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 چکیده

های تأثیرگذار و مهم دیپلماسی ورزشی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به هدف پژوهش حاضر شناسایی و استخراج مؤلفه

آماری برابر با تمامی متخصصان و یفی( انجام گرفت. جامعۀ ک-صورت آمیخته )کمیکه به ها از نوع پیمایشی بودلحاظ نحوة گردآوری داده

گیری در دسترس صورت نمونهنفر بود که به 218نمونۀ آماری در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعۀ نامعلوم برابر با 

استفاده از روش دلفی های مرتبط با دیپلماسی ورزشی استخراج شدند. سپس با انتخاب شدند. ابتدا با مرور ادبیات پژوهشی مرتبط، مؤلفه

های استخراجی از مصاحبه، سازی تممنظور خالصهگذاری سؤاالت پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان پرداخته شد. بهفازی به صحه

بادل های سیاسی، تؤلفۀ جریانم 7در نهایت  شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.های استخراجها و نامگذاری عاملشناسایی عامل

های مذهبی استخراج شد. در مرحلۀ بعد به کمک سازی، وحدت ملی، توسعۀ اقتصادی، تحول و ارتباطات و جریانفرهنگی، عامل صلح

های زمون مدل معادالت ساختاری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان داد که جریانتفسیری، و آ -مدلسازی ساختاری

سازی های سیاسی با عامل صلحگی، تحول و ارتباطات تأثیر مستقیم و معناداری بر وحدت ملی دارد. معناداری جریانسیاسی، تبادل فرهن

سازی در دیپلماسی ورزش تأثیر مستقیم و معناداری بر توسعۀ اقتصادی جوامع دارد؛ تأیید نشده است، ولی وحدت ملی و عامل صلح

 ا کمک کند.تواند به شکوفایی اقتصادی آنهقش صلح ساز ورزش در جوامع مینو  رسد تقویت وحدت ملینظر میرو بهازاین

 

  های کلیدیواژه

 .فرهنگ اقتصاد، ایران، دیپلماسی ورزشی، صلح
 

 

  

                                                           

  -  : 09163626975نویسنده مسئول : تلفن                                                                    saboonchi.reza@yahoo.com Email: 

mailto:saboonchi.reza@yahoo.com
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 مقدمه

 مفهوم دیپلماسی به دوران باستان همزمان با به قدرت

گردد که در دوران روم و بیزانس رسیدن یونان باستان برمی

ر دبه شکوفایی رسید و زمینه را برای رسیدن به کمال خود 

دوران رنسانس مهیا کرد. همزمان در ایران با به قدرت 

کوروش « تسامح مذهبی»رسیدن هخامنشیان و سیاست 

منظور نفوذ در سایر کشورهای هخامنشی، دیپلماسی به

آمیز و دیپلماتیک شکل ن زمان به روشی صلحمقتدر آ

میالدی همزمان با به قدرت  16(. در قرن 13گرفت )

المللی الملل ارتباطات بینها در عرصة بینرسیدن پرتغالی

شکل جدیدی به خود گرفت و همسو با افزایش قدرت 

های گیری مفهوم کشور و مرزبندیها با شکلنظامی، دولت

ند ا قلمرو حکومتی خود را افزایش دهامروزی تالش کردند ت

 ( . در اروپا همزمان فرانسه به ترویج فرهنگ خود در6)

ا بسراسر اروپا پرداخت. در طول انقالب فرانسه این کشور 

دنبال جلب توجه رهبران ارتقای ایدئولوژیک انقالبی خود به

های مردم برآمد تا اینکه با اختراع رادیو کشورها و توده

ردم مابزار جدیدی برای دستیابی و نفوذ بر سایر  کشورها به

دست یافتند، بدون اینکه مجبور به عبور از مرزهای 

 (.5جغرافیایی یک کشور و رعایت قوانین گمرکی شوند )

با شروع قرن بیستم همزمان با افزایش اوقات فراغت در 

کشورها مفهوم ورزش و توسعة مراکز ورزشی و تفریحی 

بزارهای درآمدزا در گذران اوقات فراغت عنوان یکی از ابه

(. در این زمان دو رویکرد مرتبط به هم 11اهمیت یافت )

المللی و اهمیت یافتند: افزایش روزافزون تعامالت بین

تواند (. به این دلیل که ورزش می5المللی شدن ورزش )بین

بخشد و هم نقش هم روابط بین کشورها را تحکیم می

در جهت سنجش و مقایسة کشورها با ابزاری این پدیده 

عنوان یکدیگر، موجب شده تا امروزه پژوهشگران ورزش را به

مفهومی جدانشدنی از تمامی ارتباطات و تعامالت سیاسی، 

                                                           

1 . Cha 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف بدانند 

های گوناگون تأثیر مستقیم تواند از راه(. ورزش می14)

ها و مردمان داشته باشد و کومتمداوم بر روابط میان ح

تواند مانع عالوه ورزش می(. به10افراد زیادی را جذب کند )

(. 1وقوع جنگ بین کشورها، فقر، بیکاری و بیماری شود )

دنبال خود ورزش پیونددهندة منش پهلوانی است و به

ای همچون شجاعت، عدالت، عقالنیت را های شایستهارزش

کنندة شرایط صلح در بین ش فراهم(. ورز5کند )تقویت می

های وگو و بحثای در جهت گفتهاست و بهانهدولت

دیپلماتیک است. برای مثال اجتماعات بزرگی همچون 

تواند کشورها را در کنار یکدیگر المپیک و جام جهانی می

تر گیری روابط نزدیک و صمیمانهجمع کند و به شکل

های سیاسی و جنبه توان گفت(. بنابراین می3بینجامد )

ای به رسمیت شناخته صورت گستردهفرهنگی ورزش به

های ناپذیر از پویشالمللی جزیی جداییشده و ورزش بین

(. با توجه به تعریف جامعة 2هاست )روابط میان ملت

المللی که کشورهای مختلف را یک گروه مستقل بین

دهای وگو و توافق، قواعد و نهاداند که از طریق گفتمی

اند و منافع خود مشترکی را برای رفتار و روابط ایجاد کرده

ها سعی دارند (، دولت9دانند )ها میرا در حفظ این ترتیب

المللی دارد و نیز هایی که جنبه بینویژه ورزشاز ورزش به

المللی همچون جام جهانی رویدادهای بزرگ ورزشی بین

اف گسترده و برای اهد –های المپیک فوتبال یا بازی

با نگاهی به ادبیات  ( .7دیپلماتیک خود استفاده کنند )

