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 چكيده

پژوهش حاضر به . الملل جمهوري اسالمي ايران بود هاي ديپلماسي ورزش در توسعة روابط بين مؤلفههدف از پژوهش حاضر مدلسازي 
 325نمونة مورد مطالعه برابر با جامعه و برابر با . ها آميخته از نوع اكتشافي متوالي بود لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده

ديپلماسي ورزش بودند كه به لحاظ اجرايي يا علمي در حوزة روابط ديپلماتيك ورزش نفر از متخصصان داخلي و خارجي در زمينة 
سؤال آن در  59سؤالي بود كه پس از تحليل عاملي اكتشافي  60اي  ابزار پژوهش پرسشنامه. المللي بودند صاحب نظر و كرسي ملي و بين

رفت از بعد  سياسي، توسعة اقتصادي، مبارزه با انزوا و تحريم، برونالمللي، توسعة فرهنگي، توسعة  برندينگ و پرستيژ بين(مؤلفه  10
هاي آلفاي كرونباخ و  آزمون. باقي ماندند) اي و توسعة قدرت هوشمندانه تاريك، صلح و دوستي، وحدت و همگرايي ملي، تعامالت رسانه

p هاي ديپلماسي ورزش، توسعة قدرت هوشمندانه  از بين مؤلفهبر آن  عالوه. هاي آن را تأييد كردند ديلون گلدشتاين پايايي ابزار و مؤلفه
بر ارائه و تأييد مدل نهايي پژوهش،  از سوي ديگر، روش حداقل مربعات جزيي عالوه. بيشترين سهم را در تبيين واريانس مجموعه داشت

 .روايي واگرا و همگراي ابزار مورد استفاده را نيز تأييد كرد

  

 

  هاي كليدي واژه

  .الملل، رويدادهاي ورزشي، ورزش ديپلماسي ورزشي، روابط بينتوسعه، 
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 مقدمه

امروزه افكار عمومي يكي از اركان مهم در 

هاي گوناگون محسوب  گيري كشورها در حوزه تصميم

توانند همچون گذشته تنها بر  كشورها نمي شود و مي

دولتي در قالب ديپلماسي سنتي تكيه كنند  تبادالت بين

در ديپلماسي عمومي مخاطب  ،عبارت ديگر به). 4(

ها را مردم، نخبگان سياسي، فرهنگي و در مجموع  برنامه

 زمينهد و در اين ندهن تشكيل ميجمعيتي غير از مسئوال

هاي جمعي و  نند تبليغات رسانهاز ابزارهاي مختلفي ما

استفاده .... ها و  ثيرگذاري فرهنگي از طريق دانشگاهأت

ها سعي دارند با استفاده از  در واقع دولت. )7(شود  مي

تا كنند ديپلماسي عمومي افكار عمومي را با خود همراه 

خارجي خود با مشكالت  براي رسيدن به اهداف سياست

ديپلماسي در  –ه ورزش اگرچ). 8(د نكمتري مواجه شو

ديپلماسي عمومي  ةعنوان زيرشاخ هاي اخير به سال

اين  ةتوجهات زيادي را به خود جلب كرده است، تاريخچ

گردد؛ طي اولين  موضوع به قرن نهم پيش از ميالد باز مي

 بس آتش«هاي المپيك باستان يك  بازي ةجشنوار

آن زمان  3توسط پادشاهان 2يا همان اكچيريا 1»المپيك

آنها در آن زمان توافق كردند تا تمام . )16( امضا شد

رفتارهاي خشن و دشمنانه را طي برگزاري بازي به حالت 

تعليق درآورند تا موجبات خشنودي تماشاگران و 

ها پس از آن،  قرن. ورزشكاران اين بازي را فراهم كنند

مرزها را كمرنگ  ي توانستهورزشامروزه ادبيات ديپلماتيك 

تا از اين طريق د كنگو باز  و هاي بيشتري را براي گفت راه و

 4گريكس ).2(شوند افراد مختلف در كنار يكديگر جمع 

دليل را براي ورود ورزش به ديپلماسي و  چهار )2013(

  ):13(دارد  الملل بيان مي روابط بين

                                                           
1. Olympic Truth 
2. Ekecheiria 
3. Lycurgus of Sparta, Cleisthems of Pisa & 
Iphistos of Elis 
4. Grix 

تواند صداي يك ملت را رساتر به  ورزش مي .1

نقش مكمل براي  ران برساند واگوش ساير سياستمد

كشور چين در  ).12( ي يك دولت داشته باشدها سياست

ميالدي توانست توسط ورزش خود را به  1970 ةده

بارز اين موضوع حمايت  ةنمون .جهاني بقبوالند ةجامع

عنوان  هبود كه از وي ب 5چين از ورزشكار خود يائو مينگ

فرهنگ چيني، مدرنيته و  ةندنمايسخنگوي جهاني، 

توان  ديگر را مي ةنمون .كند جهاني حمايت مي پيشرفت

 2012آگوست  26بسكتباليست آمريكايي در  چهاراعزام 

حمايتي اياالت  ةعنوان بخشي از برنام هبه كشور ميانمار ب

متحده براي احترام به تنوع نژادي در نظر گرفت كه آنها 

در آن كشور چند كارگاه آموزشي و كلينيك به راه 

 .)18( اند انداخته

رويدادهاي بزرگ ورزشي براي ملت ميزبان،  .2

 .كنند هاي مهم ديپلماتيك عمومي را مهيا مي فرصت

المللي دليلي بر تأييد شهروندي  ميزباني يك رويداد بين

ميليارد نفر  8/4 .المللي خوب مردمان آن كشور است بين

هاي  از مردم جهان توانستند سخنراني ژاك روگ در بازي

دليل به ارمغان  هميليون بريتانيايي ب 300افتتاحيه را كه از 

تماشا  ،دكر آوردن شادي و مسابقات درخشان تشكر مي

 . كنند

ها ديگر به  تسومين دليل اين است كه دول  .3

امروز . دنرا ندار 7بكر مكانيا  6اي اضافه ورزش ديد پديده

 ورزشكارانينوعي قدرت مطلق تبديل شده و  ورزش به

 ها حكومتنوعي نمايندة  به 8مانند فدرر، بكام و مسي

  .ندسته

ها اجازه  هاي ورزشي به حكومت ديپلماسي رشته .4

كه  توجهي را در زماني شايانپذيري  دهد تا انعطاف مي

سوي  روابط ديپلماتيك آنها ضعيف يا قوي هستند، در آن
                                                           
5. Yao Ming 
6. Niche 
7. Backwater  
8. Messi, Beckham & Federer 
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تعامالت ديپلماسي  .وضعيت سياسي از خود نشان دهند

