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 چکیده
لف اقتصاد ایاالت متحده بر سر موضوعات مخت خصوصبهسالۀ شکوهمند خود بارها با کشورهاي غربی  40جمهوري اسالمی ایران در تاریخ 

رم نسیاسی به چالش کشیده شده است. در این میان ایران با ابزارهاي مختلف تالش کرده است تا ضمن تقویت قواي نظامی خود، قدرت 

یت نقش با توجه به اهم خود را نیز در جامعۀ جهانی افزایش دهد. یکی از ابزارهاي مهم اعمال این قدرت دیپلماسی از راه ورزش است.

ي دیپلماسی هامؤلفهآمریکا، پژوهش حاضر ابتدا ضمن استخراج  ژهیوبهدیپلماسی ورزش در بهبود روابط بین ایران و کشورهاي غربی 

ي هاهیگو پردازد. با استفاده از ادبیات پژوهشی دیپلماسی ورزشیدر بهبود روابط بین دو کشور می هامؤلفهورزش ایران، به نقش این 

سپیرمن ابه بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون  PLSو  SPSSي افزارهانرمپرسشنامه مشخص شده و سپس با استفاده از 

رهاي مستقل و وابسته تعیین شد. نتایج آزمون تفسیري متغی -و تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته شد و در نهایت مدلسازي ساختاري

داري با ي مذهبی بیشترین تأثیر را بر تبادل فرهنگی دارد. تبادل فرهنگی رابطۀ مثبت و معناهاانیجرغیر همبستگی نشان داد که مت

 رسدیم نظربه ي و وحدت ملی با توسعۀ اقتصادي مشاهده شد.سازصلحي و وحدت ملی دارد. در نهایت رابطۀ مثبت و معنادار بین سازصلح

ران و این بر تقویت صلح و دوستی میان جمهوري اسالمی ایدر بستر ورزش، عالوه ژهیوبهرهنگی یافتن گفتمان مشترك در ابعاد تعامالت ف

 کشورها، توسعۀ اقتصادي را براي جمهوري اسالمی ایران به ارمغان آورد.
 

 يدیکل يهاواژه
 .ایاالت متحده، ایران، دیپلماسی ورزش، کشورهاي غربی
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 مقدمه

در پرتو جهانی شدن، توسعه و پیشرفت سریع فناوري 

ت ارتباطات و اطالعات گسترش یافته و استفاده از امکانا

ن ی را دگرگوالمللنیبمزبور و دسترسی آسان، شرایط 

ساخته است. این دگرگونی ساختاري و ماهوي در نظام 

رده است ک، دیپلماسی عمومی را به ابزاري تبدیل المللنیب

لی خود با توسل به آن بهتر بتوانند به اهداف م هادولتکه 

یشتر ؛ اهدافی که ب)1(در رابطه با دیگر کشورها دست یابند 

. در )2(جنبۀ سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی دارد 

ته کنار این اهداف، ماهیت دیپلماسی عمومی نیز تغییر داش

و روابط  المللنیبگذشته که ماهیت نظام  برخالفاست. 

مبتنی بر قدرت سخت بود و از ابزارهایی همچون  بین آن

ي هافائتالو ایجاد اتحادها و  هایزنیرانیروي نظامی، ارتش، 

ی خود استفاده المللنیبی براي تحقق اهداف المللنیب

ي جایگزین هاراهدنبال ، امروزه کشورهاي جهان بهکردندیم

 کبراي پیشبرد اهداف دیپلماتی» يترنرم«و به اصطالح 

ند که ادر تالش هادولتبر آن، عالوه. )3(خود هستند 

ي دستگاه دیپلماسی خود را صرفاً معطوف به ریگجهت

 ي اجتماعی وهاسازههیأت حاکمۀ کشور مقابل نساخته و 

 نیترمهمیکی از  رونیازاذهنی مردم آن را نیز متأثر سازند. 