یابیم که بیشترین تأکید بر پژوهشی مرتبط با موضوع درمی

ها و جنبة صلح پایدار دیپلماسی ورزش است که بین دولت

آید و همین عامل تمایل به برگزاری وجود میها بهملت

 1مثال چا کند. برایرویدادهای ورزشی را بیشتر می

های کند که بازی( در پژوهش خود اشاره می2013)

ای از تفاهم و تقویت حس پکن نمونه 2008المپیک 
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دوستی و از بین رفتن مرزهای ایجادشده در دوران پایانی 

جنگ سرد است. این پژوهشگر در ادامه ورزش را ابزاری 

المللی و یک نشان ملی تقویتی برای توسعة تعامالت بین

ها به اهداف سیاسی خود دست یابند اند تا دولتدمی

( نیز رویدادهای بزرگ 2006) 1(. گریکس و هولیهان15،2)

دانند. عنوان بخشی از استراتژی قدرت نرم میورزشی را به

این پژوهشگران با مطالعة موردی جام جهانی فوتبال آلمان 

بریتانیا ضمن مقایسة این  2012و المپیک  2006در سال 

ها به این نتیجه رسیدند که کشور آلمان در استفاده از بازی

سیاست ورزش در قرن بیستم میالدی نقش مهمی داشته 

ای که در دوران نازیسم و آلمان غربی گونهاست؛ به

خوبی بهره سوشالیست کمونیست از این موضوع به

لندن  2012های اند. بریتانیا نیز با برگزاری بازیگرفته

سی عمومی خود را تقویت کند. در بین توانست دیپلما

دنبال آمادگی برای که بریتانیا به 2010تا  2009های سال

 6بوده، توانسته است در  2012های المپیک برگزاری بازی

گذاری، فرهنگ، شاخص صادرات، مهاجرت، سرمایه

 (.16گردشگری و مردم جز شش دولت برتر دنیا قرار گیرد )

( با عنوان 2015سکا )پژوهش یوشوسکا و پتروشو

نشان داد که ورزش « دیپلماسی ورزشی؛ توسعه و عملکرد»

هاست. در ابزاری ارزشمند در تحقق منافع سیاسی دولت

عنوان یک بخش از این پژوهش دیپلماسی ورزشی به

الملل مدرن دیده شده دیپلماسی عمومی در روابط بین

 است. همچنین نتایج پژوهش نشان داده است که ورزش

تأثیر مثبتی بر بهبود وضعیت عمومی، ادراکات کشورها، 

های ترویج نفوذ سیاسی کشورها و گسترش فرهنگ و ارزش

 (. 23آنها و همچنین پرورش صلح دارد )

                                                           

1 . Grix & Houlihan 

2. Murray & Pigman 

3 . Abdullah 

4 . Rowe 

( نیز در بررسی دقیق خود با 2014) 2مورای و پیگمن

« المللی و دیپلماسیطراحی ارتباط میان ورزش بین»عنوان 

ها مبتنی شیوة مورد پذیرش حکومت دنبال ترویج بهترینبه

عنوان ابزاری بر تسهیل و آسان کردن استفاده از ورزش به

دیپلماتیک توسط آنان و کاربرد مؤثر دیپلماسی توسط 

نهادهای ورزشی بودند. این پژوهش سعی کرده است مروری 

های مطالعاتی بر دیپلماسی ورزش با تأکید بر رشته

( . سید 18داشته باشد )پنگ، فوتبال و بیسبال پینگ

نامزدی قطر برای »(، در پژوهشی با عنوان 2019) 3عبداهلل

معتقد است « المللجام جهانی؛ نقش ورزش در روابط بین

دستیابی به سالمت ملی، خلق ثروت، تقویت توسعه و 

ترین کارکردهای ورزش در افزایش صلح و امنیت از مهم

با تحلیل مسابقات ( 2019) 4(. رو26الملل است )عرصة بین

پیونگچانگ کرة جنوبی، آمادگی  2018المپیک زمستانی 

شمالی برای شرکت در این مسابقات تنها یک ماه مانده  کره

به برگزاری را از جمله دستاوردهای بزرگ این ابر رویداد 

داند، داند؛ وی این المپیک را غیرقابل جایگزین میمی

جنوبی زیر یک هشمالی و کر چراکه تیم زنان هاکی کره

جمهور کرة عالوه رئیسپرچم و به شکل متحد رژه رفتند. به

ها توانست در زمان برگزاری این بازی 5جنوبی مون جائه این

(. 25دیدار کند ) 6با رهبر کرة شمالی کیم جونگ اون

از قدرت نرم »ای با عنوان ( نیز در مقاله2019) 7دابینسکی

ای مهم در عنوان مقولهورزش را به« تا دیپلماسی ورزشی

دلیل المللی کشورها گزارش و بهدستیابی به اهداف بین

را از  الملل آنخاصیت نمایشی این پدیده در عرصة بین

( 2014) 8(. پیگمن24داند )منابع قدرت نرم کشورها می

الملل و بعد عمومی ورزش بین»در پژوهشی مروری با عنوان 

ای ورزشی و جامعة هها، فدراسیوندیپلماسی؛ دولت

5 . Moon Jae In 

6. Kim Jong Un 

7 . Dubinsky 

8. Pigman 
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المللی ورزشی های بین، ضمن بررسی مفهوم رقابت«جهانی

عنوان بازیگران دیپلماتیک از زمان المپیاد باستان، از به

عنوان نمایندگان تنها بههای حاضر در این رویدادها نهتیم

عنوان نمایندة همة مردم و وزارت خارجة کشورها، بلکه به

این پژوهش به رشد سریع تعداد  ها یاد کرده است. دردولت

سال گذشته و افزایش  50المللی در رویدادهای ورزشی بین

تبادالت فرد به فرد به شکل شخصی، مجازی در خارج از 

آبادی و (. شریعتی فیض19مرزهای ملی اشاره شده است )

جایگاه »( نیز در تحقیق خود با عنوان 1394گودرزی )