ورزش مسيري نرم براي كشف تغييرات سياسي محتمل 

گو ميان ملل و و آنها مسيرهاي جايگزين براي گفت. است

و در مواردي ابزاري براي كنند  ميافراد ناآشنا ايجاد 

مثال در سال  رايب. هستند تحريك يا تنبيه يك ملت

لندن، در آرژانتين  2012هاي  و پيش از آغاز بازي 2012

پيامي تبليغاتي از تلويزيون پخش شد كه در آن 

جزايري كه براي ( 1ورزشكاران آرژانتيني در جزاير فاكلند

) تصاحب آنها ميان انگلستان و آرژانتين دعوا وجود دارد

ي رقابت در برا«كردند و شعار آنها در اين تبليغ  تمرين مي

بود  »نيمك ژانتين تمرين ميرخاك انگلستان، ما در خاك آ

وزير دفاع  2هاموند  كه اين موضوع موجب شد تا فيليپ

غيرقابل امتحان، بسيار «بريتانيا اين تبليغ را پروپاگانداي 

  .)14( دكنتوصيف  »توهين آميز و نامحترمانه

ديپلماسي سنتي مانند احترام و  همانند آنچه در

اي و حل مناقشات  هاي مذاكره نامه يرش سفيران، توافقپذ

صورت  به الملل اساساً گيرد، فعاليت ورزش بين صورت مي

مانند ساير اشكال . )3( دگي ملل استنماينارتباطي و 

ها و  الملل نيز در صحنه ديپلماسي، ورزش بين

الملل  ثير ورزش بينأت. افتد هاي معين اتفاق مي ورزشگاه

اي مستقل در ارتباطات ديپلماتيك ميان  يدهعنوان پد هب

مهم  ةتواند به دو طبق ها، مردم و ساير بازيگران مي دولت

كدام از اينها بخشي مهم از  بندي شود كه هر دسته

 .1؛ كند ميديپلماسي معاصر را در بعدي وسيع بررسي 

ثير مستقيم أاي كه به طرق مختلف ت عنوان مقوله هورزش ب

ها، ملل و مردمان داشته  ميان حكومت و مداوم بر روابط

الملل كه نيازمند بازيگران  ورزش بين ةشيو .2 ؛است

تا از طريق آنان  استويژه در حوزة ديپلماتيك  چندگانه به

 ).17(بتواند اجراي رويدادهاي ورزشي را ممكن سازد 

هاي كمي دربارة تعامل ميان ديپلماسي و  تاكنون پژوهش
                                                           
1. Falkland 
2. Philip Hammond 

نيز  گرفته هاي انجام و پژوهشورزش انجام گرفته است 

عنوان ابزاري ديپلماتيك سنتي و  اغلب از ورزش به

هاي  محور و نه ابزاري واقعي براي اجراي سياست حكومت

تازگي  از آنجا كه اين نوع ديپلماسي به. اند كارامد نام برده

مطرح شده و تأثير آن بر جامعة جهاني و ارتباطات آن 

و گسست ميان دو مقولة  هنوز مشخص نشده است، فاصله

ديپلماسي و ورزش موانعي را براي ارزيابي ارزش بحث 

زمينة  در ).8( استوجود آورده  دربارة اين مفاهيم به

هاي كيفي بسياري در  ديپلماسي ورزشي تاكنون پژوهش

در ) 2013( 3جكسون. خارج از كشور انجام گرفته است

گاهي براي زمينة ورزش جاي«ن اخود با عنو ةبخشي از مقال

به ارتباط ميان ورزش و دين » شده رقابت دنياي جهاني

پرداخته است؛ كمي فكر كنيد، اگرچه ورزش اشارات 

تقويت عضالت توسط (زيادي به مذهب و رعايت هنجارها 

اما كاهش تعداد مسيحيان در  ،دارد)) ع(عيسي مسيح 

را مجبور كرد تا در  4هاي گذشته پاپ جان پاول دوم سال

اي ورزشي  سيس دپارتمان رشتهأدر ت شبخشي از سخنان

بدون شك به  دباي... كليسا «: گويدب، 5در واتيكان

 اي كه مشخصاً د، پديدهكنهاي ورزشي توجه  رشته

هاي حياتي فرهنگ معاصر و از  عنوان يكي از شاهرگ هب

وي در ادامه ضمن بررسي .  »قراوالن آن است جمله پيش

نقش ورزش در زمينة : افزايد ورزش مي ةكاركرد دولب

تر  روز مبهم سياست خارجه و روابط ديپلماتيك روزبه

عنوان  هاي معتقدند كه ورزش ب از سويي عده .)17( شود مي

و افراد را به  كند ميها مبارزه  اي ارزشي با دشمني پديده

ند تا فهم ك و كمك ميكرده آميز دعوت  گوي صلحو گفت

اين  .فرهنگي ميان اقوام و ملل مختلف صورت گيردبهتر 

اي ديگر معتقدند ورزش در بسياري  ست كه عدها حالي در

بلكه خود  ،برد ها را از بين نمي تنها دشمني از موارد نه

                                                           
3. Jackson  
4. Pope John Paul II 
5. Vatican 
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در پژوهش خود ) 2013( 1چا .منبع دشمني و تضاد است