ی . در دیپلماسدیآیمي دیپلماسی جدید روي کار هایژگیو

و  زندیمنوین رضایت و خواست مردم حرف اول را 

ت. ي افراد تابع نظرهاي مردم اسمرزبروني هامیتصم

همچنین از ابزارهاي جایگزین دیگري (غیر از ابزارهاي 

. شودیمي استفاده مرزبروني هاآرمانسخت) براي تحقق 

دهاي رپژوهشگران و سیاستمداران با توجه به کارک رونیازا

» قدرت نرم«و آموزشی ورزش و اینکه نوعی  زیآمصلح

 .)4( ندیگویم، از دیپلماسی ورزش سخن شودیممحسوب 

دیپلماسی ورزش در واقع تالش سفیران ورزشی 

تقویت تصویر و قدرت  منظوربهکشورها در میادین مختلف 

                                                           
1 . Dennis Rodman 

 ۱راي نمونه حضور دنیس رودمنبنرم یک کشور است؛ 

یی در کره شمالی و تماشاي بسکتبال کایآمربسکتبالیست 

کره شمالی بیانگر قدرت این بخش از  جمهورسیرئهمراه به

ت؛ یا در آغوش گرفتن تصویر رهبر دیپلماسی عمومی اس

یی در کایآمر ریگیکشت ۲ایران توسط ملوین داگالس

حۀ انتخابات ریاست جمهوري هفتم ایران نمایی دیگر بحبو

از قدرت نرم ورزش در توسعۀ روابط کشورهاي متنازع با 

ي هاارزشیکدیگر است؛ این نوع دیپلماسی مبتنی بر 

تر افکار عمومی و فرهنگی و اجتماعی کشورهاست و بیش

. دیپلماسی دهدیمرا هدف قرار  هادولتسیاستمداران و 

که  شودیمشناخته  هادولتۀ اکسیري براي منزلبهورزش 

افتراق  تواندیم نخوردهدستابزار دیپلماتیک بکر و  عنوانبه

وگو و پایداري را ترویج دهد. را از بین ببرد و توسعه، گفت

، کنندیممؤسساتی که در زمینۀ ورزش و دیپلماسی فعالیت 

ي ورزشی مثبتی مانند احترام متقابل، هاارزش توانندیم

نظم، صبر و تحمل و دلسوزي را در بین روابط تند و خشن 

. )5(ا شوند سیاسی افزایش دهند و مایۀ تلطیف این فض

آگاهانه و مداوم توسط بازیگران  صورتبهدیپلماسی ورزش 

ی براي پیشبرد سیاست، تجارت، توسعه، ردولتیغدولتی و 

آموزش، تصویر، شهرت، نام تجاري و ارتباطات مردم به 

 شودیمي از رویدادهاي ورزشی استفاده ریگبهرهمردم با 

به دور میز  هاپلماتیدکه گونههمان. در واقع )6(

، ورزشکاران نیز براي تحقق منافع ملی به دور نندینشیم

؛ دیپلماسی ورزش بیشترین تأکید را بر عامل دوندیمپیست 

و همین  دیآیموجود به هاملتو  هادولتصلح دارد که بین 

عامل تمایل به برگزاري رویدادهاي ورزشی را بیشتر 

ي انمونهپکن  2008ي المپیک هايبازراي مثال ب. کندیم

از تفاهم و تقویت حس دوستی و از بین رفتن مرزهاي 

. بنابراین )7(در دوران پایانی جنگ سرد است  جادشدهیا

پیوند بین دیپلماسی و ورزش راهکاري مؤثري است که در 

2  . Melvyn Douglas 
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و مؤثري را براي کسب  رتروشنکنار یکدیگر افق 

 .)3( دهدیمدست ی بهالمللنیبي دیپلماتیک هاتیموفق

یکی از ابعاد  عنوانبهي فرهنگی، ورزش هاحوزهبر عالوه

مهم و تأثیرگذار نقش بسزایی در توسعۀ اقتصاد سیاسی 

ي سیاسی و هاجنبهدلیل . به)8(کشورها داشته است 

به رسمیت شناخته شده  گستردهفرهنگی، ورزش به شکلی 

ي هاشیپو ریناپذییجداجزء  المللنیباست و امروزه ورزش 

گفت سهم  توانیم. در این باره )9(ست هاملتروابط میان 

هر کشور از صنعت ورزش بسته به نوع فرهنگ و دیدگاه 

متفاوت است؛ در کشورهایی که  سیاسی آن رانیگمیتصم

ابزاري براي سرگرمی مردم بوده در مقایسه با  صرفاًورزش 

 آنهامنزلۀ بخشی از اقتصاد کالن بهکشورهایی که ورزش 

مطرح است، گردش مالی متفاوتی از ورزش را شاهدیم 

 15در بین  مثال در انگلستان، صنایع ورزشی طوربه. )10(

صنعت بزرگ آن کشور قرار گرفته است و در مقابل در 

، ورزش حتی صنعت کوچک افتهینتوسعهبعضی کشورهاي 

. ولی آنچه مشخص است سهم رودینمشمار مولد نیز به

باالي درآمد کشورهاي پیشرفته از صنایع ورزشی است. 