لملل جمهوری اسالمی ادیپلماسی ورزش در روابط بین

با انجام روش « ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

مؤلفة برندینگ  10پژوهش کیفی به این نتیجه رسیدند که 

المللی، توسعة فرهنگی، توسعة سیاسی، و پرستیژ بین

رفت از بعد توسعة اقتصادی، مبارزه با انزوا و تحریم، برون

مگرایی ملی، تعامالت تاریک، صلح و دوستی، وحدت و ه

ای و توسعه قدرت هوشمندانه متأثر از دیپلماسی رسانه

دلیل ورزشی بوده که متأسفانه جمهوری اسالمی ایران به

نداشتن استراتژی واحد در زمینه دیپلماسی ورزش و دید 

ها را برای به ورزش، بسیاری از فرصت« حیات خلوت»

از دست داده است الملل خود از این طریق توسعة روابط بین

( ISMمدلسازی نرم )»(. در پژوهش دیگری با عنوان 9)

آبادی و باقری، شریعتی فیض« های دیپلماسی ورزشمؤلفه

های دیپلماسی ورزشی ( دریافتند که مؤلفه1395نظریان )

در سه ناحیة پیوندی )توسعة فرهنگی و صلح و دوستی(، 

ای، وحدت و هویت ملی، توسعة مستقل )تعامالت رسانه

سیاسی و مبارزه با انزوا( و وابستگی )بعد تاریک، توسعة 

المللی و توسعة قدرت تصادی، برندینگ و پرستیژ بیناق

( در 1394(. زرگر )1اند )بندی شدههوشمندانه( دسته

الملل: ورزش و روابط بین»پژوهش دیگری با عنوان 

به این نتیجه رسید که « های مفهومی و تئوریکجنبه

های مرتبط با آن از جمله مباحث بسیار ورزش و پویش

یند که مورد توجه پژوهشگران روابط آحساب میجدیدی به

ها هایی مانند فوتبال دههگیرد. ورزشالملل قرار میبین

های سیاسی پررنگی داشته و در مدیریت است که جنبه

شود. امروزه جا کالن سیاسی به کارکردهای آن توجه می

دارد که کارکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

ترین سطح تعامالت ف آن بر کالنآن و آثار و تبعات شگر

المللی در ها و دیگر بازیگران بینیعنی روابط بین دولت

سازی شود. بنابراین در الملل تئوریه و مفهومروابط بین

های پژوهش گفته شده تالش شده است تا برخی جنبه

کند الملل ارتباط پیدا میمهمی که ورزش با روابط بین

ای پژوهشی برای توجه بیشتر مینهبررسی شود و از این راه ز

 (.7الملل ایجاد شود )به ورزش در روابط بین

با مطالعة ادبیات پژوهشی مرتبط مشخص شد که 

اجرایی شدن دیپلماسی ورزش در کشورها دارای چندین 

. وزارت امور 1کننده متفاوت است که شامل بازیگر و تسهیل

زشکاران، . ور2خارجه و دستگاه دیپلماسی عمومی کشور، 

. 5های عالی تربیت بدنی، . دانشگاه4. مدیران ورزشی، 3

. وزارتخانه یا 6های متولی ورزش، ها یا وزارتخانهسازمان

. 7سازمان مسئول در زمینة فرهنگ و هنر کشور، 

. کمیتة ملی المپیک و 9های جمعی، . رسانه8ها، شهرداری

ز (. ا5های مرتبط با صنعت گردشگری است ). بخش10

فرینی چنین بازیگرانی پیداست که دیپلماسی ورزشی آنقش

های گوناگونی همچون فرهنگ، گردشگری، از عرصه

گذارد. کند و متقابالً تأثیر میها تبعیت میسیاست و رسانه

این پیامدها خود را به شکل کارکردهای گوناگونی نمایان 

د، های مختلف اقتصاجانبه در عرصهسازد. از توسعة همهمی

مثابة قدرت نرم و اجتماعی و فرهنگی گرفته تا معیاری به

وگو و همگرایی در جوامع چند فرهنگی و ابزاری برای گفت

 (. 12،5فراهم کردن شرایط صلح )

های فرهنگی و ورزشی، دیپلماسی ورزش بر جنبهعالوه

کند. زمینه را نیز برای رشد و توسعة اقتصادی فراهم می
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تواند همچون دادهای ورزشی میتوجه به ورزش و روی

های اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد و چتری سایر حوزه

ها تأثیر صورت غیرمستقیم بر اشتغال افراد دیگر حوزهبه

های اقتصادی در کنار ارتباطات بگذارد. توسعه و همکاری

های ها به ترویج سیاستشود دولتورزشی باعث می

هایی از یکدیگر یاد و درسفرهنگی و خارجی خود بپردازند 

دهد دیپلماسی ورزش با (. شواهد نشان می15بگیرند )

های مذهبی نیز ارتباط مستقیم دارد. برای مثال جریان

ها که امروزه موضوع بحث حضور زنان در ورزشگاه

کارشناسان ورزشی و غیرورزشی است، برجستگی نقش دین 

ا از دریچة خورد. بسیاری از فقهدر آن بیشتر به چشم می

کنند و موضوع حجاب و پوشش پوشش به ورزش نگاه می

های ورزشی را عامل محدودکنندة مردان برخی از رشته

دانند. بنابراین مشخص است که رفتن زنان به ورزشگاه می

کننده نوع در کشوری مانند ایران احکام دینی تعیین

 های مختلف ورزشی باشد.سیاست ورزشی در حوزه

های ه اهمیت دیپلماسی و ورزش از جنبهبا توجه ب

رسد کشور ایران نتوانسته باشد که از این نظر میگوناگون به

فرصت استفادة الزم و کافی را ببرد. جمهوری اسالمی ایران 

عنوان یکی از ابزارها و رویکردهای از دیپلماسی ورزش به

ای های بااهمیت در کشورها بهرهدیپلماسی عمومی از حوزه

دلیل مقاومت دستگاه دیپلماسی کشور در ه است و بهبرد

ها، با تأخیر تصویرسازی و ارائة اطالعات دیپلماتیک به رسانه

(. از سوی دیگر، 16وارد این نوع ابزار دیپلماسی شده است )