-كره(هاي آسيايي و ديپلماسي در آسيا  بازي«با عنوان 

هاي المپيك  ضمن مروري كوتاه به بازي »)روسيه- چين

هاي آسيايي در از ميان بردن  يپكن به نقش باز 2008

مرزهاي ايجادشده در دوران پاياني جنگ سرد در آسيا 

موردي ورزش را ابزاري  ةوي در اين مطالع. كند اشاره مي

ي در و. نامد الملل مي تقويتي براي توسعة تعامالت بين

ها و  داند تا دولت مي 2»شان ملين«ادامه ورزش را  يك 

ثيرگذار باشند و از اين راه به أد اجتماعي تنها بتوان سياست

، در )2013( 3كاسترو .)10(يابند اهداف خويش دست 

هاي المپيك  ديپلماسي بازي«با عنوان ي ديگر پژوهش

؛ راهبرد برزيل براي 2014و جام جهاني فيفا  2008

، كسب »طريق ورزش و فوتبالپيروزي بر قلوب و اذهان از 

هاي اخير و  لبرزيل در ساهاي مختلف قهرماني كشور  مقام

جام  مانندها و رويدادهاي مختلف ورزشي  ميزباني بازي

، بيستمين قهرماني )2013(هاي فيفا  كنفدراسيون

، جام جهاني فوتبال )2013(اي جهان  دوندگان حرفه

، )2016(هاي المپيك و پارالمپيك  ، بازي)2014(

هاي پان آمريكن و پاراپان آمريكن  بازي ةپانزدهمين دور

را  )2011(هاي نظامي  بازي ة، پنجمين دور)2007(

 داند اين كشور مي 4ةقدرت هوشمندانموجبات افزايش 

وي در قسمتي از پژوهش خود دوران رياست  .)9(

تا  2003دوره از سال  دوجمهوري سيلوا در برزيل در 

رشد اقتصادي، ثبات مالي، محروميت  ةرا دستماي 2010

داند و معتقد است برزيل  اجتماعي و تمرين دموكراسي مي

ترين كشور آمريكاي جنوبي پا به پاي  عنوان بزرگ هب

كشورهاي روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي رشد كرده 

. دكنخود را معرفي  5»بريك«عنوان يكي از كشورهاي  هو ب

                                                           
1. Cha 
2. National Brand 
3. Castro 
4. Smart Power 
5. BRIC: Stands for Brazil, Russia, India &, China 

پس از برگزاري جام جهاني برزيل به لحاظ قدرت نرم 

 جدول جهاني جهش داشت 17به رتبه  21فوتبال از رتبه 

رويدادهاي بزرگ نيز ) 2014( 6گريكس و هوليهان .)9(

 ؛دانند مي عنوان بخشي از استراتژي قدرت نرم هب را ورزشي

آلمان  2006 جام جهاني فوتبال مطالعه موردي ايشان در

هاي جام  بازي ةسبريتانيا ضمن مقاي 2012 المپيك و

 2012آلمان و المپيك تابستاني  2006جهاني فوتبال 

ها در استفاده از سياست از  آلمانگزارش كردند كه لندن، 

اند؛ آنها  ورزش در قرن بيستم ميالدي نقش مهمي داشته

كمونيست  –نازيسم و آلمان غربي سوشاليست  ةدور دودر 

دليل براي  سه ايشان. خوبي بهره گرفتند هاز اين موضوع ب

فوتبال  2006موفقيت آلمان در برگزاري جام جهاني 

  :)16( گزارش كردند

اطالعات و آگاهي بخشيدن مناسب به  ةارائ .1

  ؛مردم كشور در راستاي مزاياي ميزباني

ها كه  بازي ةنگرش هوادارمحور توسط كميت .2

  ؛ها پذيرفته شده بود خوبي توسط ژرمن به

هفته برگزاري  چهاروهواي بسيار خوب طي  آب .3

  .ها ياين باز

لندن توانست  2012هاي  يبريتانيا نيز با برگزاري باز 

هاي  طي سال. دكنديپلماسي عمومي خود را تقويت 

دنبال آمادگي براي برگزاري  هكه بريتانيا ب 2010تا  2009

 ششلندن بود، اين كشور در  2012هاي المپيك  يباز

فرهنگ،  گذاري، شاخص صادرات، مهاجرت، سرمايه

 دولت برتر دنيا قرار گرفت ششگردشگري و مردم جزو 

در پژوهشي مروري با عنوان ) 2014( 7يگمنپ .)16(

ها،  الملل و بعد عمومي ديپلماسي؛ دولت ورزش بين«

ضمن بررسي  »جهاني ةهاي ورزشي و جامع فدراسيون

عنوان بازيگران  المللي ورزشي به هاي بين مفهوم رقابت

هاي حاضر در  ديپلماتيك از زمان المپياد باستان، از تيم
                                                           
6. Grix & Houlihan 
7. Pigman 
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 ةندگان وزارت خارجنمايعنوان  تنها به اين رويدادها نه

