز کند تا از این طریق افراد مختلف در ي بیشتري را براي گفتهاراهتا مرزها را کمرنگ جلوه دهد و 

، این نوع دیپلماسی سبب شده تا ارتباط شدهگفتهي هاتیمز. با توجه به )13(کنار یکدیگر جمع شوند 

نظریه، سیاست  عنوانبهویکم ود و در قرن بیستم و اوایل بیستش تیتقوبین دولت و ملت در طول زمان 

 . )14(است، مورد توجه قرار بگیرد  شده واقعبر مبناي آن  المللنیبو فرهنگی که در روابط 

راهکار  عنوانبهو توجه زیادي بر دیپلماسی ورزش  دیتأکبا بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که 

ۀ ارائ«) در پژوهش خود با عنوان 1398چناري و همکاران (ي کشورها شده است. بخشی هاتنشمؤثر رفع 

» راهکارهایی براي توانمندسازي و ارتقاي دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

 نهادهاي اجرایی هاينامهآیین بازنگري و با رویکردي کمی و کیفی به این نتیجه رسیدند که بازبینی

 وزارت و ورزش وزارت بین هماهنگی جلسات برگزاري ،...)و المپیک ملی کمیتۀ ورزش، وزارت( ورزشی

 اولیۀ اصول با کشور ورزشی - سیاسی مدیران آموزش ورزشی، دیپلماسی اصلی متولیانعنوان به خارجه

 ارتقاي و گسترش جهت در علمی و جامع برنامۀ اجراي و تدوین جهانی، سطح در المللیبین تعامالت

 حوزة در فعال دولتی نهادهاي و هادستگاه به ورزشی دیپلماسی مفهوم نییتب و تعریف ورزشی، دیپلماسی

 خارجی سیاست در ورزشی دیپلماسی تقویت و توانمندسازي در مهم راهکارهاي عمومی، دیپلماسی

) در پژوهش 1396ي و ناظمی (آبادضیف.  شریعتی )15(است  نخبگان دیدگاه از ایران اسالمی جمهوري

به این نتیجه رسیدند » المللنیبورزش در توسعۀ روابط  سازصلحطراحی مفاهیم فرهنگ «خود با عنوان 

یی در هزارة سوم توانسته است جوصلحیکی از مصادیق بارز  عنوانبهي مختلف، ورزش هادهیپدکه از میان 

ۀ کشورهاي در حال توسعه بریک (برزیل، چین، روسیه، هند انیجوصلحي هابرنامهي در میان اژهیوجایگاه 

ي خود از هاخواستهاهرم و ابزاري براي بیان  عنوانبهو آفریقاي جنوبی) ایفا کند و این کشورها از ورزش 

در  2013ي اسالمی ایران نیز با مطرح کردن طرح ویو در سال . جمهوراندکردهجامعۀ جهانی استفاده 
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تحقق آرمان و اهداف خود در عرصۀ  منظوربهاز ظرفیت ورزش ملی  تواندیممجمع عمومی سازمان ملل، 

نقش  تواندیممفهوم پرتکرار در حوزة ورزش  34نشان داد  هاافتهی استفاده کند. همچنین یالمللنیب

ي جنگ جابهجایگزینی ورزش « هاهیگوداشته باشد. در میان این  سازصلحوم فرهنگ تبیینی در ایجاد مفه

) 1396. محمدي عزیزآبادي ()16(گویه بود  نیپرتکرارتر» یالمللنیبو دیپلماسی نظامی و ایجاد دوستی 

دریافتند » ی براي ایجاد صلح و دوستیالمللنیبجایگاه ورزش در سیاست داخلی و «در پژوهشی با عنوان 

در سطوح مختلف دارد: بهبود و تصحیح  هادولتو  هاملتي مهم و راهبردي در روابط هانقش که ورزش

، پیشبرد تجارت و گردشگري، هاملتتصویر یک ملت، تقویت دوستی، افزایش صلح و توسعۀ دوستی بین 

براي دوستی  لالملنیباز همه، بهبود روابط  ترمهمو  هاتیاقلی، وحدت بخشیدن به المللنیبتشویق توسعۀ 

) در 1395ي و نظریان (آبادضیف. باقري، شریعتی )17(ي راهبردي است هانقشاز جملۀ این  هاملتبین 

ي هامؤلفه هادادهپس از تحلیل » ي دیپلماسی ورزشهامؤلفه) ISMمدلسازي نرم («پژوهشی با عنوان 

طراحی شد. در سطح یک  ISMدیپلماسی ورزشی را در هفت سطح قرار دادند که براساس آن گراف 

ی قرار المللنیبسطح زیربنایی و سازنده، توسعۀ فرهنگی و در آخرین سطح برندیگ و پرستیژ  عنوانبه

براساس قدرت نفوذ و وابستگی، در سه ناحیۀ پیوندي (توسعۀ  هامؤلفه، MICMACگرفت. پس از تحلیل 

و هویت ملی، توسعۀ سیاسی و مبارزه با انزوا)، ي، وحدت ارسانهی)، مستقل (تعامالت دوستصلحفرهنگی و 

ی و توسعۀ قدرت هوشمندانه) المللنیبو وابستگی (بعد تاریک، توسعۀ اقتصادي، برندینگ و پرستیژ 

نقش ورزش در گسترش «) در پژوهشی با عنوان 1394یی و شیرزادي (رضاشاه. )18(ي شدند بنددسته

، به مطالعات اولیه در خصوص مباحث نظري موضوع در حوزة »نی جمهوري اسالمی ایراالمللنیبمناسبات 

پرداخته و  هاسالدر سطح کالن و نیز سیاست خارجی کشور طی این  المللنیبورزش، سیاست و روابط 

ي پژوهش هاافتهی ایران پرداختند. یالمللنیبسپس به بررسی نقش ورزش در عرصۀ روابط و مناسبات 

با سایر  هايهمکارة تأکید و توجه بیشتر به نقش ورزش در توسعۀ روابط دوستانه و گسترش دهندنشان

دلیل نقش عوامل فرهنگی، قدرت نرم و تعامل در سیاست خارجی و ی بهالمللنیبي هاسازمانکشورها و 

و افتخارات  هاتیموفقی کشور با کسب المللنیبابزاري در جهت ارتقاي پرستیژ  عنوانبهتوجه به ورزش 