شده در هراسی تبلیغهراسی و ایرانعواملی همچون شیعه

زشی با خاورمیانه باعث شده است که برقراری دیپلماسی ور

(. همچنین با وجود 23رو شود )دیگر کشورها با چالش روبه

اهمیت مفهوم دیپلماسی ورزش، در محافل فکری و 

گیری ایران نتوانسته است جایگاه مناسب خود را تصمیم

(. از سوی دیگر در شرایط پر فشار 18داشته باشد )

های اقتصادی و سیاسی امروز دانستن اینکه چگونه تحریم

عنوان اهرم کاهش فشار استفاده کرد و ن از ورزش بهتوامی

روابط دیپلماتیک را در سایة گسترش توجه به ورزش در 

سطح جهان گسترش داد، اهمیت یافته است. بنابراین 

پژوهش حاضر سعی دارد ضمن تبیین جایگاه ورزش در 

توسعة روابط و تعامالت امروز در بین کشورهای مختلف 

های اندک هایی را که در پژوهشهترین مؤلفجهان، مهم

اند، با کمک خبرگان شناسایی کرده پیشین نام برده نشده

ها را نامگذاری کند و توجه و در نهایت این مؤلفه

گیرندگان سیاسی و غیرسیاسی کشور ایران را به این تصمیم

 مفهوم بااهمیت و کاربردی جلب سازد.

 

 روش پژوهش

دی و به لحاظ نحوة پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربر

ها از نوع پیمایشی است. همچنین به لحاظ گردآوری داده

ها از نوع هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده

کیفی( انجام -صورت آمیخته )کمیپیمایشی است که به

گرفت؛ جامعة آماری برابر با تمامی متخصصان و نمونة 

برای حجم آماری در بخش کمی با توجه به فرمول کوکران 

گیری صورت نمونهنفر بود که به 218جامعة نامعلوم برابر با 

ترتیب سعی شده است با در دسترس انتخاب شدند. بدین

های( مرتبط با های )گویهمرور ادبیات نظری مرتبط، مؤلفه

دیپلماسی ورزشی از ادبیات موضوعی پژوهش استخراج 

متناسب با روش ای ها، پرسشنامهمنظور تأیید گویهشدند. به

دلفی فازی تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا به 

ها بپردازند و اهمیت آنها را شناسایی کنند. غربال این مؤلفه

های پژوهش از روش دلفی ترتیب برای تأیید و رد گویهبدین

نفر خبره استفاده شده است. در ادامه  10فازی با استفاده از 

عاملی اکتشافی و تأییدی و مدلسازی با استفاده از تحلیل 

های یافته PLSو  SPSSافزارهای با استفاده از نرم

های مؤلفة جریان 7دست آمد. در نهایت استنباطی به

سازی، وحدت ملی، سیاسی، تبادل فرهنگی، عامل صلح
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های مذهبی توسعة اقتصادی، تحول و ارتباطات و جریان

 استخراج شد. 

 

 ها یافته

با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم و 

تحلیل عاملی  یهاآزمونی کمی، هاآزمونانجام  منظوربه

اکتشافی و تأییدی، ابزار مطالعاتی براساس نمونة در 

پرسشنامة  240دسترس توزیع که در نهایت از میان 

ها پاسخ دادند که آمار نفر به پرسش 218، شدهعیتوز

 ارائه شده است. 1در جدول توصیفی آنان 

 

 . آمار توصیفی بخش کمی1جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه شناختیمتغیرهای جمعیت ردیف

 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 دکتری

 سن 4

 26 56 سال 30زیر 

 36 78 40تا  31

 23 50 50تا  41

 15 34 سال و باالتر 51

 

مؤلفه های  پیش از بررسی مدل در مدلسازی تفسیری،

و دریافت نظر گذشته مورد نظر به کمک مطالعات 

 کارشناسان صورت پذیرفت.

 گام نخست: شناسایی متغیرهای مربوط به مسئله

شده توسط گروه در این مرحله نظرهای داده

آوری تایی لیکرت جمع 5گیرنده با استفاده از طیف تصمیم

شد، سپس با توجه به نظرهای خبرگان، عدد فازی مثلثی 

دامه با استفاده از ارزش ابه عوامل تخصیص داده شد. در 

آستانة پیشنهادشده در ادبیات، وضعیت هر عامل )تأیید/رد( 

ی دیپلماسی ورزشی برای هاهیگوگویه از  33مشخص شد. 

 آزادسؤال  یک نی. همچنشدند پرسشنامه استفاده طراحی

 از آن در که بودشده  گنجانده پرسشنامه انتهای در

 که را یمؤثر عامل هر که بودشده  دهندگان خواستهپاسخ

 .کنند ذکر است، تیبااهم پژوهش هدف براینظر آنها  از

 گروه در خبرگان نظرهای گردآوری برای پرسشنامه از دوم،

 و مؤثر عوامل نسبی اهمیت شد تا استفاده یریگمیتصم

بر این اساس گردآوری اطالعات در  .آید دستبهآنها  رتبة

دو مرحله صورت گرفت در گام اول پرسشنامه در اختیار 

خواسته شد نظرشان  آنهااعضای گروه خبره قرار گرفت و از 

را دربارة هر معیار در قالب متغیرهای کالمی مندرج در 

محاسبة  یهافرمولپرسشنامه بیان کنند. با توجه به 

شده استخراج میانگین، میانگین فازی و عدد فازی قطعی

 شد. 

گذاری شدند. در شده نامهای شناساییدر نهایت عامل

ل مؤثر در عوام»این مرحله سعی شده است به سؤال 

پاسخ داده شود. برای « اند؟دیپلماسی ورزشی کدام
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بودن/یا  کنترلقابل»از دو معیار کلی  هاعاملی نامگذار

است.  شده استفاده« کلی بودن/یا خاص بودن»و « نبودن

و  23، 17، 15، 3، 2های یهعامل اول: عامل اول شامل گو

درصد از واریانس کل را تبیین  357/13است که  10

این  ها بیشترین واریانس را دارا هستند.. این عاملکندیم

 عامل شامل شش گویة زیر است:

 مانع از تحقق اهداف  یو دولت یحکومت نیقوان

 (.2شود )می رانیدر ا یورزش یپلماسید

 کیپلماتیروابط د ةدر جهت توسع یورزش ابزار 

 (.3) است

  تواندمی یورزش یدادهایکشور در رو کیحضور 

 دسازخارج  یکیو ژئوپولوت یاسیس یرا از انزوا آن

(15.) 