ي دیگر یک تفریح احرفه، ورزش آنهاعبارتی در دنیاي به

با قابلیت باال براي جذب سرمایه  پرسود، بلکه صنعتی نیست

ۀ گانپنجي هاقدرتیکی از  عنوانبهاست. براي نمونه برزیل 

با طراحی دهۀ ورزش (بین  -۱بریکس -اقتصاد نوظهور 

) تالش کرد تا با میزبانی 2010تا  2020ي هاسال

ي مختلف ورزشی مانند جام جهانی فوتبال در سال هارشته

بر استفاده از ریو عالوه 2016المپیک تابستانی  یا 2014

 عنوانبهمیراث این مسابقات در توسعۀ اقتصادي، خود را 

. )11(معرفی کند  المللنیبکشوري استاندارد در عرصۀ 

 تواندیمتوجه به ورزش و رویدادهاي ورزشی  رونیازا

ي اشتغال را تحت تأثیر قرار هاحوزههمچون چتري سایر 

                                                           
1 . BRICs: Brazil, Russia,India,China,South 
Afreica 

 هاحوزهبر اشتغال افراد دیگر  میرمستقیغ صورتبهدهد و 

ي اقتصادي در کنار هايهمکارتأثیر بگذارد. توسعه و 

به ترویج  هادولت شودیمارتباطات ورزشی سبب 

یی هادرسي فرهنگی و خارجی خود بپردازند و هااستیس

. در کنار این منفعت ملی، امروزه )12(از یکدیگر یاد گیرند 

دیپلماسی ورزشی توانسته است تا مرزها را کمرنگ جلوه 

گو باز کند تا از این وي بیشتري را براي گفتهاراهدهد و 

. این )13(مختلف در کنار یکدیگر جمع شوند  طریق افراد

نوع دیپلماسی سبب شده است تا ارتباط بین دولت و ملت 

ویکم در طول زمان تقویت شود و در اوایل سدة بیست

 المللنیبنظریه، سیاست و فرهنگی که در روابط  عنوانبه

 . )14(بر مبناي آن واقع شده است، مورد توجه قرار بگیرد 

و توجه  دیتأکبا بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که 

راهکار مؤثر رفع  عنوانبهزیادي بر دیپلماسی ورزش 

ي و همکاران چناریبخشي کشورها شده است. هاتنش

ۀ راهکارهایی براي ارائ«) در پژوهشی با عنوان 1398(

توانمندسازي و ارتقاي دیپلماسی ورزشی در سیاست 

با رویکردي کمی و کیفی » ري اسالمی ایرانخارجی جمهو

 هاينامهآیین بازنگري و به این نتیجه رسیدند که بازبینی

 المپیک ملی کمیتۀ ورزش، وزارت( ورزشی نهادهاي اجرایی

 وزارت و ورزش وزارت بین هماهنگی جلسات برگزاري ،...)و

 آموزش ورزشی، دیپلماسی اصلی متولیانعنوان به خارجه

 تعامالت اولیۀ اصول با کشور ورزشی - سیاسی مدیران

 و جامع برنامۀ اجراي و تدوین جهانی، سطح در المللیبین

 تعریف ورزشی، دیپلماسی ارتقاي و گسترش جهت در علمی

 نهادهاي و هادستگاه به ورزشی دیپلماسی مفهوم نییتب و

 در مهم راهکارهاي عمومی، دیپلماسی حوزة در فعال دولتی

 سیاست در ورزشی دیپلماسی تقویت و توانمندسازي

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

ورزش در توسعۀ  سازصلحطراحی مفاهیم فرهنگ «عنوان 

به این نتیجه رسیدند که از میان » المللنیبروابط 

یکی از مصادیق بارز  عنوانبهي مختلف، ورزش هادهیپد

ي در اژهیویی در هزارة سوم توانسته است نقش جوصلح

ۀ کشورهاي در حال توسعۀ بریک انیجوصلحي هابرنامهمیان 

جنوبی) ایفا کند و (برزیل، چین، روسیه، هند و آفریقاي 

اهرم و ابزاري براي بیان  عنوانبهاین کشورها از ورزش 

. اندکردهي خود از جامعۀ جهانی استفاده هاخواسته

دنبال مطرح کردن طرح ویو جمهوري اسالمی ایران نیز به

از  تواندیمدر مجمع عمومی سازمان ملل،  2013در سال 

اهداف خود در تحقق آرمان و  منظوربهظرفیت ورزش ملی 

نشان داد  هاافتهی استفاده کند. همچنین یالمللنیبعرصۀ 

نقش تبیینی در  تواندیممفهوم پرتکرار در حوزة ورزش  34

داشته باشد. در میان این  سازصلحایجاد مفهوم فرهنگ 

ي جنگ و دیپلماسی نظامی جابهجایگزینی ورزش « هاهیگو

. )16(گویه بود  نیپرتکرارتر» یالمللنیبو ایجاد دوستی 

جایگاه «)در پژوهشی با عنوان 1396محمدي عزیزآبادي (

ی براي ایجاد صلح و المللنیبورزش در سیاست داخلی و 

ي مهم و راهبردي زیر هانقشدریافتند که ورزش » دوستی

در سطوح مختلف دارد؛ بهبود  هادولتو  هاملترا در روابط 

لح و و تصحیح تصویر یک ملت، تقویت دوستی، افزایش ص

، پیشبرد تجارت و گردشگري، هاملتتوسعۀ دوستی بین 

و  هاتیاقلی، وحدت بخشیدن به المللنیبتشویق توسعۀ 

براي دوستی بین  المللنیباز همه، بهبود روابط  ترمهم

. باقري، )17(ي راهبردي است هانقشاز جمله این  هاملت

)، در پژوهشی با 1395ي و نظریان (آبادضیفشریعتی 

» ي دیپلماسی ورزشهامؤلفه) ISMمدلسازي نرم («عنوان 

ي دیپلماسی ورزشی را در هامؤلفه، هادادهپس از تحلیل 

طراحی  ISMهفت سطح قرار دادند که براساس آن گراف 

                                                           
1 . Jankovic  

سطح زیربنایی و سازنده، توسعۀ  عنوانبهشد. در سطح یک 

ی المللنیبفرهنگی و در آخرین سطح برندیگ و پرستیژ 

براساس  هامؤلفه، MICMACقرار گرفت. پس از تحلیل 

قدرت نفوذ و وابستگی، در سه ناحیۀ پیوندي (توسعۀ 

ي، وحدت ارسانهی)، مستقل (تعامالت دوستصلحفرهنگی و 

و هویت ملی، توسعۀ سیاسی و مبارزه با انزوا)، و وابستگی 

ی المللنیب(بعد تاریک، توسعۀ اقتصادي، برندینگ و پرستیژ 

. )18(ي شدند بنددستهو توسعۀ قدرت هوشمندانه) 