اي با عنوان ) در مقاله2017( 1. جانکویک)19(ی و نمایش قدرت است المللنیبي ورزشی هاصحنهدر 

تمرینات المپیک باستانی،  تنهانهنشان داد که » ی: نقش دیپلماسی ورزشیالمللنیبتقویت حل اختالفات «

                                                           
1. Jankovic  
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اختالفات  وفصلحلوسیلۀ مکمل در  عنوانبه توانندیم هاورزشکه  دهدیمبلکه قواعد بازي فوتبال نشان 

 تواندیمو  کندیمي سیاسی را بیان هانگرشی کار کنند. دیپلماسی ورزشی ابزاري است که المللنیب

ي بیشتر افکار عمومی است و همچنین ریگجهتي براي اهیپاتصویر ملی را بهبود بخشد. دیپلماسی ورزشی 

فضاي خوبی را بین کشورها براي حل اختالفات ایجاد کند. هدف این پژوهش بررسی کاربردپذیري  تواندیم

ی، مشکالت المللنیبیی را براي اختالفات هادیپلماسی ورزشی در محیط جهانی فعلی است و سازوکار

 عنوانبهورزش «) در پژوهشی با عنوان 2016( 1. اشنایدر)20( دهدیم ارائهحقوقی عملی  مسائلجهانی و 

 تواندیم، افتهیبهبودی المللنیب، نشان داد که ورزش از طریق روابط »یالمللنیبة روابط مثبت کنندلیتسه

ة کنندلیتسه هابراي تمامی مردم و حکومت حل مثبت مشکالت جهانی معاصر را تسهیل کند. ورزش

موجب تعامالت  توانندیم هاورزشی، المللنیبیک فعالیت مشترك  عنوانبهمناسبی در روابط است. 

در میان افراد ملل مختلف شوند. ، ایجاد دوستی و وفاداري هاملتی، ایجاد حسن نیت میان المللنیب

ی و المللنیبي و درك متقابل مفاهیم بین کشورهاي میزبان در رویدادهاي ورزشی گذاراشتراكبه

هویت ملی را تقویت کند و همچنین موجب ایجاد احساسات  تواندیم، نتیجۀ تعامالت است که هامهمان

 عنوانبهباشند، ورزش  داشته بازانی ذهنی مثبت بین افراد در سراسر کشور شود. اگر شهروندان جه

) در 2016( 2. بویسیوگولو و اوگوز)21(ی را تقویت کند المللنیبروابط  تواندیم، در واقع کنندهلیتسه

ابزار تحریم  بهبیان کردند که ورزش به روش مثبت و » المللنیبنقش ورزش در روابط «تحقیقی با عنوان 

 تبدیل شده است و همچنان ادامه دارد. تاثیرات ورزش در قرن کنونی به خوبی المللنیببزرگ در روابط 

شود. در واقع ورزش در بازي هاي المپیک و در ادامه در سایر مسابقات ورزشی بویژه رشته فوتبال دیده می

در آن دوره نقش مهمی در تست قدرت و رقابت بین دو قطب در محیط بدون جنگ بازي کرد، زیرا 

ن را نیز در مسابقات ورزشی به معناي جنگی است که نتایج آن مرگ نیست و آثار اقتصادي جهانی شد

دین، سیاست و طبقۀ «) در مقالۀ خود با عنوان 2015( 3. فزونی)22( دهدیمصنعت ورزش نشان 

ی، طبقاتی، جنسیتی و نژادي را از طریق فوتبال ، توسعۀ مذهب»اجتماعی؛ تضاد و رقابت در فوتبال ایران

یی مذهب نماقدرتدر ایران بررسی کرد. وي فوتبال را انعکاس ساخت ملی حکومت ایران و آن را ماحصل 

. از نظر فزونی، ناتوانی حکومت در کنترل منازعات فوتبالی کشور ایران موجبات داندیمبا طبقات اجتماعی 

                                                           
1 . Schneider 
2 Boyacioglu & Oguz 
3 . Fozooni 
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ۀ ورزشی رشتو این موضوع خود دستمایۀ حمایت بیش از پیش آنان از  آوردیم فراهمتضعیف حکومت را 

 هاتعارضو مناسب براي بروز  پرتالطم. او معتقد است فوتبال فضایی شودیمورزش ملی  عنوانبهکشتی 

ي وقت از هادولتو تضادهاي مختلف است. از دید وي پیش از انقالب رژیم پهلوي و پس از انقالب نیز 

اهرمی سیاسی و اقتصادي براي رسیدن به اهداف حکومتی خود  عنوانبهفوتبال استفاده ابزاري کرده و 

بازي، مجموعه، مسابقه: ورزش و آیندة «) در پژوهشی با عنوان 2015( 1. مان)23( اندکردهاستفاده 

است و در این پژوهش  المللنیبمطالعه در روابط  نشان داد دیپلماسی ورزشی، زمینۀ مشروع» دیپلماسی

داده است.  ارائه» نرم«که تمرین ورزش دیپلماسی کشورها را با روابط متضاد نسبی، با  شودیماستدالل 

یی هانمونهکردن این مفهوم و برجسته کردن آن از طریق  برطرفبا این حال در این پژوهش تالش براي 

داشته باشد. وقتی محیط مناسب ایجاد شود و پرورش یابد، نتایج  تواندیماست که دیپلماسی ورزشی 

. کشورهاي درگیر رندیگیمو محیط سیاسی تا رهبري قدرتمند در محدودة سکونت  شودیمملموس ایجاد 

) 2013( 2. چهابی)24(که توانایی شکستن اختالفات دیپلماتیک را دارند  اندکردهدیپلماسی ورزشی ثابت 

به بررسی نقش و جایگاه » دیپلماسی ورزشی بین ایاالت متحدة آمریکا و ایران«در پژوهشی با عنوان 

دیپلماسی ورزشی در برقراري ارتباط بین دو کشور از لحاظ سیاسی پرداخت. ایشان به قدرت رسیدن سید 

را نقطۀ آغازي براي رویکرد دوستانه در  1997جمهوري ایران در سال  استیرمحمد خاتمی در انتخابات 

ابزار  عنوانبهپیشنهاد کرد که از ورزش  1998برابر کشورهاي مختلف دنیا درنظر گرفت. خاتمی در سال 

همانند دیپلماسی تنیس روي میز نیکسون استفاده  دو کشوردیپلماسی براي بهبود روابط سیاسی بین 