 شود می یداخل ینهادها یورزش موجب بازساز

(17.) 

 قدرت و سلطه است جیدر جهت ترو یورزش ابزار 

(23.) 

 دارند به اهداف  یورزش کشورها سع قیاز طر

 (.3) ابندیخود در کسب قدرت دست  ةگسترد

گویه دارای دو ویژگی بارزند؛ در کنترل یک  5این 

ند. اسیاسی هاییانجرکشورند و مختص فرایندها و 

ها گفت که این تم توانیمها، یهگوبراساس ادبیات و ماهیت 

در ماهیت عامل سیاسی رخ خواهند داد. به عبارتی، این 

ها تحت یهگوعامل اشاره سیاست دارند. به همین دلیل، 

 شوند.یمی نامگذار« های سیاسیریانج»عنوان 

 

 26و  14، 8، 6، 4های عامل دوم: این عامل شامل گویه

. کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  407/12است که 

 از: اندعبارتاین شش عامل 

 یواقع ریتصو ةارائ یبرا یابزار یورزش یپلماسید 

 (.4) است انیبه جهان رانیمردم ا

 تعامالت مردمان جهان  تیورزش موجب تقو

 (.6شود )می

 یبستر یو باستان یمحل ،یبوم هایورزش 

 (.8) گفتمان انقالب است ةتوسع یمناسب برا

 کشور در مقابل  کیاست تا مردم  یورزش ابزار

 (.14) رندیقرار گ گریمردم کشور د

 انیم یارتباط فرهنگ ةورزش موجب توسع 

 .(22شود )می مردمان کشورها

این عوامل در کنترل جامعه و خاص فرهنگ یک جامعه 

و اشتراکات بین این عوامل، این  هایژگیواست. با توجه به 

 .شودیم ینامگذار« تبادل فرهنگی»عامل را 

 

 21، 18، 13، 12 هاییهگوعامل سوم: این عامل شامل 

درصد از واریانس کل را تبیین  142/12است که  21و 

 اند از:بارتعوامل ع. این کندیم

 تفاهم  شیو افزا یورزش به بهبود روابط خارج

 (.12کند )میکمک  هادولت

  جنگ و  یبرا ینیگزیجا تواندمیورزش

 (.13) باشد ینظام یپلماسید

  ستهادولت انیم یجنگ روان جادیا عاملورزش 

(18.) 

 یقوم ،ینژاد تنوع نگ،یدوپ هیعل یورزش ابزار، 

 (. 21) است یو طبقات ایمنطقه

 سرد  یفضا یکه دارا ییکشورها یورزش برا

و  فیموجب تلط تواندمی ،ندایمتقابل یاسیس

 (.15) دو کشور شود انیم ةرابط سازیعادی

با توجه به ماهیت عوامل، این عوامل در کنترل 

خاص فرایند صلح است و در ارتباط  ینهمچنکشورهاست، 

این عامل  جهینت دربا نحوة ایجاد صلح در جهان است. 

 شد. ینامگذار« صلح سازی عامل» عنوانبه
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 2و  4، 19، 7 هاییهگوعامل چهارم: این عامل شامل 

. این کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  368/9است که 

 از: اندعبارتچهار عامل 

 یبر افکار عموم یاثرگذار یمناسب برا ییورزش فضا

 (.7) است

 .(19) تضاد و اختالف کشورهاست یبرا یورزش منبع

 در  رییمستلزم تغ هاملت انیم یورزش یپلماسید

 یوندهایپ یدو جامعه و برقرار هایدشمنی

 (.2) دوجانبه است

 ،و  نیبه قوان احترام ،یمیت کار ،یرهبر ورزش

 (.8آموزد )میرا  گریکدیاحترام به 

 با توجه به ماهیت عوامل، این عوامل در کنترل جوامع

 ملتین خاص مبحث ورزش کردن و وحدت همچناست، 

« وحدت ملی»عنوان عامل بهاین نام  جهینت دراست، 

 شود.می ینامگذار

 

 17و  16، 5های یهگوعامل پنجم: این عامل شامل 

. این کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  540/8است که 

 از: اندعبارتعامل  سه

  (.5) کشورهاست داریپا ةتوسع عاملورزش 

 دهد می شیرا افزا یاقتصاد هایدهورزش برون

(16.) 

 ةو توسع داریدو کشور موجب ارتباط پا نیورزش ب 

 (.21شود )میدو کشور  انیم

در کنترل  آنهابا توجه به ماهیت این عوامل، همة 

خاص مباحث اقتصادی است.  ینهمچنکشورهاست. 

ل را این عوامل، عام ییهمگرابا توجه به ادبیات و  جهیدرنت

 .شودیم ینامگذار «توسعة اقتصادی» عنوانبه

 11و  22، 5 هاییهگوعامل ششم: این عامل شامل 

. این کندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  673/6است که 

 اند از:عبارت هایهگو

 انقالب ارتباطات و اطالعات است ةورزش دستمای 

(22.) 

 یاجتماع ،یاسیس یدر زندگ یورزش نقش مهم 

 (.9) مختلف دارد یمردم کشورها یو اقتصاد

 فراتر رفته و  یبدن تینقش ورزش از فعال

 ،یفرهنگ ،یآموزش ،یمختلف اجتماع یکارکردها

 (.11) کرده است دایپ یو اقتصاد یاسیس

 ینهمچناین عوامل در کنترل جامعه و مردم است، 

بیات با توجه به اد جهینت درست. خاص ارتباطات مردم آنان ا

 شد. ینامگذار« رتباطاتاتحول و »عنوان این عامل به

 

 است 20و  10 هاییهگوعامل هفتم: این عامل شامل 

. این کنندیمدرصد از واریانس کل را تبیین  496/6که 

 اند از:عوامل عبارت

 و  یمذهب یدئولوژیاز ا متأثر یورزش یپلماسید

 .(10) است یاسیس

 (.20دهد )میرا کاهش  یمذهب یورزش گوناگون 

 ینهمچناین عوامل در کنترل مردم و جامعه است، 

با توجه به ادبیات این  جهینت درآنان است.  مذهبخاص 

 .شد ینامگذار« مذهبی هاییانجر» عنوانبهعامل 

 تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاریگام دوم: 