ها ياد  مردم و دولت ةهم ةدنماينعنوان  بلكه به ،كشورها

در اين مقاله به رشد سريع تعداد رويدادهاي . كرده است

و افزايش تبادالت  سال گذشته 50المللي در  ورزشي بين

فرد به فرد به شكل شخصي، مجازي در خارج از مرزهاي 

بر اين موضوع، به اين نكته نيز  عالوه. ملي اشاره شده است

هاي روز دنيا به قدرت ارتباطي  اشاره شده كه فناوري

هاي اخير كمك  المللي در دهه رويدادهاي ورزشي بين

انقالب در و سبب  أشايان توجهي كرده است كه خود منش

نيز  )2014( 1و موراي پيگمن .)21( استاين زمينه شده 

طراحي ارتباط ميان ورزش « در بررسي دقيق با عنوان

مورد  ةدنبال ترويج بهترين شيو هب »الملل و ديپلماسي بين

دن استفاده كرها مبني بر تسهيل و آسان  پذيرش حكومت

كاربرد عنوان ابزاري ديپلماتيك توسط آنان و  هاز ورزش ب

اين پژوهش . ثر ديپلماسي توسط نهادهاي ورزشي بودندؤم

تالش داشت تا مروري چندگانه بر مطالعات مروري 

پنگ،  هاي پينگ پيشين ديپلماسي ورزش كه بر روي رشته

نبود  ةصورت گرفته است و نقيص... فوتبال، بيسبال و 

ايشان . )19( دكناي جامع در اين زمينه را تكميل  مطالعه

ها،  شبكه ةخود ضمن بررسي چندگان ةسمتي از مقالدر ق

الملل و ديپلماسي، دو  هاي ورزش بين بازيگران و راه

بندي متفاوت از ديپلماسي ورزشي را تعريف  طبقه

المللي است كه  اولين مورد شامل ورزش بين: كنند مي

عنوان ابزاري ديپلماتيك  هها ب آگاهانه توسط حكومت

الملل  ورزش و بين ةطبق و دومين شود مياستفاده 

عنوان بازيگري  هتواند ب عنوان ديپلماسي كه مي هب

المللي نقش  هاي ورزشي بين غيرحكومتي در رقابت

حالت اول . گفتمان را داشته باشد ةندنمايكننده و  مذاكره

ها  چراكه حكومت ،تر است در جهان امروز آشناتر و رايج

هاي  پيامامروزه از ورزش براي بلندتر كردن صداي 

                                                           
1. Pigman & Murray 

كنند يا از رويدادهاي ورزشي  ديپلماتيك خود استفاده مي

هايي براي بهبود ديپلماسي عمومي خود  فرصت منزلة هب

گيرند و در نهايت در زير پرچم روابط ديپلماتيك  بهره مي

عنوان ابزاري براي كاهش تنش و ايجاد  هاز ورزش ب

اين كنند و  اي براي تغييرات سياسي استفاده مي زمينه

حالت . همان شكل سنتي بحث ديپلماسي ورزش است

نوعي از ديپلماسي  مثابة هالملل ب دوم كه همان ورزش بين

است، كمتر مورد توجه و فهم قرار گرفته است؛ اين بعد 

الملل بر روي ديپلماسي و  ثيرات هر دو ورزش بينأشامل ت

الملل است؛ اين در  اختصاصي شدن ديپلماسي ورزش بين

افتد  هاي ديپلماتيكي است كه اتفاق مي ان فعاليتواقع هم

 .)19( شود الملل مي كه موجب اجراي مسابقات ورزش بين

دربارة ايران،  گرفته هاي كيفي انجام در اندك پژوهش

ديپلماسي ورزشي «در تحقيقي با عنوان ) 2001( 2چهابي

به بررسي نقش و جايگاه  »بين اياالت متحده و ايران

در برقراري ارتباط بين دو كشور از  ديپلماسي ورزشي

به قدرت رسيدن سيد محمد وي . لحاظ سياسي پرداخت

 1997خاتمي در انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 

رويكرد دوستانه در برابر كشورهاي  را نقطة آغازي براي

پيشنهاد  1998خاتمي در سال  .تلقي كردمختلف دنيا 

ديپلماسي براي بهبود عنوان ابزار  كرد كه از ورزش به

روابط سياسي بين دو كشور همانند ديپلماسي تنيس روي 

، در )2005(اميرتاش  .)11( ميز نيكسون استفاده شود

هاي آسيايي؛  ورزش و بازي«با عنوان  پژوهش ديگري

بررسي  به »هاي ورزشي در آسيا ترين رويداد رشته بزرگ

سپتامبر هاي آسيايي در  بازي ةابعاد مختلف هفتمين دور

كيهان  ةاطالعات مجل واكاوي؛ وي با پرداخت 1974

ها، به بررسي اين  ورزشي و دنياي ورزش طي آن سال

 25ورزشكار از  3600ها  در اين بازي. ها پرداخت بازي

هاي  عضو فدراسيون بازي 26از مجموع (آسيا  ةكشور قار

                                                           
2. Chehabi  
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  شمشيربازي، ژيمناستيك،(ورزشي  ةرشت 16در ) آسيايي

مينتون، تنيس، فوتبال، بسكتبال، تنيس روي هاكي، بد

 سواري، برداري، دوچرخه ميز، بكس، كشتي، وزنه

به رقابت پرداختند كه از ) تيراندازي، شنا و دو و ميداني

 75(ترتيب كشورهاي ژاپن  شده به مدال توزيع 1292ميان 

 17نقره و  28طال،  36(، ايران )برنز 51نقره و  79طال، 

بر سكوي اول ) برنز 28نقره و  45طال،  33(و چين ) برنز

سال  37ها چين پس از  در اين بازي. تا سوم ايستادند

المللي ورزشي،  غيبت از تمامي رويدادهاي بزرگ بين

ها شركت كند؛  يتوانست براي اولين بار در اين باز

هاي ژيمناستيك و شمشيربازي براي اولين  همچنين رشته

 225در اين ميان، . هاي آسيايي راه يافتند بار به بازي

جهان اين  ةآژانس خبري سه قار 97اي از  رسانه نمايندة

نيز ) 2007(1 فزوني .)8( اي دادند ها را پوشش رسانه بازي

اجتماعي؛  ةطبق دين، سياست و«خود با عنوان  ةدر مقال

توسعة مذهبي، طبقاتي،  »تضاد و رقابت در فوتبال ايران

؛ كردجنسيتي و نژادي را از طريق فوتبال در ايران بررسي 

را  حكومت ايران و آن »ساخت ملي«وي فوتبال را انعكاس

از . داند نمايي مذهب با طبقات اجتماعي مي ماحصل قدرت

ازعات فوتبالي در كنترل من حكومتنظر فزوني، ناتواني 

آورد و  تضعيف حكومت را فراهم مي اتكشور ايران موجب

حمايت بيش از پيش آنان از  ةاين موضوع خود دستماي

او  .شود عنوان ورزش ملي مي هورزشي كشتي ب ةرشت

معتقد است فوتبال فضايي پرتالطم و مناسب براي بروز 

پيش از از ديد وي . ها و تضادهاي مختلف است تعارض

از  هاي وقت دولتانقالب نيز  ب رژيم پهلوي و پس ازانقال

عنوان اهرمي سياسي و  هدند و بكرابزاري  ةوتبال استفادف

خود استفاده اقتصادي براي رسيدن به اهداف حكومتي 

از نظر قدرت سياسي، در محيط . )13( كردند مي

استبدادي و استعمارزدة منطقه، موقعيت ژئوپليتيك ايران، 

                                                           
1. Fozooni 

حكومت مستقر و مستقل، بسيار حائز دليل وجود  به

افزايش رفت و آمد مقامات خارجي به  .اهميت است

تغيير رويكرد اين كشورها نسبت به  ةدهند تهران، نشان

ايران است؛ تغييري كه خود از تغيير در سياست خارجي و 

با آغاز به كار دولت . گيرد ديپلماسي كشورمان نشأت مي

سياست خارجي  يازدهم، تحرك چشمگيري در حوزة

تحركي كه  ؛كشور و تعامل با كشورهاي جهان آغاز شد

. عطف آن دانست ةتوان نقط را مي ويناي  توافق هسته

همچنين تمايل كشورهاي جهان به تعامل با ايران، 

درك آنان از تغييري است كه در ايران صورت  ةدهند نشان

گرفته است؛ تغييري كه در آن تعامل و ارتباط سازنده با 

در  .شود هاي اقتدار كشور محسوب مي جهان، يكي از پايه

اين ميان و از يك سو با توجه به موقعيت حساس كنوني 

جهاني و ايجاد فشار از سوي برخي  ةايران در عرص

هاي  كشورهاي خاص، و از سوي ديگر حضور پررنگ تيم

المللي پربيننده مانند  ملي ايران در رويدادهاي بين

جام جهاني فوتبال و ليگ جهاني  هاي المپيك، بازي

تا ضمن كاهش فشار وجود آمده است  بهواليبال فرصتي 

جهاني، نخبگان ورزش كشور به ارتقاي جايگاه  ةجامع

رو  ازاين. ايران در ساختار جديد جهاني كمك كنند

هاي  پژوهش حاضر تالش كرد تا ضمن بررسي مؤلفه

 ةندسساختار و ه«ديپلماسي ورزش، جايگاه آن را در 

جمهوري اسالمي  »جديد سياسي، اقتصادي و اجتماعي

  .ايران تبيين كند

  

  روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ 

با . بودهاي ميداني  ها از نوع پژوهش گردآوري داده ةنحو

عنايت به هدف اصلي، روش انجام پژوهش حاضر روش 

ابتدا روش كيفي و سپس ( 2آميخته از نوع اكتشافي متوالي

                                                           
2. Sequential Expletory 
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براي ساخت مدل مفهومي پژوهش در . بود) روش كمي

با ) (كيفي با افراد متخصص ةمصاحب( تحليل محتوا زابتدا ا

) مقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحبه ةاستفاده از مطالع

طي برفي و  گيري گلوله با استفاده از نمونه. استفاده شد

متخصص داخلي  11( امر مصاحبه با خبرگان و متخصصان

دهندة  هاي ورزشي شكل مؤلفه) متخصص خارجي 2و 

 10باقي ماندن  ديپلماسي ورزش پس از دو دور دلفي و

 635تعداد . ندبندي شد ايي و دستهسؤال شناس 59گويه و 

عدد از  335عدد حضوري و  300(پرسشنامة دوزبانه 

در بين نمونة آماري منتخب ) طريق پست الكترونيكي

. پرسشنامه عودت داده شد 325توزيع شد كه در نهايت 

هاي آمار  از روش SPSSافزار  در ادامه با استفاده از نرم

تحليل عاملي  جمله آزمون آلفاي كرونباخ، استباطي از

 2با چرخش عمودي 1اكتشافي از روش تحليل عناصر اصلي

 و آزمون همبستگي پيرسون 3و با تكنيك واريماكس

 10ر ادامه براي اطمينان از پايايي مجدد د. استفاده شد

. آمده از آزمون ديلوگلدشتاين استفاده شد دست مؤلفة به

طراحي و  واگرا و همگرابررسي روايي  منظور به در نهايت

 ةپرسشنام ةدهند شكل هاي مؤلفه مدل ساختاري

روش حداقل مربعات جزيي با استفاده ديپلماسي ورزش از 

   .ده شداستفا PLSافزار  از نرم

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
هاي توصيفي پژوهش نشان  ، يافته1با توجه به جدول 