 .)25(شود 

اگرچه دیپلماسی ورزش از دیرباز به عنوان یکی از ابعاد توسعه روابط بین مردمان ناآشنا و غریبه با 

ار دهه از انقالب اسالمی ایران، سیاست خارجۀ کشورهاي غربی ، پس از گذشت چه)6(یکدیگر بوده است 

ایاالت متحده بر مبناي تهدید، ارعاب و تحریم جمهوري اسالمی ایران، موجب دوري دو کشور از  ژهیوبه

شده است؛ چه در فضاي ملتهب پیش از برجام دیروز و چه در تالش براي ماندگاري  المللنیبتفاهم و صلح 

یی از امید را هابارقهدر دوران پسابرجامی امروز، ورزش ایران همچنان توانسته است  1+5کشورهاي غربی 

حضور  توانیم آن رادارد که آخرین نمونۀ در تقویت تعامالت دیپلماتیک میان این کشورها زنده نگه

 آنجانست. از دا متحده االتیادر خاك  2019ي ایرانی در مرحلۀ نهایی لیگ جهانی والیبال هاستیبالیوال

                                                           
1. Munt 
2 . Chehabi 
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با شرق و غرب و نیز  کیدئولوژیاي انقالبی، تضادهاي هاآرماندلیل تعقیب که ایران در دهۀ گذشته به

ي و تبلیغاتی در افکار ارسانهي هاحملهي رفتاري در حوزة سیاست خارجی همواره آماج بیشترین هاتفاوت

هراسی و ایران هراسی ي اسالم هراسی، شیعههاپروژهی بوده است (تبلیغاتی که از طریق المللنیبعمومی 

ی المللنیبو تصحیح تصویر  هاهجمهپیگیري شده است)، وجود نقشۀ راهی مناسب براي خنثی کردن این 

. جایگاه ایاالت )15( رسدیم نظربهکشورهاي غربی بیش از پیش ضروري  ژهیوبهدر اذهان مردم جهان 

ي متقابلی را هاضرورتو همچنین نقش و جایگاه راهبردي ایران در منطقه،  المللنیبمتحده در نظام 

ي آسیا همواره در هاقدرتیکی از  عنوانبهوجود آورده است. ورزش ایران براي برقراري رابطۀ مناسب به

ي برداروزنهي والیبال، کشتی، تکواندو، هارشتهدر  ژهیوبهی توانسته است جایگاهی ممتاز را المللنیبعرصۀ 

لندن در ردة هفدهم باالتر از کشورهاي  2012ي المپیک تابستانی هايبازو فوتبال کسب کند و حتی در 

تا ضمن شناسایی ابعاد و  رو پژوهش حاضر تالش کردبرزیل، اسپانیا، آرژانتین، ترکیه و ... قرار گیرد. ازاین

ابزاري براي آغاز و تقویت روابط سیاسی با  عنوانبهي دیپلماتیک ورزش ایران، از این بستر هاتیظرف

 ایاالت متحده استفاده کند. ژهیوبهکشورهاي غربی 

 

 پژوهشی شناسروش

. شودیماز نوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردي محسوب  هادادهپژوهش حاضر از لحاظ نحوة گردآوري 

ي تأثیرگذار هاهیگو نیترمهمدر ابتدا سعی شد با بررسی و مرور ادبیات پژوهشی دیپلماسی ورزش 

نفر خبره استخراج شود. بنابراین  10دیپلماسی ورزش با استفاده از روش دلفی فازي با استفاده از 

 آنهابپردازند و اهمیت  هامؤلفهاختیار خبرگان قرار گرفت تا بتوانند به غربال ي تهیه شد و در اپرسشنامه

را شناسایی کنند. نمونۀ آماري در بخش دوم براساس فرمول کوکران براي حجم جامعه نامعلوم و با توجه 

سشنامۀ پر 220نفر بود که با احتساب ریزش در نهایت از میان  170برابر با  سؤاالتتایی 5به طیف لیکرت 

(که به  هامؤلفهپیدا کردن و تعیین روابط بین  منظوربهعدد قابل استفاده بود. در ادامه  218توزیعی، 

اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی، -)، از آزمون کولموگروفاندشدهمتغیر تبدیل 

ي بخش دلفی فازي هاخبرهان هم آنهانفر خبره که ده نفر از  11با کمک   1ي ساختاري تفسیريمدلساز

 ند، استفاده شد.بود

                                                           
1 . ISM 
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  هاافتهی

ي کمی هاآزمونانجام  منظوربه .استی نمونۀ مطالعاتی شناختتیجمعي هایژگیوة دهندنشان 1جدول 

 اطالعات این افراد نشان داده شده است. 1نفر توزیع شد که در جدول  218، پرسشنامه بین افزارنرمدر 

 جمعیت شناختی نمونۀ مطالعاتی . ویژگی هاي1جدول 

 ردیف
متغیرهاي 

شناختیجمعیت  
هاگزینه  درصد فراوانی 

 جنسیت 1
 58 126 مذکر
 42 92 مؤنث

 تأهل 2
 34 74 مجرد
 66 144 متأهل

 تحصیالت 3
 43 95 کارشناسی

 40 86 کارشناسی ارشد
 17 37 دکتري

 سن 4

سال 30زیر   56 26 
40تا  31  78 36 
50تا  41  50 23 

سال و باالتر 51  34 15 
 

تفسیري، ابتدا الزم است -پیش از طراحی مدل مفهومی پژوهش به کمک مدلسازي ساختاري

منظور از طریق بررسی مطالعات گذشته و دریافت نظر کارشناسان صورت پذیرد. بدین موردنظري هامؤلفه

 رندهیگمیتصمشده توسط گروه است، نظرهاي داده در گام نخست که شناسایی متغیرهاي مربوط به مسئله

ي شد و سپس با توجه به نظرهاي خبرگان، عدد فازي مثلثی آورجمعتایی لیکرت  5با استفاده از طیف 

به عوامل تخصیص داده شد. در ادامه با استفاده از ارزش آستانۀ پیشنهادشده در ادبیات، وضعیت هر عامل 

ي دیپلماسی ورزشی براي طراحی پرسشنامه استفاده شدند. هاهیگوه از گوی 33(تأیید/رد) مشخص شد. 