نقش «) در پژوهشی با عنوان 1394یی و شیرزادي (رضاشاه

ی جمهوري اسالمی المللنیبورزش در گسترش مناسبات 

به بررسی نقش ورزش در عرصۀ روابط و مناسبات » ایران

ي پژوهش آنان هاافتهی ایران پرداختند. یالمللنیب

و توجه بیشتر به نقش ورزش در توسعۀ  ة تأکیددهندنشان

با سایر کشورها و  هايهمکارروابط دوستانه و گسترش 

دلیل نقش عوامل فرهنگی، قدرت ی بهالمللنیبي هاسازمان

 عنوانبهنرم و تعامل در سیاست خارجی و توجه به ورزش 

ی کشور با کسب المللنیبابزاري در جهت ارتقاي پرستیژ 

ی و المللنیبي ورزشی هاعرصهو افتخارات در  هاتیموفق

اي ) در مقاله2017( 1. جانکویک)19(نمایش قدرت است 

ی: نقش دیپلماسی المللنیبتقویت حل اختالفات «با نام 

المپیک باستانی، بلکه تمرینات  تنهانهنشان داد که » ورزشی

 توانندیم هاورزشکه  دهدیمقواعد بازي فوتبال نشان 

ی المللنیباختالفات  وفصلحلاي مکمل در وسیله عنوانبه

ي هانگرشکار کنند. دیپلماسی ورزشی ابزاري است که 

تصویر ملی را بهبود  تواندیمو  کندیمسیاسی را بیان 

ي بیشتر ریگجهتي براي اهیپابخشد. دیپلماسی ورزشی 

فضاي خوبی بین  تواندیمافکار عمومی است، همچنین 

کشورها براي حل اختالفات ایجاد کند. هدف این پژوهش 

بررسی کاربردپذیري دیپلماسی ورزشی در محیط جهانی 

یی را براي اختالفات مربوط هافعلی است و سازوکار
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 ارائهحقوقی عملی  مسائلی، مشکالت جهانی و المللنیب

) در پژوهش خود با عنوان 2016( ۱. اشنایدر)20( دهدیم

، »یالمللنیبة روابط مثبت کنندلیتسه عنوانبهورزش «

، افتهیبهبودی لالملنیبنشان داد که ورزش از طریق روابط 

به حل مشکالت جهانی معاصر کمک کند. ورزش  تواندیم

بدون در نظر گرفتن وضعیت  هاحکومتدر سراسر جهان و 

 عنوانبهة مناسبی در روابط مثبت است. کنندلیتسهفعلی 

موجب  توانندیم هاورزشی، المللنیبیک فعالیت مشترك 

، ایجاد هاملتمیان  تیحسن ن، ایجاد المللنیبتعامالت 

دوستی و وفاداري در میان افراد از ملل مختلف شوند. 