سال  45درصد از نمونة مطالعاتي بيش از  4/27داد 

. درصد از آنان داراي مدرك دكتري بودند 9/32داشتند و 

 . هاي دموگرافيك در زير آمده است ساير يافته

اولين هدف تحليل عاملي را برآورده  KMOآزمون 

كند كه آيا واريانس متغيرهاي  كند؛ يعني مشخص مي مي

                                                           
1. Principle Component Method (PCM) 
2. Orthogonal Rotation 
3. Varimax 

هاي  تحقيق تحت تأثير واريانس مشترك برخي عامل

توان گفت كه  عبارتي مي پنهاني و اساسي است يا خير؟ به

ها  واريانس مجموعه متغيرها ناشي از يك سري مؤلفه

اين متغيرها؟ در ادامه  پنهاني و بنيادي است و نه تمامي

مانده از روش تحليل  گوية باقي 59وتحليل  براي تجزيه

عناصر اصلي با چرخش عمودي و با تكنيك واريمكس 

شد كه  909/0برابر  KMOمقدار شاخص . استفاده شد

مقدار اين شاخص . گيري است دهندة كفايت نمونه نشان

 KMOكه  درصورتي. در نوسان است 1و  0همواره بين 

ها براي تحليل عاملي مناسب  باشد، داده 5/0كمتر از 

باشد،  69/0تا  5/0نخواهند بود و اگر مقدار آن بين 

تر از  ها متوسط بوده و اگر مقدار اين شاخص بزرگ داده

ها براي تحليل  باشد، همبستگي موجود در بين داده 7/0

آزموني (آزمون كرويت بارتلت . عاملي مناسب خواهند بود

دنبال برآوردن هدف دوم تحليل عاملي يعني پس از  كه به

هاي  ها به يك سري عامل فراهم كردن امكان تقليل داده

پنهاني، بتوان ساختار جديدي را براساس همبستگي بين 

نيز ) ها و معناي انضمامي آنها كشف كرد متغيرها و عامل

دست آمد كه گواهي بر تناسب ماتريس  معنادار به

=  1711F=  ،0/00(يل عاملي است همبستگي براي تحل

sig.( 

، نتايج تحليل عاملي اكتشافي 2با توجه به جدول 

ند؛ با ا نشان داد هر ده عامل در تبيين سازة مورد نظر مهم

) توسعة قدرت هوشمند(عامل اول  2جدول توجه به 

 27/8در حدود ) بعد تاريك(درصد؛ عامل دوم  482/8

 19/8در حدود ) اي رسانهتعامالت (درصد؛ عامل سوم 

 36/7در حدود ) توسعة اقتصادي(درصد، عامل چهارم 

 07/7در حدود ) صلح و دوستي(درصد، عامل پنجم 

در حدود ) توسعة فرهنگي(درصد واريانس، عامل ششم 

برندينگ و پرستيژ (درصد واريانس، عامل هفتم  71/6

درصد واريانس، عامل هشتم  56/6در حدود ) الملل بين
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درصد واريانس، عامل  54/6در حدود ) سعة سياسيتو(

درصد واريانس،  207/6در حدود ) وحدت و همگرايي(نهم 

درصد واريانس  76/4در حدود ) مبارزه با انزوا(عامل دهم 

هاي  معموالً اولين معياري كه در مدل. كندرا تبيين مي

شود، پايايي سازگاري  گيري انعكاسي كنترل مي اندازه

معيار سنتي براي اين كنترل آلفاي كرونباخ  .دروني است

آلفا شاخصي كالسيك براي تحليل پايايي و . است

است، كه  SEM دهندة يك سنت قوي در جامعه  نشان

ها  برآوردي را براي پايايي براساس همبستگي دروني معرف

براي ارزيابي   PLSتري كه معيار مدرن. دهد ارائه مي

يي تركيبي است كه طي آن شود، پايا پايايي استفاده مي

شود و  هايشان با يكديگر محاسبه مي پايايي سازه

براي هر سازه ) تركيبي(كه مقدار پايايي مركب  درصورتي

شود، پايداري دروني مناسب براي مدل  7/0باالي 

-ديلون براي تأييد پايايي مركب از. گيري دارد اندازه

اين شاخص نسبت به آلفاي . شود ميگلدشتاين استفاده 

آلفاي كرونباخ و پايايي . كرونباخ شاخص بهتري است

هاي  نيز نشان دادند كه يافته) گلدشتاين-ديلون(مركب 

گيري از اعتبار خوبي برخوردار  پژوهش و مدل مورد اندازه

 .است

نمونة مطالعاتي) شناختي جمعيت(هاي دموگرافيك  يافته. 1جدول 
  درصد فراواني  فراواني  دامنه  متغير

  سن

  12  39  سال 30كمتر از 
  2/25  82  سال 35تا  31
  6/8  28  سال 40تا  36
  8/26  87  سال 45تا  41

  4/27  89  سال 45بيش از 

  سطح تحصيالت

  1/31  101  يدكتر
  9/32  107  ارشد كارشناسي

  3/32  105  كارشناسي
  4/3  11  كارداني
  3/0  1  ديپلم

  سابقة خدمت

  6/8  28  سال 5كمتر از 
  16  52  سال 10تا  6

  2/13  43  سال 15تا  11
  5/22  73  سال 20تا  16

  2/21  69  سال 20بيشتر از 

  9/4  16  بلي  المللي در ورزش تجربة كرسي بين
  1/95  309  خير

  رشتة تحصيلي
  4/30  99  تربيت بدني
  4/34  112  الملل بينعلوم سياسي و روابط 

  35  114  ساير
 

  ها براساس تحليل عاملي اكتشافي بندي مؤلفه رتبه. 2جدول 
  آلفاي كرونباخ  بارعاملي  رتبه  نام عامل گلدشتاين-ديلون   

انهقدرت هوشمند توسعة  1  42/8  8803/09093/0  
8920/09175/0  27/8  2بعد تاريك  
9185/0  19/8  3اي تعامالت رسانه  9348/0  

9030/0  36/7  4اقتصادي توسعة  9252/0  
8459/0  07/7  5 صلح و دوستي  8956/0  

فرهنگي توسعة  6  71/6  8985/0  9248/0  
الملل بينبرندينگ   7  56/6  9199/0  9359/0  
سياسي  توسعة  8  54/6  9403/0  9524/0  

8964/0  20/6  9 وحدت و همگرايي  9201/0  
9216/09387/0  76/4  10 مبارزه با انزوا  
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يرنوف اسم-هاي آزمون كولموگروف براساس خروجي

نشان داده شده است، تمام ابعاد توزيع  3كه در جدول 

هاي آماري پارامتريك  توان از آزمون نرمال دارند و مي

 .هاي تحقيق استفاده كرد پاسخ به پرسشمنظور  به

  يرنوف براي هر يك از متغيرهااسم-نتيجة آزمون كولموگروف. 3جدول 
 مؤلفه  تعداد ميانگين معيار انحراف  Sig  آزمون ةنتيج