ی هامؤلفهماتریس خود تعاملی ساختاری از ابعاد و 

 چهار حالتدیپلماسی ورزش و مقایسة آنها با استفاده از 

 است. شده یلتشکروابط مفهومی 
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 منبع: خبرگان بر دیپلماسی ورزشی مؤثری عوامل ساختار یخودتعامل سیماتر. 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سوم و چهارم: ایجاد ماتریس دسترسی اولیه گام

 و نهایی

 

 

 منبع: محقق بر دیپلماسی ورزشی مؤثرعوامل  نهایی دسترسی سیماتر. 3جدول 
 i                                           j 1 2 3 4 5 6 7 قدرت نفوذ 

یاسیس یهاانیجر 1  1 1 1 1 1 1 1 7 

یفرهنگ تبادل 2  1 1 1 1 1 1 1 7 

و ارتباطات تحول 3  1 1 1 1 1 1 1 7 

یمذهب انیجر 4  1 1 1 1 1 1 1 7 

یمل وحدت 5  0 0 0 1 1 1 1 4 

یصلح ساز عامل 6  0 0 0 1 1 1 1 4 

یاقتصاد ةتوسع 7  0 0 0 0 . 0 1 1 

 37 7 6 6 6 4 4 4 وابستگیمیزان  

  

 ی سطحبندبخشگام پنجم: 

 هر برای ازینشیپو  دستیابی مجموعة تعیین از پس

 برای نیازپیش و دستیابی مجموعة در مشترک عناصر متغیر

 هایمجموعه تعیین از پس .شدند شناسایی متغیر هر

 سطح تعیین به نوبت مشترک عناصر و دستیابی و نیازپیش

 دارای متغیری جدول اولین در. شودمی( عناصر)متغیرها 

 عناصر مشترک و دستیابی مجموعة کهاست  سطح باالترین

 آنها متغیرها یا متغیر این تعیین از پس. اندیکسانکامالً  آن

 ماندهیباق متغیرهای با بقیة کنیم ومی حذف جدول از را

 نیز دوم جدول در. خواهیم داد تشکیل را بعدی جدول

 و کنیممشخص می را دوم متغیر سطح اول جدول همانند

 .خواهیم داد ادامه متغیرها همة سطح تعیین تا را کار این

 گام ششم: ترسیم مدل

توان آنها را به پس از تعیین روابط و سطح متغیرها می

شکل مدلی ترسیم کرد. به همین منظور ابتدا متغیرها 

شوند. ترتیب از پایین به باال تنظیم میبرحسب سطحشان به

در پنج سطح قرار گرفتند. در  رهایمتغدر مدل حاضر 

 قرارباالترین سطح مدل مزیت رقابتی و عملکرد رقابتی 

. ردیپذیماست، که بیشترین اثر )ضریب وابستگی( را  گرفته

سطح مدل قابلیت مدیریت استراتژیک و  نیترنییپادر 

ی مدل عمل ربنایزاست که همانند  گرفته قراریی بازارگرا

کند و مدل از این مورد شروع شود و به سایر متغیرها می

ی دیگری قرار دارند هامؤلفه. در سطوح بعدی دشویممنجر 

 است. داده شدهنمایش  1در شکل که 

 

 i                                           j 1 2 3 4 5 6 7 

های سیاسیجریان 1  X X X X V V V 

 X X X X V V V تبادل فرهنگی 2

 X X X X V V V تحول و ارتباطات 3

 X X X X V V V جریان مذهبی 4

 A A A X X X V وحدت ملی 5

سازیعامل صلح 6  A A A X X X V 

 A A A A A A X توسعة اقتصادی 7
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 رهایمتغ سطوح نییتع. 4 جدول

نیازمجموعۀ پیش مجموعۀ دستیابی ابعاد بندیسطح عناصر مشترک    

1 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح سوم 

2 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح سوم 

3 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1 سومسطح    

4 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح سوم 

5 7-6-5-4  6-5-4-3-2-1  6-5-4  سطح دوم 

6 7-6-5-4  6-5-4-3-2-1  6-5-4  سطح دوم 

7 7 7-6-5-4-3-2-1  سطح اول 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساختاری تفسیری. مدل استخراجی از فرایند مدلسازی 1شکل 

 

وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی تجزیهگام هفتم: 

 (MICMAC)نمودار 

توان براساس قدرت وابستگی و قدرت نفوذ متغیرها می

به چهار قسمت  آن رایک دستگاه مختصات تعریف و 

مساوی تقسیم کرد. در این پژوهش گروهی از متغیرها در 

محرک قرار گرفتند، این متغیرها دارای قدرت نفوذ  رگروهیز

زیاد و قدرت وابستگی کم هستند. در دستة بعدی 

ی نتایجی از فرایند اگونهبهمتغیرهای وابسته قرار دارند که 

 سازنهیزمتوانند توسعة محصول هستند، و خود کمتر می

 5و جدول  2متغیرهای دیگر شوند. تمام نتایج در شکل 

 اند.شده نشان داده

 

  

توسعه 

اقتصادی

 صلح سازی وحدت ملی

تحول و 

 ارتباطات

 یهاانیجر

 سیاسی

 یهاانیجر

 مذهبی

تبادل 

 فرهنگی
 سطح سوم

 سطح دوم

 سطح اول
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 . درجۀ قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها منبع: محقق5جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

 1 4 4 7 7 7 7 قدرت نفوذ

 7 6 6 6 4 4 4 قدرت وابستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها2شکل

 
 

 بررسی مدل معادالت ساختاری

پس از اینکه متغیرهای مستقل و وابسته مشخص 

به بررسی رابطة متغیرها با استفاده از مدل  توانیمشدند، 

نیاز به حجم نمونة  لیدلبه PLS افزارنرممعادالت ساختاری 

 افزارنرممحور بودن پرداخت. در خروجی  مؤلفهکمتر و 

که هر کدام بیانگر یک متغیر  شودیمکدهایی مشاهده 

(، تبادل PLی سیاسی با )هاانیجرکه  صورتنیبداست. 