ي و درك متقابل مفاهیم بین کشورهاي گذاراشتراكبه

، هایهمانیمی و المللنیبمیزبان در رویدادهاي ورزشی 

هویت ملی را تقویت کند،  تواندیمنتیجۀ تعامالت است که 

ر سراسر همچنین سبب ایجاد احساسات مثبت بین افراد د

کشور شود. اگر شهروندان جهانی ذهنی باز داشته باشند، 

روابط  تواندیم، در واقع کنندهلیتسهیک  عنوانبهورزش 

 ۲. بویسیوگولو و اوگوز)21(ی را تقویت کند المللنیب

نقش ورزش در روابط «) در تحقیقی با عنوان 2016(

بیان کردند که ورزش به ابزار تحریم بزرگ در » المللنیب

تبدیل شده است. این پدیده در سدة  المللنیبروابط 

بوده که این موضوع  هاسازمانگذشته مورد توجه بسیاري از 

تا به امروز ادامه داشته و بسیاري از کشورهاي جهان 

ر ند. داو اثربخش نهیهزکماستفاده از این فضاي  دنبالبه

سدة گذشته و در بحبوحۀ جنگ سرد، ورزش نقش مهمی 

شوروي -در آزمون قدرت و رقابت بین دو قطب جنگ سرد 

در  توانیم آن راداشته است که نمونۀ  -و ایاالت متحده 

ي هاکی روي یخ ایاالت هامیتمیالدي و رقابت  1980دهۀ 

 30پس از  هاییکایآمرمتحده و شوروي دانست؛ جایی که 

                                                           
1  . Schneider  
2  . Boyacioglu & Oguz 
3  .  Fozooni 

نستند بر سلطۀ شوروي بر هاکی روي یخ جهان سال توا

پایان دهند. مسابقات ورزشی به معناي جنگی است که 

نتایج آن مرگ نیست و آثار اقتصادي جهانی شدن را نیز در 

) در 2015( ۳. فزونی)22( دهدیمصنعت ورزش نشان 

دین، سیاست و طبقه اجتماعی؛ تضاد و «اي با عنوان مقاله

توسعۀ مذهبی، طبقاتی، جنسیتی » رقابت در فوتبال ایران

و نژادي را از طریق فوتبال در ایران بررسی کرد. وي فوتبال 

یی نماقدرترا انعکاس ساخت ملی حکومت ایران  و ماحصل 

. از نظر فزونی، ناتوانی داندیممذهب با طبقات اجتماعی 

حکومت در کنترل منازعات فوتبالی ایران موجبات تضعیف 

و این موضوع خود دستمایۀ  آوردیمحکومت را فراهم 

 عنوانبهۀ ورزشی کشتی رشتحمایت بیش از پیش آنان از 

 پرتالطم. او معتقد است فوتبال فضایی شودیمورزش ملی 

اي مختلف است. از و تضاده هاتعارضو مناسب براي بروز 

دید او پیش از انقالب رژیم پهلوي و پس از انقالب نیز 

 عنوانبهي وقت از فوتبال استفادة ابزاري کرده و هادولت

اهرمی سیاسی و اقتصادي براي رسیدن به اهداف حکومتی 

) در پژوهشی با 2015( 4. مان)23( اندکردهخود استفاده 

» مجموعه، مسابقه: ورزش و آیندة دیپلماسیبازي، «عنوان 

نشان داد دیپلماسی ورزشی زمینۀ مشروع مطالعه در روابط 

که  شودیماست و در این پژوهش استدالل  المللنیب

تضاد  رغمبهتمرینات ورزشی مشترك کشورها با یکدیگر، 

نسبی آنها، موجبات نرم شدن نگرش مردم دو کشور نسبت 

. کشورهاي متمرکز بر مفهوم دیپلماسی شودیمبه هم 

که توانایی شکستن اختالفات  اندکردهورزشی ثابت 

) در پژوهشی با 2013( 5. چهابی)24(دیپلماتیک را دارند 

» دیپلماسی ورزشی بین ایاالت متحدة آمریکا و ایران«نام 

ی ورزشی در برقراري سپلمایدبه بررسی نقش و جایگاه 

4  . Munt 
5  . Chehabi 
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ارتباط بین دو کشور از لحاظ سیاسی پرداخته است. او به 

قدرت رسیدن دولت اصالحات در انتخابات ریاست 

را نقطۀ آغازي براي رویکرد  1997جمهوري ایران در سال 

دوستانه در برابر کشورهاي مختلف دنیا گزارش کرد. 