057/0 نرمال  796/0  880/2  توسعة قدرت هوشمندانه 325 

088/0 نرمال  80753/0  229/3  بعد تاريك 325 

084/0 نرمال  93552/0  0077/3 اي تعامالت رسانه 325   

218/0 نرمال  83946/0  652/2  توسعة اقتصادي 325 

32/0 نرمال  80375/0  8538/2  وحدت و همگرايي  325 

062/0 نرمال  80257/0  3462/3  توسعة فرهنگي 325 

16/0 نرمال  75122/0  8810/2 الملل برندينگ بين 325   

298/0 نرمال  83973/0  8497/2  توسعة سياسي  325 

24/0 نرمال  91531/0  7557/2  صلح و دوستي 325 

40/0 نرمال  85055/0  8385/2  مبارزه با انزوا 325 

 
هاي  نتايج آزمون پيرسون نشان داد از ميان مؤلفه

رفت از بعد تاريك با توسعة قدرت  مورد مطالعاتي، برون

). = r 535/0(هوشمندانه بيشترين همبستگي را دارد 

 .آمده است 4هاي آزمون پيرسون در جدول  ساير يافته

 

  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي موجود در تحقيق. 4جدول 

هاي مورد  مؤلفه
 بررسي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

قدرت  توسعة

 هوشمندانه

1  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

برون رفت از بعد 

 تاريك

535/0  1  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  

اي تعامالت رسانه  165/0  178/0  1  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

اقتصادي توسعة  260/0  335/0  288/0  1  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

498/0 وحدت و همگرايي   478/0  249/0  312/0  1  ----  ----  ----  ----  ---- 

فرهنگي توسعة  349/0  439/0  380/0  307/0  486/0  1  ----  ----  ----  ---- 

الملل بينبرندينگ   406/0  423/0  208/0  367/0  453/0  361/0  1  ----  ----  ---- 

سياسي  توسعة  249/0  311/0  385/0  510/0  347/0  393/0  221/0  1  ----  ---- 

دوستيصلح و   361/0  398/0  211/0  269/0  501/0  293/0  362/0  158/0  1  ---- 

266/0 مبارزه با انزوا  338/0  261/0  368/0  325/0  350/0  242/0  495/0  154/0  1 
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منظور درك بهتر  پيوند ميان دانش نظري و تجربي به

هاي رويكردي الگويابي معادالت  از دنياي واقعي از ويژگي

چنين تحليلي امكان الگوسازي براساس . ساختاري است

را  همزمان فراهم  2و متغيرهاي مشهود 1متغيرهاي مكنون

سازد و اين ويژگي بسيار مناسب براي تحليل الگوهاي  مي

شده در آنها  نظري است كه در بيشتر مواقع مفاهيم اشاره

متوسط . هاي غيرقابل مشاهده را خالصه كرده است پديده

عنوان معياري براي  به) AVE(شده  نس استخراجواريا

 5/0معادل ) AVE(حداقل . رود كار مي اعتبار همگرا به

بيانگر اعتبار همگراي كافي است؛ به اين معنا كه يك 

طور متوسط بيش از نيمي از  تواند بهمتغير مكنون مي

طوركه در  همان. هايش را تبيين كندپراكندگي معرف

براي متغير   AVEد، مقدار شو مشاهده مي 5جدول 

براي سه متغير . است 5/0مكنون با مدل انعكاسي باالتر از 

شده سنجيده  مكنوني كه هر كدام با يك متغير مشاهده

بنابراين . اند، مقدار اين شاخص برابر يك است شده

گيري  هاي اندازه توان گفت كه روايي همگراي مدل مي

كننده است و  ميلروايي افتراقي مفهومي تك. مطلوب است

: دو معيار براي آن مطرح است PLSدر مدلسازي مسيري 

معيار فورنل الكر . و آزمون بار عرضي الركر -معيار فورنل

هر متغير مكنون   AVEاز نظر آماري دارد كه  بيان مي

بايد بيشتر از باالترين توان دوم همبستگي آن متغير با 

روايي افتراقي را اين معيار . ساير متغيرهاي مكنون باشد

با توجه به اينكه مقدار . كند در سطح سازه ارزيابي مي

AVE  براي هر سازه بيشتر از توان دوم همبستگي آن

هاي انعكاسي موجود در مدل است،  سازه با ساير سازه

گيري انعكاسي تأييد  هاي اندازه بنابراين روايي افتراقي مدل

آزمون بار عرضي يكي ديگر از معيارهاي ). 4( شود مي

در . ارزيابي روايي افتراقي است كه آزادي بيشتري دارد

رود بار هر معرف براي هر متغير  اين آزمون انتظار مي
                                                           
1. Latent Variable 
2 . Manifest Variable 

مكنون خود بيشتر از بارهاي عرضي يا بار آن معرف براي 

الكر روايي - اگر معيار فورنل. ساير متغيرهاي مكنون باشد

كند، آزمون بار عرضي  طح سازه ارزيابي ميافتراقي را در س

هاي  يافته. كند ارزيابي روايي را در سطح معرف فراهم مي

پژوهش در اين بخش نشان داد كه بار هر معرف انعكاسي 

ها و  براي هر سازه بيشتر از بار آن معرف براي ساير سازه

در بررسي . گيري است بيانگر تأييد نهايي روايي مدل اندازه

-Tمقادير ( Z  ختاري، ضرايب معناداريمدل سا

VALUE( معيار ،R2  و معيار ،Q2  مدل ساختاري بررسي

) Z )T - Valueطور كلي ضريب معناداري  هب. شود مي

بدين . شود تعيين مي -96/1و  96/1براساس نقاط بحراني 

 96/1ترتيب كه چنانچه ميزان ضريب معناداري بيشتر از 

فرض صفر مورد پذيرش و  ،باشد - 96/1تر از  يا كوچك

هاي اين قسمت  يافته. شود يد ميأيمعنادار ت ةوجود رابط

از سوي . پژوهش است ةانگر تأييد تمام مفروضات اوليبي

زاي يك  هاي درون مربوط به سازه R2 هرچه مقدار ،ديگر

در يك . مدل بيشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است

يك يا دو  تحت تأثيرزا  درون ةكه يك ساز مدل، درصورتي

به باال نشان از  33/0از  R2مقدار  ،زا قرار گيرد برون ةساز

. دارد زا هاي درون ميان بين آن سازه و سازه ةقوت رابط

. براي متغير مكنون در سطح متوسط وجود دارد R2مقدار 

بيني مدل در  گير قدرت پيش-يا آزمون استون Q2معيار 

در مورد شدت . زدسا متغيرهاي وابسته را مشخص مي

زا سه مقدار  هاي درون بيني مدل در مورد سازه قدرت پيش

بين كم،  عنوان قدرت پيش را به 35/0و  15/0، 02/0

كه مقدار اين  درصورتي. اند متوسط و قوي تعيين كرده

كمتر از صفر شود، مدل احتياج به اصالح  معيار صفر  يا

مدل  ،دشو مشاهده مي 5طوركه در جدول  همان .)4( ددار

بيني  شده در اين پژوهش توانايي بااليي در پيش ارائه

الملل  هاي وابسته و ديپلماسي ورزشي در روابط بين مؤلفه

 . دارد
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  برازش مدل ساختاري. 5جدول 
سازة 
  بين  پيش