شده دهندگان خواسته شده بود که در آن از پاسخ گنجاندهیک سؤال آزاد در انتهاي پرسشنامه  نیهمچن

است، ذکر کنند. دوم، از پرسشنامه  تیبااهمبود که هر عامل مؤثري را که از نظر آنها براي هدف پژوهش 

گیري استفاده شد تا اهمیت نسبی عوامل مؤثر و رتبۀ دآوري نظرهاي خبرگان در گروه تصمیمبراي گر

دست آید. بر این اساس گردآوري اطالعات در دو مرحله صورت گرفت؛ در گام اول پرسشنامه در آنها به

الب متغیرهاي خواسته شد نظرشان را دربارة هر معیار در ق آنهااختیار اعضاي گروه خبره قرار گرفت و از 
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ي محاسبۀ میانگین، میانگین فازي و عدد هافرمولکالمی مندرج در پرسشنامه بیان کنند. با توجه به 

ي شدند. در این مرحله سعی شد گذارنام شدهییشناساي هاعاملشده استخراج شد. در نهایت فازي قطعی

از دو  هاعاملگذاري شود. براي نامپاسخ داده » ؟اندکدامدر دیپلماسی ورزشی  مؤثرعوامل «به  پرسش 

شده است. عامل اول: عامل  استفاده» کلی بودن/یا خاص بودن«و » کنترل بودن/یا نبودنقابل«معیار کلی 

. کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  357/13است که   30و  23، 17، 15، 3، 2ي هاهیگواول شامل 

 گویۀ زیر است: 6ستند. این عامل شامل بیشترین واریانس را دارا ه هاعاملاین 

 

 گام نخست: شناسایی متغیرهاي مربوط به مسئله

ي شد و سپس آورجمعتایی لیکرت 5با استفاده از طیف  رندهیگمیتصمشده توسط گروه نظرهاي داده

با توجه به نظرهاي خبرگان، عدد فازي مثلثی به عوامل تخصیص داده شد. در ادامه با استفاده از ارزش 

ي دیپلماسی هاهیگوگویه از  33آستانۀ پیشنهادشده در ادبیات، وضعیت هر عامل (تأیید/رد) مشخص شد. 

 گنجاندهدر انتهاي پرسشنامه یک سؤال آزاد  نیهمچنورزشی براي طراحی پرسشنامه استفاده شدند. 

شده بود  هر عامل مؤثري را که از نظر آنها براي هدف  دهندگان خواستهشده بود که در آن از پاسخ

گیري است، ذکر کنند. دوم، از پرسشنامه براي گردآوري نظرهاي خبرگان در گروه تصمیم تیبااهمپژوهش 

دست آید. بر این اساس گردآوري اطالعات در دو ا بهاستفاده شد تا اهمیت نسبی عوامل مؤثر و رتبۀ آنه

خواسته شد  آنهامرحله صورت گرفت؛ در گام اول پرسشنامه در اختیار اعضاي گروه خبره قرار گرفت و از 

نظرشان را دربارة هر معیار در قالب متغیرهاي کالمی مندرج در پرسشنامه بیان کنند. با توجه به 

عامل  7شده استخراج شد. در نهایت میانگین فازي و عدد فازي قطعیي محاسبۀ میانگین، هافرمول

در دیپلماسی ورزشی  مؤثرعوامل «ي شدند. در این مرحله سعی شده است به  پرسش گذارنامشناسایی و 

کلی «و » کنترل بودن/یا نبودنقابل«از دو معیار کلی  هاعاملگذاري پاسخ داده شود. براي نام» ؟اندکدام

مشخص  2مؤلفه شناسایی شدند که در جدول  7شده است. در نهایت  استفاده» ا خاص بودنبودن/ی

 .اندشده
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 با استفاده از تحلیل اکتشافی هاعامل شدهيبنددسته. 2جدول 
 مؤلفۀ استخراجی گویه 

 .است. انیبه جهان رانیمردم ا یواقع ریتصو ۀارائ يبرا يابزار یورزش یپلماسید

 امور فرهنگی

  تعامالت مردمان جهان است. تیورزش موجب تقو
 گفتمان انقالب است. ۀتوسع يمناسب برا يبستر یو باستان یمحل ،یبوم يهاورزش

 .رندیقرار گ گریکشور در مقابل مردم کشور د کیاست تا مردم  يورزش ابزار
 .شودمی مردمان  کشورها انیم یارتباط فرهنگ ۀورزش موجب توسع

 .کنندیم يباز کایو آمر رانیا انیم یعموم یپلماسیدر بهبود د ینقش اصل یورزش يدادهایرو
تحت پوشش قرار  رانیمراتب کمتر از ابه کایآمر ةمتحد االتیدر ا یالمللنیب یحوادث ورزش

 .رندیگیم
 است. یورزش یپلماسید ۀتوسع ازینشیپ ،یغرب يبا  کشورها یتفاهم و تعامالت جامع و کل

  .شودیم رانیدر ا یورزش یپلماسیمانع از تحقق اهداف د یو دولت یحکومت نیقوان

 امور دیپلماتیک

 .است. کیپلماتیروابط دۀ در جهت توسع يورزش ابزار
  .کندخارج  یکیو ژئوپولوت یاسیس يکشور را از انزوا کی تواندیم یورزش يدادهایکشور در رو کیحضور 

 .شودیم یداخل ينهادها يورزش موجب بازساز
 قدرت و سلطه است. جیدر جهت ترو يورزش ابزار

 .ابندیخود در کسب قدرت دست  ةدارند به اهداف گسترد یورزش کشورها سع قیاز طر
  .آوردیرا فراهم م یعیطب ییایبه جغراف یاسیس ییایورزش موجبات تقارب جغراف

  .ندکیها کمک متفاهم دولت شیو افزا یبه بهبود روابط خارج ورزش

 دوستی بین المللی

  باشد. ینظام یپلماسیجنگ و د يبرا ینیگزیجا تواندیورزش م
  .شودمی هادولت انیم یجنگ روان جادیورزش  موجب ا

  است. یو طبقات يامنطقه ،یقوم ،ينژاد تنوع نگ،یدوپ هیعل يورزش ابزار
و  فیموجب تلط تواندیم ،هستند یمتقابل یاسیسرد س يفضا يکه دارا ییکشورها يورزش برا

  دو کشور شود. انیم ۀرابط يسازيعاد
  است. یبر افکار عموم ياثرگذار يمناسب برا ییورزش فضا

 انسجام ملی
  تضاد و اختالف کشورهاست. يبرا یورزش منبع

 يوندهایپ يدو جامعه و برقرار يهایدر دشمن رییها مستلزم تغملت انیم یورزش یپلماسید
  دوجانبه است.