کرد پیشنهاد  1998دولت اصالحات در سال  جمهورسیرئ

ابزاري دیپلماتیک براي بهبود روابط  عنوانبهکه از ورزش 

سیاسی بین دو کشور ایران و ایاالت متحده، همانند 

 .)25(دیپلماسی تنیس روي میز نیکسون استفاده شود 

ابزاري  عنوانبها وجود حضور دیپلماسی ورزش ب

جمهوري اسالمی ایران  المللنیبناشناخته در توسعۀ روابط 

، پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، )6(ر گذشته د

ایاالت متحده بر  ژهیوبهسیاست خارجۀ کشورهاي غربی 

مبناي تهدید، ارعاب و تحریم جمهوري اسالمی ایران، 

شده است.  المللنیبموجب دوري دو کشور از تفاهم و صلح 

چه در فضاي ملتهب پیش از برجام دیروز و چه در تالش 

در دوران پسابرجامی  1+5براي ماندگاري کشورهاي غربی 

ي امید را هابارقهامروز، ورزش ایران همچنان توانسته است 

در تقویت تعامالت دیپلماتیک میان این کشورها زنده 

حضور  توانیم آن رادارد که آخرین نمونۀ نگه

ي ایرانی در مرحلۀ نهایی لیگ جهانی والیبال هاستیبالیالو

دانست. از آنجا که ایران در  متحده االتیادر خاك  2019

ي انقالبی، تضادهاي هاآرماندلیل پیروي از دهۀ گذشته به

ي رفتاري در حوزة هاتفاوتبا شرق و غرب و نیز  کیدئولوژیا

ي ارسانه يهاحملهسیاست خارجی همواره آماج بیشترین 

ی بوده است (تبلیغاتی المللنیبو تبلیغاتی در افکار عمومی 

هراسی و هراسی، شیعهي اسالمهاپروژهکه از طریق 

هراسی پیگیري شده است)، وجود نقشۀ راهی مناسب ایران

ی المللنیبو تصحیح تصویر  هاهجمهبراي خنثی کردن این 

یش از پیش کشورهاي غربی ب ژهیوبهدر اذهان مردم جهان 

. جایگاه ایاالت متحده در نظام )15( رسدیم نظربهضروري 

و همچنین نقش و جایگاه راهبردي ایران در  المللنیب

براي برقراري رابطۀ مناسب ي متقابلی را هاضرورتمنطقه، 

ي هاقدرتیکی از  عنوانبهوجود آورده است. ورزش ایران به

ی توانسته است جایگاهی المللنیبآسیا همواره در عرصۀ 

ي والیبال، کشتی، تکواندو، هارشتهدر  ژهیوبهممتاز را 

ي المپیک هايبازي و فوتبال کسب کند و حتی در برداروزنه

در ردة هفدهم باالتر از کشورهاي  لندن 2012تابستانی 

رو برزیل، اسپانیا، آرژانتین، ترکیه و ... قرار گیرد. ازاین

پژوهش حاضر تالش کرد تا ضمن شناسایی ابعاد و 

 عنوانبهي دیپلماتیک ورزش ایران، از این بستر هاتیظرف

ابزاري براي آغاز و تقویت روابط سیاسی با کشورهاي غربی 

 حده استفاده کند.ایاالت مت ژهیوبه

 
 ی پژوهششناسروش 

از نوع  هادادهپژوهش حاضر از لحاظ نحوة گردآوري 

. در شودیمپیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردي محسوب 

ابتدا با بررسی و مرور ادبیات پژوهشی دیپلماسی ورزش 