(، جریان RE(، تحول و ارتباطات با )CUگی با )فرهن

ی با سازصلح(، عامل NS(، وحدت ملی با )RLمذهبی با )

(PA( توسعة اقتصادی با ،)EC نشان داده )معیار اندشده .

زا، ضریب اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درون

( در 19/0و  67/0 ،33/0)  2Rاست. مقدار  2Rتعیین 

، متوسط و توجه قابلترتیب اس بهالپیی مسیری هامدل

که مشاهده طورهمان(. 1391ضعیف است )آذر و همکاران، 

 463/0با سازی برابر این مقدار برای متغیر صلح شود،یم

که مقدار قابل توجه  445/0برای متغیر وحدت ملی برابر با 

که  162/0هستند و برای متغیر توسعة اقتصادی برابر با 

مدل مفهومی پژوهش بعد از  3است. شکل  مقدار ضعیف

 دهد.یمرا نشان  هامؤلفهتعیین رابطة بین 

  

5 

(9زیاد )  

(9زیاد )  

(1کم )  
متوسط 

(5)  

(5متوسط )  

: پیوند4ناحیة   

 : خودمختاری1ناحیة  وابستگی: 2ناحیة 

: محرک3ناحیة   

 4؛ 3؛ 2؛ 1شمارة 

 7؛ 6؛ 5شمارة 

 قدرت وابستگی

وذ
 نف

ت
در

 ق
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 تحلیلی ساختاری. مدل 3شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل ساختاری پژوهش در حالت  ضرایب مسیر ساختاری4شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل ساختاری پژوهش در حالت  اعداد معناداری5شکل 

  

 ةتوسع

 اقتصادی

وحدت 

 ملی

سازیصلح  

تحول و 

 ارتباطات

 یهاانیجر

 سیاسی

 

 یهاانیجر

 مذهبی

تبادل 

 فرهنگی
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که در مدل ساختاری پژوهش مشخص است، گونههمان

سازی که ی رابطة بین جریان سیاسی و عامل صلحاستثنابه

معناداری آن تأیید نشده است، معناداری رابطة بین 

متغیرهای جریان سیاسی، تبادل فرهنگی، تحول و 

ی در سازصلحارتباطات و جریان مذهبی با وحدت ملی و 

أیید شده است. همچنین وحدت دیپلماسی ورزش ایران ت

ی رابطة معناداری با توسعة اقتصادی سازصلحملی و عامل 

 دیپلماسی ورزش داشته است.

 

 یریگجهینتبحث و 

ی هامؤلفه نیترمهمپژوهش حاضر با هدف شناسایی 

 دهدیمدیپلماسی ورزش در ایران انجام گرفت. نتایج نشان 

امروزی ایران و حجم وسیع  پرتنشکه با توجه به شرایط 

ی هامیتحری حاصل نوعبهی که همگی المللنیبفشارهای 

در جهت  تواندیمی است، دیپلماسی ورزش المللنیب

ی و ایجاد تصویر مطلوب و مقبول در عرصة سازچهره

و تصورات و برداشت  هادگاهیدسبب اصالح  المللنیب

دیگران از اهداف سیاست جمهوری اسالمی ایران شود. با 

ة صلح بین کنندیتداعاستفاده از دیپلماسی ورزش که 

(، سیاست فشار حداکثری علیه 4) هاستملتو  هادولت

ایران که توسط برخی کشورهای غربی به سمت ایران روانه 

ی جمعی هاهرسانهمراه تبلیغات منفی توسط شده است، به

کاهش یافته و چهرة کشور ایران از حالت امنیتی بیرون 

ی تیرامنیغیک مقولة فرهنگی و  عنوانبه. ورزش دیآیم

یی، زداتیحساسی، اعتمادسازی و سازبیترغبه  تواندیم

ی و امنطقهی و اقناع جمعی بازیگران اصلی سازشفاف

یگران عرصة ی و تأثیرگذاری بر الگوی تعامل بین بازالمللنیب

شود و از این راه موجب پرستیژ،  المللنیبروابط 

ی مطلوب از ایران در سطح منطقه و عرصة سازچهره

مؤلفة فرهنگی دیپلماسی  راتیتأث(. 22شود ) المللنیب

ی است که موجب تعامالت مردم کشورهای اگونهبهورزش 

ی بومی، هاورزشمختلف و توسعة گفتمان انقالب از راه 

محلی و باستانی است. دیپلماسی ورزش مردم کشورهای 

و موجب توسعة  دهدیمی همدیگر قرار روروبهمختلف را 

. دیپلماسی ورزش ابزارهایی دارد شودیمارتباط فرهنگی 

روند مخاطبان خارجی را افزایش  توانیمة آن لیوسبهکه 

نی رای مثال تاریخچة برگزاری و میزبانی جام جهابداد. 

و مردم را کنار  هادولتفوتبال یا المپیک نشان داد که 

ی، سازصلحآورد و ضمن ایجاد حس دوستی و یکدیگر می

زمینه را برای اهداف گسترده و دیپلماتیک بین کشورها را 

زمینه را  تواندیمی المللنیب(. ورزش 14) سازدیمفراهم 

 نیتربزرگ عنوانبهبرای دیپلماسی ورزشی و ایجاد صلح )

ی ایجاد امنطقهدستاورد دیپلماسی ورزش( بین بازیگران 

 نیترمهم(. نتایج پژوهش نشان داد یکی دیگر از 20کند )

ی مذهبی است. با هاانیجری دیپلماسی ورزش هامؤلفه

به ورزشگاه در ایران  هاخانمنگاهی به ممنوعیت ورود 

ا ی روشن است که دیپلماسی ورزش نیازمند تطابق بخوببه

ی اسالمی و فقهی در ایران است. دستیابی به هاسنت

تعامالت دیپلماتیک کشور ایران در سایة ورزش متأثر از 

ی مذهبی و سیاسی است. در کنار این عوامل، هایدئولوژیا

دیپلماسی ورزش رونق اقتصادی را برای جامعه تضمین 

را تسریع  دهندهتوسعهی هاطرح. دیپلماسی ورزشی کندیم

تا امکانات ورزشی در ایران گسترش  شودیمکند و سبب می

ی استفاده از امکانات برای همه هافرصتیابد و در نهایت 

 .برابر باشد

نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که رابطة بین 

ی تأیید نشده است. با سازصلحی سیاسی و عامل هاانیجر

یی که برای پرسشنامة پژوهش در نظر هاهیگوتوجه به 

گرفته شده بود و نتایج مدل معادالت ساختاری در این 

گفت با وجود اهمیت ورزش در توسعه و  توانیمپژوهش، 

تحقق روابط دیپلماتیک بین کشور ایران و خارج کردن 

کشور از انزوای سیاسی، نتوانسته به افزایش بهبود روابط 
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یران با کشورهای دیگر کمک خارجی و تفاهم بین کشور ا

گفت اتفاقات سیاسی پیرامون ایران  توانیمکند. بنابراین 

ناشی از دیپلماسی ورزش را به چالش  سازصلحداشتن عامل 

 کشیده و رابطة بین این دو مؤلفه را تأیید نکرده است.