  .آموزدیرا م گریکدیو احترام به  نیبه قوان احترام ،یمیت کار ،يرهبر ورزش،
 کشورهاست. داریپا ۀتوسع عاملورزش 

 .دهدیم شیرا افزا ياقتصاد يهادهورزش برون توسعه تجاري
 .شودیدو کشور م انیم ۀو توسع داریدو کشور موجب ارتباط پا نیورزش ب

  انقالب ارتباطات و اطالعات است. ۀورزش دستمای

 تعامالت
  مختلف دارد. يمردم کشورها يو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یدر زندگ یورزش نقش مهم
 ،یفرهنگ ،یآموزش ،یمختلف اجتماع يو کارکردها فراتر رفته یبدن تیفعال کینقش ورزش از 

 کرده است. دایپ يو اقتصاد یاسیس
  است. یاسیو س یمذهب يدئولوژیمتاّثر از ا یورزش یپلماسید

 امور دینی
 .دهدیرا کاهش م یمذهب یورزش گوناگون
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ي هامؤلفهکه از ابعاد و  صورتنیبددر گام دوم تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري صورت پذیرفت؛ 

 با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل شده است. آنهاۀ سیمقادیپلماسی ورزش و 

 (منبع: خبرگان) بر دیپلماسی ورزشی مؤثري عوامل ساختار یخودتعامل سیماتر. 3جدول 

 
 در مراحل سوم و چهارم ماتریس دسترسی اولیه و نهایی ایجاد شد:

 . ماتریس دسترسی اولیه و نهایی4جدول 

 
 

i                                           j 
1 2 3 4 5 6 7 

قدرت 
 نفوذ

 7 1 1 1 1 1 1 1 امور دیپلماتیک 1
 7 1 1 1 1 1 1 1 امور دینی 2
 7 1 1 1 1 1 1 1 تعامالت 3
 6 1 1 1 1 0 1 1 امور فرهنگی 4
 4 1 1 1 1 0 0 0 انسجام ملی 5
یالمللنیبدوستی  6  0 0 0 1 1 1 1 4 
 1 1 0 . 0 0 0 0 توسعۀ تجاري 7

میزان وابستگی         4 4 3 6 6 6 7 37 
 

براي هر متغیر عناصر مشترك در مجموعۀ  ازینشیپی و ابیدستدر مرحلۀ پنجم پس از تعیین مجموعۀ 

نیاز و دستیابی و هاي پیشنیاز براي هر متغیر شناسایی شدند. پس از تعیین مجموعهدستیابی و پیش

رسد. در اولین جدول متغیري داراي باالترین عناصر مشترك نوبت به تعیین سطح متغیرها (عناصر) می

ك آن کامالً یکسان هستند. پس از تعیین این متغیر یا سطح است که مجموعۀ دستیابی و عناصر مشتر

کنیم و با بقیۀ متغیرهاي باقیمانده جدول بعدي را تشکیل خواهیم داد. متغیرها آنها را از جدول حذف می

 i                                           j 1 2 3 4 5 6 7 
 X X X X V V V امور دیپلماتیک 1
 X X X X V V V امور دینی 2
 X X X V V V V تعامالت 3
 X X A X V V V امور فرهنگی 4
 A A A X X X V انسجام ملی 5
یالمللنیبدوستی  6  A A A X X X V 
 A A A A A A X توسعۀ تجاري 7
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کنیم و این کار را تا تعیین سطح در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص می

 یم داد.همۀ متغیرها ادامه خواه

 . تعیین سطوح متغیرها5جدول 
نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی ابعاد بنديسطح عناصر مشترك    

1 1-2-3-4-5-6-7  1-2-3-4  1-2-3-4  سطح چهارم 
2 1-2-3-4-5-6-7  1-2-3-4  1-2-3-4  سطح چهارم 
3 1-2-3-4-5-6-7  1-2-3-4  1-2-3-4  سطح چهارم 
4 1-2-4-5-6-7  1-2-3  1-2-3-4 سومسطح    
5 4-5-6-7  1-2-3-4-5-6  4-5-6  سطح دوم 
6 4-5-6-7  1-2-3-4-5-6  4-5-6  سطح دوم 
7 7 1-2-3-4-5-6-7  سطح اول 7 

 
در مرحلۀ بعد پس از تعیین روابط و سطح متغیرها، مدل اولیۀ پژوهش ترسیم شد. به همین منظور 

در چهار  رهایمتغشوند. در مدل حاضر ترتیب از پایین به باال تنظیم میابتدا متغیرها برحسب سطح آنها به

است، که بیشترین اثر (ضریب  قرارگرفته) سطح قرار گرفتند. در باالترین سطح مدل توسعۀ تجاري 4(

است که همانند  گرفته قرارسطح امور دینی، امور سیاسی و تعامالت  نیترنییپا. در ردیپذیموابستگی) را 

. در سطوح دشویمکند و مدل از این مورد شروع شود و به سایر متغیرها منجر ي مدل عمل میناربیز

 است. داده شدهنمایش  1ي دیگري قرار دارند که در شکل هامؤلفهبعدي 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 مدل استخراجی از فرایند مدلسازي ساختاري تفسیري. 1شکل 

 سطح سوم امور فرهنگی

 توسعه تجاري

 دوستی بین المللی انسجام ملی

 سطح چهارم دینیامور  امور دیپلماتیک تعامالت

 سطح دوم

 سطح اول
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انجام  MICMACقدرت نفوذ و میزان وابستگی با استفاده از نمودار  لیوتحلهیتجزدر مرحله هفتم 

به  آن راتوان یک دستگاه مختصات تعریف نمود و براساس قدرت وابستگی و قدرت نفوذ متغیرها میشد. 