ي تأثیرگذار دیپلماسی ورزش با استفاده از هاهیگو نیترمهم

فرد خبرة صاحب اثر  10استفاده از نظر روش دلفی فازي با 

در حوزة دیپلماسی ورزشی استخراج شدند. مشخصات 

 آمده است. 1متخصصان در جدول 

 نمونۀ مطالعاتی کیفیشناختی جمعیت. وضعیت 1جدول 
شناختیمتغیرهاي جمعیت ردیف هاگزینه   فراوانی 

 9 مذکر جنسیت 1
 1 مؤنث

و سایر المللنیبروابط  تخصص 2  3 
 7 علوم ورزشی

3 
 تحصیالت

 2 کارشناسی ارشد

 8 دکتري
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ي تهیه شد و در اختیار خبرگان قرار اپرسشنامهبنابراین 

را  آنهابپردازند و اهمیت  هامؤلفهگرفت تا بتوانند به غربال 

شناسایی کنند. نمونۀ آماري در بخش دوم شامل تمامی 

متخصصان و کارشناسان دیپلماسی ورزش، شامل مسئوالن 

 المللنیب، کارشناسان دفتر هاونیفدراس المللنیبامور 

وزارت ورزش، کارشناسان سازمان فرهنگ و ارتباطات 

حصیالت تکمیلی اسالمی، استادان و دانشجویان مقاطع ت

داراي اثر در حوزة دیپلماسی عمومی و دیپلماسی ورزشی 

بود. براساس فرمول کوکران براي حجم جامعۀ نامعلوم و با 

نفر بود  170برابر با  سؤاالتتایی 5توجه به طیف لیکرت 

پرسشنامۀ  220که با احتساب ریزش در نهایت از میان 

 دایپ منظوربهامه عدد قابل استفاده بود. در اد 218توزیعی، 

(که به متغیر تبدیل  هامؤلفهو تعیین روابط بین  کردن

) از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی اندشده

ي ساختاري مدلسازاسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی، 

همان  آنهانفر خبره که ده نفر از  11با کمک  ۱تفسیري

 ، استفاده شد.بودندي بخش دلفی فازي هاخبره

 
 هافتهای

، پرسشنامه افزارنرمي کمی در هاآزمونانجام  منظوربه

آمار این افراد نشان  2نفر توزیع شد که در جدول  218بین 

 داده شده است.

 
شناختی نمونۀ مطالعاتی کمی. وضعیت جمعیت2جدول   

شناختیمتغیرهاي جمعیت ردیف 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 
 

پیش از طراحی مدل مفهومی پژوهش به کمک 

ي هامؤلفهتفسیري، الزم است -مدلسازي ساختاري

به کمک بررسی مطالعات گذشته و دریافت نظر  موردنظر

منظور در گام نخست که کارشناسان صورت پذیرد. بدین

شناسایی متغیرهاي مربوط به مسئله است، نظرهاي 

 5ستفاده از طیف با ا رندهیگمیتصمشده توسط گروه داده

ي شد و سپس با توجه به نظرهاي آورجمعتایی لیکرت 

خبرگان، عدد فازي مثلثی به عوامل تخصیص داده شد. در 

                                                           
1  .  ISM 

در ادبیات،  شنهادشدهیپادامه با استفاده از ارزش آستانۀ 

گویه از  33وضعیت هر عامل (تأیید/رد) مشخص شد. 