دل از دیگر نتایج مدل معادالت ساختاری این بود که تبا

ی مذهبی تأثیر هاانیجرو  فرهنگی، تحول و ارتباطات

ا توجه بی دارد. در واقع سازصلحمثبت و معناداری بر عامل 

 هایرانیاة تصویر واقعی ارائبه اینکه ورزش ابزاری در جهت 

عاملی برای توسعة گفتمان  تواندیمبه یکدیگر است و 

فرهنگی سایر ملل باشد، زمینه را برای صلح پایدار با 

 . ورزش با تحوالت ارتباطی وکندیمکشورهای غربی فراهم 

ایة ساطالعاتی رابطة نزدیکی دارد و این تبادل اطالعات در 

 ی کمک کرده است.سازصلحورزش به تسریع روند 

 ی با توسعة اقتصادی نیزسازصلحوحدت ملی و عامل 

وابط ررابطة مثبت و معنادار دارد. وقتی کشور ایران بتواند 

، شانس ی داشته باشدالمللنیبحسنه و دوستانه با جامعة 

 بیشتری برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی دارد و با

ز آن ی غیرمستقیم حاصل اهااشتغالمیزبانی این رویدادها 

 .ابدییمافزایش 

گفت در عصری که حجم تبلیغات  توانیمکلی  طوربه

منفی در همة امور علیه کشور ایران صورت گرفته است و 

ادی هم از این روند و رویدادها تأثیر برخی از مردم ع

پذیرفتند، یکی از بهترین ابزار برای تغییر دیدگاه مردمان 

 -دهندیمکه عنصر اصلی دیپلماسی ورزش را تشکیل –

استفاده از ورزش و توجه ویژه به تبادلی است که در سایة 

با در نظر گرفتن  تواندیم. کشور ایران دهدیمورزش رخ 

در این پژوهش بینش جدیدی را  شدهراجاستخی هامؤلفه

ی متولی هاسازماندر برقراری دیپلماسی ورزش با همکاری 

این امر اشاعه دهد تا ضمن پاسخ به جنگ روانی دشمن 

علیه کشور ایران، زمینه را برای تغییر دیدگاه مردم 

کشورهای دیگر فراهم کند. از این منظر ورزش و دیپلماسی 

یی کشور پیوند نزدیکی خواهد ی اجراهابخشبا سایر 

ی گردشگری و هاسازمانرای مثال همکاری بداشت. 

ی سیاسی بین دو هاتنشورزشی با یکدیگر، ضمن کاهش 

کشور، تعامالت مثبت فرهنگی و معرفی سرزمین ایران در 

دنبال دارد. نکتة دیگر این است که قالب ورزش را به

د روابط با دنبال آن بهبودیپلماسی از راه ورزش و به

کشورهای خارجی، کشور ایران را از حالت انزوا دور کرده و 

ی را رورزشیغی ورزشی و هاعرصهی در گذارهیسرمافرصت 

ی مثبت فرهنگی و امنیت روانی هاشیگرااز طریق رشد 

که به نوبة خود توسعة اقتصادی  دهدیمافزایش  هایخارج

ی مثبت دیپلماسی ورزشی است هامؤلفهکشور را که یکی از 

ی است که اگونهبه. شرایط امروز کشور ایران زندیمرا رقم 

در کنار عزم و وحدت ملی نیازمند داشتن سیاست خارجی 

گفت سیاستی که بتواند به ورود به  توانیمفعال است. 

ی غیرامنیتی همچون ورزش نیازهای اقتصادی، هاحوزه

 ران را تأمین کند.دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی ای

 

 منابع و مآخذ

ی هامؤلفه( ISMی ساختاری تفسیری )مدلساز(. »1395ی، مهدی؛ نظریان، عباس )آبادضیف. باقری، یوسف؛ شریعتی 1

 . 797 – 821، ص 5، نشریة مدیریت ورزش، ش «دیپلماسی ورزش

، نشریة مطالعات قدرت نرم، «(هاحلراه، ابزار و هاروشاسالمی ایران )جنگ نرم علیه جمهوری (. »1391. بصیری، محمدعلی )2
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Abstract 

The aim of the present study was to identify and extract the important and influential 

components of sport diplomacy. The methodology of this study was applied and a 

survey in terms of data collection that was conducted in a mixed approach (qualitative 

and quantitative). The statistical population was equal to all the experts and the 

statistical sample in the quantitative section according to Cochran's formula for the 

unknown population size was equal to 218 subjects who were selected by convenience 

sampling method. Firstly, sport diplomacy related components were extracted with a 

review of the related literature. Then, using the fuzzy Delphi method, the items of the 

questionnaire were validated by experts. Exploratory factor analysis was used to 

summarize the themes extracted from interviews, to identify factors, and to name the 

extracted factors. Finally, seven components of political processes, cultural exchange, 

peacebuilding, national unity, economic development, transformation and 

communication and religious trends were extracted. Next, Structural-Interpretive 

Modeling (SIM) and Structural Equation Modeling (SEM) tests were used to 

investigate the relationships of variables. The results showed that political processes, 

cultural exchange, transformation and communication had direct and significant 

effects on national unity. The significance of political processes has not been endorsed 

by the peacebuilding factor, but national unity and the peacebuilding factor in sport 

diplomacy had direct and significant effects on the economic development of 

societies; thus, it seems that strengthening national unity and the peacebuilding role of 

sport in societies can help their economic prosperity. 
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