محرك قرار گرفتند، این  رگروهیزچهار قسمت مساوي تقسیم کرد. در این پژوهش گروهی از متغیرها در 

رار دارند که متغیرها قدرت نفوذ زیاد و قدرت وابستگی کمی دارند. در دستۀ بعدي متغیرهاي وابسته ق

متغیرهاي دیگر شوند.  سازنهیزمتوانند ي نتایجی از فرایند توسعۀ محصول هستند، و خود کمتر میاگونهبه

 .اندنشان داده شده 6و جدول  2تمام نتایج در شکل 

قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها منبع: محقق ۀ. درج6جدول   
 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

 1 4 4 6 7 7 7 قدرت نفوذ
 7 6 6 3 4 4 4 قدرت وابستگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوذ و وابستگی متغیرها. قدرت 2شکل 

  هاهیفرضتحلیل مسیر و آزمون 

بررسی اولیۀ  منظوربهبررسی رابطۀ میان متغیرهاي پژوهش، در ابتدا رابطۀ این متغیرها  منظوربه

تواند دورنماي شود. ضریب همبستگی اسپیرمن میروابط با استفاده از همبستگی اسپیرمن سنجیده می

5 

)9زیاد (  

)9زیاد (  

)1کم (  
متوسط 

)5(  

)5متوسط (  

: پیوند4ناحیۀ   

: وابستگی2ناحیه  : خود مختاري1ناحیه    

: محرك3ناحیۀ   

4؛ 3؛ 2؛ 1شماره   

7؛ 6؛ 5شماره   

 قدرت وابستگی

قدرت 
 نفوذ
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یر اصلی پژوهش را پیش رو قرار دهد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که کلی از روابط اجزاي دو متغ

است. بنابراین فرض صفر رد و  جهتهممعنادارند و جهت تغییرات،  01/0همۀ روابط در سطح خطاي 

مثبت  دودوبهشود، و میان تمامی متغیرهاي پژوهش ارتباط فرض یک یعنی وجود ارتباط معنادار تأیید می

 وجود دارد. و معناداري

 . ماتریس همبستگی بین متغیرهاي موجود در تحقیق7جدول 
 7 6 5 4 3 2 1  متغیرها

امور 
 دیپلماتیک

 1 همبستگی
 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- معناداري  --- --- --- --- 

321/0 همبستگی تعامالت  1 ---  --- --- --- --- 
000/0 معناداري  --- --- --- --- --- 

401/0 همبستگی امور دینی  274/0  1 --- --- --- --- 
000/0 معناداري  000/0  --- --- --- --- 

459/0 همبستگی تعامالت  549/0  331/0  1 --- --- --- 
000/0 معناداري  000/0  000/0  --- --- --- 

609/0 همبستگی انسجام ملی  419/0  362/0  47/0  1 --- --- 
000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0  --- --- 

دوستی 
یالمللنیب  

3/0 همبستگی  566/0  375/0  57/0  414/0  1 --- 
000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  --- 

403/0 همبستگی توسعه تجاري  274/0  363/0  309/0  32/0  356/0  1 
000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 
پس از اینکه متغیرهاي مستقل و وابسته مشخص شدند، اکنون به بررسی رابطۀ متغیرها با استفاده 

 شودیمکدهایی مشاهده  افزارنرم. در خروجی شودیمپرداخته  PLS افزارنرماز مدل معادالت ساختاري 

)، CUفرهنگی با ()، امور PLکه امور دیپلماتیک با ( صورتنیبدکه هر کدام بیانگر یک متغیر است؛ 

) و توسعۀ PAی با (المللنیب)، عامل دوستی NS)، انسجام ملی با (RL)، امور دینی با (REارتباطات با (

  2Rزا، ضریب تعیین . معیار اساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنون دروناندشده) نشان داده ECتجاري با (

، متوسط و توجه قابلترتیب اس بهالسیري پیي مهامدل) در 19/0و  2R  )67/0 ،33/0است. مقدار  

، براي متغیر 463/0با  سازي برابر این مقدار براي متغیر صلح شودیمکه مشاهده طورهمانضعیف است. 

 162/0است که مقدار شایان توجهی است و براي متغیر توسعۀ اقتصادي برابر با  445/0وحدت ملی برابر با 

 .دهدیمنشان  هامؤلفهمدل مفهومی پژوهش را بعد از تعیین رابطۀ بین  3که مقدار ضعیف است. شکل 
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 افزاراز نرم شدهمیترس قیتحق یمدل مفهوم. 3شکل 

ي از روایی همگرا به کمک معیار فورنل و الرکر (متوسط واریانس ریگاندازهبررسی روایی ابزار  منظوربه

بیانگر اعتبار همگرایی کافی است؛ به این معنی  5/0) معادل AVE) استفاده شد. حداقل (شدهاستخراج

را تبیین کند. مقادیر  شیهامعرفمتوسط بیش از نیمی از پراکندگی  طوربه تواندیمکه یک متغیر مکنون 

، وحدت ملی 809/0، توسعۀ اقتصادي 732/0براي متغیر تبادل فرهنگی،  شدهاستخراجمتوسط واریانس 

 849/0و جریان مذهبی  710/0، تحول و ارتباط 647/0، جریان سیاسی 658/0، ایجاد صلح 735/0

براي متغیر مکنون با مدل  شدهاستخراج، مقدار متوسط شودیمکه مشاهده گونههمانگزارش شده است. 

 ي است.ریگاندازهة روایی همگراي مطلوب مدل دهندنشاناست که  4/0انعکاسی باالتر از 

آزمون ناپارامتریک  استفاده شد. PLS افزارنرمارزیابی مدل مورد مطالعه از  منظوربهدر نهایت 

تکرار براي برآورد خطاهاي استاندارد و آزمون فرضیات  500) با 2005و همکاران،   1استراپ (تننهاوسبوت

ت. مقدار  اس  2Rزا، ضریب تعیین رفته است.  معیار اساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنون درون کارنیز به
2R  )67/0 ،33/0  توجه، متوسط و ضعیف است  ترتیب قابلاس بهالمسیري پی يها)  در مدل19/0و

فرهنگی  امورمتغیر ۀ توسع این مقدار براي متغیر ،شودیطورکه مشاهده م). همان1391(آذر و همکاران، 

براي متغیر  است.326/0با  برابر  یالمللنیبدوستی که مقدار قابل توجه و براي متغیر  است  919/0مقدار 

که مقدار  16/0برابر با  تجاري ۀکه مقدار متوسط هستند و براي متغیر توسع است 2/0ملی برابر با  انسجام

                                                           
1 . Tenenhaus  

توسعه 
 تجاري

 انسجام
 ملی

 دوستی

 تعامالت

 امور
 دیپلماتیک

 امور دینی

امور 
 فرهنگی
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معادل یک ضریب بتاي استانداردشده  توانیاس را مالضعیف است. هر ضریب مسیر در مدل ساختاري پی