AVE سازة مالك  
تأثير   ضريب

  مسير
T-Value R2 

 
F2 

  
Q2 Red 

توسعة 
  فرهنگي

  
6499/0  

سياسي توسعة  291/0  729/5  
 

 ----- 

12/0  672/0   

672/0  

 

اي تعامالت رسانه  388/0  754/9  06/0   

253/0 صلح و دوستي  202/5  005/0   

توسعة 
  سياسي

6577/0  
رفت از بعد  برون

 تاريك
327/0  620/7  228/0   ----- 657/0  146/0  

تعامالت 
  اي رسانه

7694/0  

سياسي توسعة  283/0  273/6  

15/0  

 ----- 716/0  

 

113/0  
118/0 بر صلح و دوستي  138/2   -----  

وحدت ملي و 

 همگرايي
254/0  631/5   -----  

رفت از  برون
  بعد تاريك

6720/0 236/0 بر مبارزه با انزوا   568/4  107/0   ----- 672/0  068/0  

وحدت و 
همگرايي 

  ملي
7189/0 223/0 مبارزه با انزوا   495/4  064/0   ----- 718/0  046/0  

6828/0  مبارزه با انزوا اقتصادي توسعة   384/0  030/9  1559/0   ----- 682/0  104/0  

توسعة 
  اقتصادي

6736/0  
قدرت  توسعة

 هوشمند
264/0  908/5  147/0   ----- 657/0  098/0  

توسعة قدرت 
  هوشمندانه

6763/0 الملل بينبرندينگ    412/0  570/9  069/0   ----- 676/0  046/0  

و  صلح
  دوستي

7111/0   ------  -----  ------ 101/0   ----- 711/0  07/0  

برندينگ 
  الملل بين

6260/0   ------  ------  ----- 17/0   ----- 626/0  105/0  

  

 5آمده برگرفته از جدول  دست در نهايت مدل نهايي به

 .آمده است 2افزار پي ال اس نيز در شكل  با استفاده از نرم
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توسعة : EC،وحدت و همگرايي: UN،صلح و دوستي: FR،توسعة فرهنگي: CUL،توسعة سياسي: POL(مدل نهايي پژوهش . 2شكل 

 )بعد تاريك: DAR،اي تعامالت رسانه: ME،مبارزه با انزوا: FI،قدرت هوشمندانه: IN،المللي برندينگ و پرستيژ بين: BR،اقتصادي

 
  گيري بحث و نتيجه

ترين عامل در بين ابعاد ديپلماسي ورزش  اولين و مهم

بود؛ اگرچه بسياري از ) درصد 48/8(قدرت هوشمندانه 

دانند،  رديف با قدرت نرم مي پژوهشگران اين قدرت را هم

قدرت هوشمندانه را تركيبي از قدرت ) 2003( 1ناي

؛ از اين ديدگاه قدرت نرم )4(كند  سخت و نرم تعريف مي

. ساز نفوذ و ژرفاي بيشتر كاربرد قدرت سخت است زمينه

توان از  سازگاري و حركت ورزش با افكار عمومي را مي

جمله داليل بارز ظهور قدرت هوشمندانه در اين زمينه 

ورزش در كنار مسئوالن، مخاطبي غير از آنان ). 5(ناميد 

ينه ابزارهاي تبليغاتي دهد و در اين زم را نيز پوشش مي

تواند  كند و مي ها را نيز درگير مي مختلفي از جمله رسانه

از اين بستر براي پيشبرد اهداف ديپلماتيك خود نيز 

هاي افراد را بدون  تواند خواسته ورزش مي. استفاده كند

كاري و مونوپل كردن منتشر كند و به اين نيازها از  پنهان

. پاسخ دهد) جبار يا امتيازجاي ا به(طريق مجذوب كردن 

ديپلماسي ورزشي با ارائة جذابيت شيزوفرنيك نهفته در 

تواند با تأثيرگذاري بر عامة مردم به نتايج  خود مي

عنوان مفهومي  در واقع ورزش به. مطلوبش دست يابد

                                                           
1. Nye 

اي با ارتباط با فرهنگ، اقتصاد و سياست  رشته ميان

تواند  مي) 1(ه هاي اصلي قدرت هوشمندان عنوان مؤلفه به

جايگزيني مناسب براي بهبود تعامالت سياسي ميان 

دومين عامل و ) درصد 27/8(بعد تاريك . كشورها باشد

. الملل است دربرگيرندة تحريم و ترور در ورزش بين

اي،  دليل پوشش وسيع رسانه رويدادهاي بزرگ ورزشي به

توجه و مخاطب ميلياردي خود بهترين و مقرون 

هاي تروريستي و  ن مكان براي فعاليتتري صرفه به

» بازي شب تئاتر خيمه«رسانه در واقع . ضدبشري است

). 4(منظور رسيدن به اهداف خود است  ها به تروريست

توان سرآغاز اين  مونيخ را مي 1972هاي المپيك  بازي

مفهوم در جامعة بشري دانست، چراكه پس از آن چهرة 

مردم جهان تداعي پوش در اذهان  ترور با مردي نقاب

مورد حملة تروريستي  178ها  پس از آن بازي. شد مي

مرتبط با رويدادهاي ورزشي و ورزشكاران به ثبت رسيده 

سومين عامل ) درصد 19/8(اي  تعامالت رسانه ).4(است 

 . دهندة ديپلماسي ورزشي است تشكيل

جهاني شدن و انقالبات ارتباطاتي و چگونگي توصيف 

هاي مهم و  توان از جمله مؤلفه ها را مي هيك كشور در رسان

تمايل افكار  .تأثيرگذار در توسعة روابط ديپلماتيك دانست



  101                   مؤلفه هاي ديپلماسي ورزش در توسعة روابط بين الملل جمهوري اسالمي ايران) SEM(مدلسازي ساختاري 

 

 