 معمولی درنظر گرفت.کمترین مربعات  يهاونیدر رگرس

 
 . مدل در حالت  ضرایب مسیر ساختاري4شکل

 
 . مدل در حالت  اعداد معناداري5شکل 
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که از مدل ساختاري پژوهش مشخص است، با توجه به عدد معناداري و ضریب ساختاري گونههمان

امور فرهنگی رابطۀ روابط بین متغیرها، بین متغیرهاي امور دیپلماتیک، امور دینی و تعامالت با متغیر 

ی و انسجام ملی المللنیببر آن بین متغیرهاي امور فرهنگی و دوستی مثبت و معناداري وجود دارد. عالوه

رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. در نهایت رابطۀ معنادار و مثبت بین دو متغیر انسجام ملی و دوستی 

 ی با توسعۀ تجاري نیز تأیید شده است.المللنیب

 

 يریگجهینتبحث و 

پژوهش حاضر در پی شناسایی مفاهیم و طراحی مدل دیپلماسی ورزش در توسعۀ روابط میان ورزش 

جمهوري اسالمی ایران با ایاالت متحده بود. در پژوهش حاضر سعی شد با استفاده از مدلسازي ساختاري 

شی ایران پرداخته شود و این ۀ مدل دیپلماسی ورزارائتفسیري و مدل معادالت ساختاري به شناسایی و 

عامل در رابطه با  7ي پژوهش هاافتهدر بستر روابط بین ایران و آمریکا بررسی شوند. با توجه به ی هامؤلفه

دیپلماسی ورزش ایران کشف شد. در بین این هفت عامل، امور دیپلماتیک و امور فرهنگی، جزء 

از جمله عوامل مولد قدرت نرم  دنتوانیمدن یکدیگر دیپلماسی ورزش هستند که با همراه ش ریناپذییجدا

ي جمعی و بازتاب گستردة هارسانهدلیل افزایش . از جنبۀ سیاسی بهدنشودر مقابل کشور آمریکا محسوب 

، ورزش با سیاست پیوند نزدیکی دارد. اگرچه برخی معتقدند که ورزش المللنیباخبار ورزشی در سطح 

طی کند و  تواندیم، ولی دیپلماسی ورزش مسیري جداگانه را )8(مداران است ابزاري در دست سیاست

طریق  دارد. دیپلماسی ورزش تنش سیاسی بین ایران و آمریکا را ازي سیاسی دور نگههاچالشخود را از 

، چراکه ورزش ذاتاً حس احترام و شادي متقابل را ترویج دهدیمو محبوبیت ورزش کاهش  باارزشماهیت 

ي فرهنگی میان هاارزشو  هافرهنگخردهابزاري براي ظهور  تواندیم. دیپلماسی ورزشی همچنین دهدیم

، هافرهنگخردهور همین باشد. با قرار گرفتن مردم کشورهاي مختلف در کنار یکدیگر و ظه دو کشور

ة شرایط کنندفراهم، بلکه ردیگیمي ایران و آمریکا شکل هادولتتعامالت سازنده و مؤثر بین  تنهانه

)، بعد از مدت کوتاهی 1394بین مردم این دو کشور است و با توجه به اشارة صباغیان (» تبادل فرهنگی«

 رسدیمنظر . در این زمینه به)3( خوردیمي دیپلماتیک سیاسی و فرهنگی بین دو کشور رقم هاتیموفق

یی، زداتنشو ابزار مختلف فرهنگی به  هاروشجمهوري اسالمی ایران باید تالش کند که با استفاده از 

مردم آمریکا اقدام کند.  بهي منفی از خود، تصویرسازي مثبت از خود و شناساندن خود رهایتصوزدودن 

ار این عوامل ورزش با توجه به اهمیت دیپلماسی در ایجاد دوستی بین کشورها، تمایل به استفاده در کن
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دهد و درهاي مذاکره مستقیم را در سایه دیپلماسی ورزش باز از ابزار نظامی و تهدیدآمیز را کاهش می

ز ابزارهاي مهم . از سوي دیگر داشتن روابط دوستانه با کشورهاي دیگر زمینه را براي یکی اکندیم

گفت هرچه  توانیم. بنابراین کندیمي دیپلماسی ورزش که همان میزبانی رویدادهاست، فراهم سازادهیپ

به ابزار دیپلماسی  ترعیسرکشور ایران روابط دوستانه با سایر کشورها را گسترش دهد، شانس دستیابی 

وگوست، روشن است که در زبان نرم و گفت. با توجه به اینکه ماهیت دیپلماسی دهدیمورزش ر افزایش 

ي دیپلماسی ورزش، ادبیات گفتاري نظامی توسط هر دو کشور ایران و آمریکا کاهش سازادهیپصورت 

 .شودیمو سبب کم شدن فشار روانی ایرانیان  ابدییم

ییر اند و با تغي دیپلماسی ورزش با یکدیگر مرتبطهامؤلفهنکتۀ مهمی دیگر پژوهش این است که 

که نتیجۀ آزمون همبستگی اسپیرمن نیز روابط مثبت گونههمان. شودیمیکی، دیگري نیز دستخوش تغییر 

ي از اگستردهی ورزش در ایران سبب کسب دامنۀ پلماسیدکرد. بنابراین  دییتأرا  هامؤلفهو معنادار بین 

هلوانی، احترام، نظم و صبر را یی چون عدالت، پهاارزش. هم شودیماهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

که همین  سازدیمی کشور دیگر آشنا نیبجهانرا با  آنهاو هم اینکه  کندیمدر بین ورزشکاران نهادینه 

 .شودیمامر خود سبب نواندیشی در افکار و ذهن ورزشکاران 

ي دیپلماسی ورزش است. ورزش هامؤلفه نیترمهمدر ادامه نتایج نشان داد که توسعۀ تجاري از 

بخشی از اقتصاد کالن کشور ایران باشد و سهم شایان توجهی از درآمد کشور را داشته باشد. در  تواندیم

را رونق دهد.  پرسودصنعتی  تواندیمو  شودینمعصر امروز ورزش تنها یک فعالیت بدنی و تفریح محسوب 

بر معرفی کشور خود به رگزاري رویدادهاي ورزشی عالوهادبیات نظري نشان داد بسیاري از کشورها با ب