عمومي جهان به كسب اخبار و اطالعات مربوط به 

وقايع  ةرويدادهاي ورزشي از يك سو و انعكاس گسترد

هاي ارتباطي جمعي جهاني از سوي  ورزشي در رسانه

ورزش و سياست  موجب شده است تا قلمرو ،ديگر

 )2003( 1فيشر). 6( تر شوند روز به هم نزديك به روز

بخش تبادل فرهنگي،  سهديپلماسي عمومي را ماحصل 

داند كه ورزش  اي مي ديپلماسي فرهنگي و پخش رسانه

در هر سه قسمت نقش مهمي داشته  دتوان الملل مي بين

اي قرار  عمومي در هر نقطه-باشد و در پيوستار خصوصي

هاي ورزشي در ديپلماسي  مديريت رسانه). 21( گيرد

عمومي برخالف ديپماسي سنتي كه همواره پشت درهاي 

شود، نقشي  ها برگزار مي بسته و به دور از هياهوي رسانه

. الملل دارد حياتي در بهبود جايگاه كشورها در روابط بين

چهارمين مؤلفه توسعة ) درصد 36/7(توسعة اقتصادي 

نظران بر  بسياري از صاحب. كشورهاست روابط ديپلماتيك

اين باورند كه توسعة ديپلماسي ورزشي در گرو توسعة 

هر كشوري با ميزباني . اقتصادي كشورها و برعكس است

تواند با كسب ميزباني درصد جزيي  ميرويدادهاي ورزشي 

و با  كند مسائل و مشكالت اقتصادي خود را برطرف

 را يپلماتيك خودپيشرفت اقتصادي روابط سياسي و د

برزيل، چين، (براي مثال كشورهاي بريك . دهدسامان 

از ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي نيز ) روسيه و هند

عنوان يكي از منابع راهبردي توسعة روابط ديپلماتيك  به

پنجمين ) درصد 07/7(صلح و دوستي . كنند استفاده مي

مردم . مؤلفة توسعة روابط ديپلماتيك از طريق ورزش است

جهان از طريق بازي با يكديگر تفاهم بيشتري پيدا 

هاي خود كمتر به  كنند و در نتيجه براي رفع اختالف مي

ناكارامدي ديپلماسي نظامي در حل . زور متوسل شوند

مناقشات و منازعات سياسي كشورها سبب شده تا اين 

هاي اثرگذار ديپلماسي  عنوان يكي از مؤلفه مفهوم به

                                                           
1. Fisher 

كشور با روابط  يك از سوي ديگر،. شود ورزشي مطرح

المللي شانس باالتري براي  بين ةحسنه و دوستانه با جامع

توسعة . دكسب ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي دار

با  ورزشيديپلماسي همراه كردن ) درصد 71/6(فرهنگي 

. مولد قدرت نرم است هاي مؤلفهروابط فرهنگي از جمله 

هاي  فرهنگ ائه و ظهور خردهورزش بستري مناسب براي ار

ويژه ميزبانان رويدادهاي بزرگ  كشورهاي مختلف به

در واقع كشورها از طريق نمايش فرهنگ . ورزشي است

خود در رويدادهاي بزرگ ورزشي به قبض و بسط جايگاه 

برندينگ و پرستيژ . پردازند الملل مي خود در عرصة بين

لماسي ورزش هفتمين مؤلفة ديپ) درصد 56/6(المللي  بين

شكل المللي  بينبرندينگ . الملل است در توسعة روابط بين

در بين كشورهاست كه  اي از ديپلماسي عمومي تازه

 ترين شكل دستيابي به آن از طريق ورزش است آسان

شود تا  موجب مي »برند ملي«عنوان يك  ورزش به). 20(

ثيرگذار باشند و از أد اجتماعي تنها بتوان ها و سياست دولت

توسعة سياسي  .يابنداين راه به اهداف خويش دست 

اگرچه در ادبيات سياسي ديپلماسي ورزشي ) درصد 54/6(

عنوان ابزاري در دست سياستمداران بوده، اما امروزه  به

بيشتر متخصصان حوزة ديپلماسي ورزش بر اين باورند كه 

روابط  عنوان مسيري مرتبط با تواند به ورزش خود مي

سياسي نقشي متمايز و مستقل در توسعة روابط 

 20/6(وحدت و همگرايي ملي . ديپلماتيك ايفا كند

دهندة ديپلماسي ورزش  نهمين مؤلفة تشكيل) درصد

براي نمونه در مسابقات جهاني اهتزاز پرچم و پخش . است

دنبال پيروزي ورزشكاران وابسته  سرود ملي يك كشور به

مختلف آن كشور بازگوكنندة وحدت هاي  فرهنگ به خرده

 76/4(مبارزه با انزوا و تحريم . ملي در آن كشور است

دهندة توسعة روابط  آخرين عامل تشكيل) درصد

هاي اقتصادي يكي از  تحريم. ديپلماتيك در ورزش است

مثابة ارزش  است كه ورزش به ابزارهاي ديپلماسي اجبار
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خاصم و گاه تقابل كشورهاي مت مشترك جهاني تجلي

كشورها از بستر ورزش . متجاوز در مقابل يكديگر است

منظور اعتراض خود نسبت به رفتار جامعة جهاني يا  به

  . كنند طور خاص كشوري متجاوز عليه خود استفاده مي به

نتايج معادالت ساختاري نيز تمامي مفروضات 

 5جدول . برخاسته از مدل مفهومي پژوهش را تأييد كرد

در ابتدا توسعة فرهنگي بر تعامالت سياسي نشان داد كه 

تحقق اهداف نرم را ) 2011( 1النزاك و بلين. اثرگذار است

در ساية تعامالت فرهنگي مانند سفيران هنري، ورزشي و 

نمونة بارز ... براي نمونه فدرر، بكام، مسي و . دانند مي... 

ند كه با حضور خود در مراسم مختلف ا سفيران فرهنگي

. )18(د به توسعة سياسي كشور خود كمك كنند توانن مي

اي براي  ها و نهادهاي ويژه ايجاد سازماناز سوي ديگر، 

ها،  نامه تنظيم و اجراي روابط فرهنگي، انعقاد موافقت

سيس مراكز فرهنگي، أهاي خواهرخواندگي، ت نامه تفاهم

هاي علمي، پژوهشي و  هاي دوستي، همكاري انجمن

هاي راديويي و  ميان سازماندانشگاهي، همكاري 

از جمله ... تلويزيوني، ورزشي، جهانگردي، جوانان و 

كار گرفته  ابزارهايي هستند كه امروزه در روابط فرهنگي به

ساز رشد  تواند زمينه كه اين موضوع خود مي شود مي

سياسي و ايجاد يا تقويت روابط سياسي كشورها با يكديگر 

پژوهش نشان داد توسعة  هاي از سوي ديگر، يافته. شود

پرواضح است . اي تأثيرگذار است فرهنگي بر تعامالت رسانه

فيلم، سرگرمي، (هايي چون هنر  فرهنگ مقوله ةدر عرص

راديو، (ها  رسانهو ) موسيقي، تئاتر، هنرهاي نمايشي

نقش ) ها و مجالت، اينترنت و ماهواره تلويزيون، روزنامه

به مخاطب ميلياردي از يك سو با توجه . پررنگي دارند

اين فرهنگ رسانه و از سوي ديگر با توجه به زبان ماليم 

تواند روابط رسمي را همراه با تفاهم همچنان  ميمفهوم 

هاي  روابط ميان كشورها چنانچه به عرصه. دارد زنده نگه

                                                           
1. Lanzac & Blain 

تنها در سطح رسمي باقي  نه ،فرهنگي كشيده شود

ها ايجاد  تن ملتري را ميا بلكه پيوندهاي گسترده ،ماند مي

  .كند مي
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