. بنابراین روابط دیپلماتیک در سایۀ ورزش با کشور )11(کنند دیگران سود سرشاري را نصیب خود می

از حق میزبانی در  تواندیم، بلکه ایران کندیمي ورزشی فراهم هايهمکارزمینه را براي  تنهانهآمریکا 

مسابقات ورزشی معتبر استفاده کند و با کارآفرینی مقطعی بخشی از مشکالت اقتصادي خود را حل کند 

هاي برزیل، آلمان، آفریقاي جنوبی و روسیه از جمله کشورهایی ایجاد کند. کشور و تراز تجاري مثبتی را

 عنوانبهاند و تالش کردند خود را دور میزبان مسابقات جهانی معتبري بوده چنداننههستند که در گذشتۀ 

متغیري  نعنوابهي پژوهش انسجام ملی بود که هامؤلفهکشوري استاندارد به جهان معرفی کنند. از دیگر 

ة دهندنشانتأثیر بگیرد و هم تأثیر بگذارد، بررسی شد. مسابقات ورزشی  هامؤلفههم از سایر  تواندیمکه 

هنگام  ژهیوبهوحدت و همدلی مردم کشورهاي مختلف است. پخش سرود ملی هنگام پخش مسابقات 

ت که حس غرور ملی و در مسابقات اس کنندهشرکتي از همدلی ورزشکاران و مردم انمونهپیروزي، 
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بر مبناي نظر مردم خود سیاست  هادولت. دیپلماسی ورزش نشان داد که کندیمی را القا دوستوطن

و تحقق  آنهاضمن کسب رضایت  توانندیمو در صورت رضایت مردم  کنندیمي خود را تعیین مرزبرون

گفت دیپلماسی  توانیم. بنابراین دنابي، به اتحاد و یکپارچگی خود با مردم کشور دست یمرزبروناهداف 

، بلکه روابط بین دولت و مردم را نیز دستخوش شودیمموجب همدلی و اتحاد بین مردم  تنهانهورزش 

 .دهدیمتغییر قرار 

براساس شواهد ورزش نقش مهمی در پیشبرد نزدیکی دو کشور ایران و آمریکا دارد. براي مثال تیم 

براي اولین بار در خاك ایران حاضر و در مسابقات جام تختی شرکت  1998ملی کشتی آمریکا در سال 

 جمهورسیرئکرد، دیدار فوتبال ایران و آمریکا در همین سال به دیپلماسی فوتبال نیز معروف شد و با پیام 

 فارسجیخلآمریکایی در جام  رانیگیکشتهمراه شد یا حضور  هاملتوقت آمریکا مبنی بر نزدیکی بیشتر 

ي ارتباط هانهیزمشیپیی از هانمونهمنجر شد،  آنهاایرانی از  آموزاندانشکه به استقبال  1385سال در 

یک  عنوانبه آنکهگفت دیپلماسی ورزش در ایران باید بیشتر از  توانیمورزشی بین دو کشورند. بنابراین 

ي سیاسی این کشور هاآرمانۀ اهداف و ارائدر خدمت  ستیبایمة اعتبار که جادکنندیااسلحۀ تبلیغاتی 

ي و جلب ورزشکاران و مردم کشور سازاقناعابزار دیپلماتیک و فرهنگی براي اعتمادسازي،  عنوانبهباشد، 

. همچنین با توجه به فشار گستردة تبلیغات منفی علیه ایران توسط آمریکا، استفاده )13(کار رود آمریکا به

ي دوستانه در آمریکا و گردشگري هايباز از ابزار ترویج دیپلماسی ورزش از جمله سفیران ورزشی، برگزاري

د تا حدودي این حجم تبلیغات منفی را کاهش داده و هم دولت و هم مردم دو کشور را به توانیمورزشی 

 تواندیمیکدیگر پیوند دهد. دیپلماسی ورزش با ایجاد حس صلح و دوستی بین دو کشور ایران و آمریکا 

ي جمعی دنیا را متقاعد هارسانهنفی علیه ایران فراهم سازد و حتی زمینه را براي کاهش تنش و تبلیغات م

 سازد تا در سایۀ ورزش و ارزش و محبوبیت در خود، دیدي مثبت را براي جهانیان القا دهد.

سال گذشته ارزیابی شود تا مشخص  40ي دو کشور در طول هاتیفعالتا  شودیمدر انتها پیشنهاد 

و اقدامات در راستاي تحقق اهداف دیپلماسی ایران تا چه اندازه برآورندة اهداف ایران،  هاتیفعالشود این 

منافع ملی و مصالح اسالمی ایران بوده است. گام دوم تدوین نقشۀ راه براي دیپلماسی ورزشی ایران در 

و وضعیت  ي سیاست خارجی ایرانهاتیاولو، اهداف و هاچالش، هاتیظرفرابطه با کشور آمریکاست تا 

ي هاتیفعالفعلی دیپلماسی ورزشی ایران ارزیابی شود. گام سوم تأسیس سازمانی براي سامان دادن 

ي روابط دیپلماتیک رسمی بین دو کشور آمریکا ریازسرگورزشی ایران در رابطه با آمریکاست و در نهایت 
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ي ورزشی در هایزنیرایا  هاوابسته، اهسفارتخانهي و توانا در قالب احرفهي ورزشی هاپلماتیدو استفاده از 

 این کشور است.
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Abstract 
During four decades of glorious revolution, the soft power of the Islamic 
Republic of Iran has been influenced by various macro and micro concepts 
that have been repeatedly challenged by Western countries especially the 
United States. US political decision-makers are developing and 
strengthening their soft power in the world using general diplomacy and 
specifically sport diplomacy. In the light of recent years' successes in 
international sports such as 17th place among 206 countries in the Olympics 
2012, the Islamic Republic of Iran can use this capacity to expand its 
interactions in international arena. The aim of the present study was initially 
to explore those concepts strengthening Iran's soft power through sport and 
to develop a favorable model of those components developing the diplomatic 
relations with Western countries especially the United States. Then, SPSS 
and PLS software were used to investigate the correlation of variables based 
on Spearman test, exploratory factor analysis and finally structural - 
interpretive modeling of independent and dependent variables. The findings 
showed that seven factors of trade development, religious affairs, 
interactions, cultural affairs, national unity, diplomatic affairs and friendship 
in four levels were influenced by Iran's international sport environment. 
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