ي دیپلماسی ورزشی براي طراحی پرسشنامه هاهیگو

یک سؤال آزاد در انتهاي  نیهمچناستفاده شدند. 

دهندگان شده بود که در آن از پاسخ گنجاندهپرسشنامه 

شده بود هر عامل مؤثري را که از نظر آنها براي  خواسته

است، ذکر کنند. دوم، از پرسشنامه  تیبااهمهدف پژوهش 

گیري رگان در گروه تصمیمبراي گردآوري نظرهاي خب
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دست استفاده شد تا اهمیت نسبی عوامل مؤثر و رتبۀ آنها به

آید. بر این اساس گردآوري اطالعات در دو مرحله صورت 

گرفت؛ در گام اول پرسشنامه در اختیار اعضاي گروه خبره 

خواسته شد نظرشان را دربارة هر معیار  آنهاقرار گرفت و از 

می مندرج در پرسشنامه بیان کنند. در قالب متغیرهاي کال

ي محاسبۀ میانگین، میانگین فازي و هافرمولبا توجه به 

ي هاعاملشده استخراج شد. در نهایت عدد فازي قطعی

ي شدند. در این مرحله سعی شده نامگذار شدهییشناسا

در دیپلماسی ورزشی  مؤثرعوامل «است به پرسش 

از دو  هاعاملمگذاري پاسخ داده شود. براي نا» ؟اندکدام

کلی بودن/یا «و » کنترل بودن/یا نبودنقابل«معیار کلی 

شده است. عامل اول: عامل اول شامل  استفاده» خاص بودن

درصد  357/13است که  30و  23، 17، 15، 3، 2ي هاهیگو

بیشترین  هاعامل. این کندیماز واریانس کل را تبیین 

شامل شش گویه به شرح  واریانس را دارا هستند. این عامل

 زیر است:

 گام نخست: شناسایی متغیرهاي مربوط به مسئله

با استفاده  رندهیگمیتصمشده توسط گروه نظرهاي داده

ي شد، سپس با توجه به آورجمعتایی لیکرت 5از طیف 

نظرهاي خبرگان، عدد فازي مثلثی به عوامل تخصیص داده 

در  شنهادشدهیپشد. در ادامه با استفاده از ارزش آستانۀ 

گویه  33ادبیات، وضعیت هر عامل (تأیید/رد) مشخص شد. 

ي دیپلماسی ورزشی براي طراحی پرسشنامه هاهیگواز 

ر انتهاي یک سؤال آزاد د نیهمچناستفاده شدند. 

دهندگان شده بود که در آن از پاسخ گنجاندهپرسشنامه 

شده بود هر عامل مؤثري را که از نظر آنها براي خواسته 

است، ذکر کنند. دوم، از پرسشنامه  تیبااهمهدف پژوهش 

گیري براي گردآوري نظرهاي خبرگان در گروه تصمیم

دست بهاستفاده شد تا اهمیت نسبی عوامل مؤثر و رتبۀ آنها 

آید. بر این اساس گردآوري اطالعات در دو مرحله صورت 

گرفت؛ در گام اول پرسشنامه در اختیار اعضاي گروه خبره 

خواسته شد نظرشان را دربارة هر معیار  آنهاقرار گرفت و از 

در قالب متغیرهاي کالمی مندرج در پرسشنامه بیان کنند. 

انگین فازي و ي محاسبۀ میانگین، میهافرمولبا توجه به 

عامل  7شده استخراج شد. در نهایت عدد فازي قطعی

ي شدند. در این مرحله سعی شده است نامگذارشناسایی و 

پاسخ » ؟اندکدامدر دیپلماسی ورزشی  مؤثرعوامل « سؤالبه 

از دو معیار کلی  هاعاملداده شود. براي نامگذاري 

» بودن کلی بودن/یا خاص«و » کنترل بودن/یا نبودنقابل«

مؤلفه شناسایی شدند که  7شده است. در نهایت  استفاده

 .اندشدهمشخص  3در جدول 

 
 تحلیل اکتشافیبا استفاده از روش  شدهيبنددستهي شناسایی و هاعامل. 3جدول 

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

 
 
 

تبادل فرهنگی 
 کشورها

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

 .رندیقرار گ گریکشور در مقابل مردم کشور د کیاست تا مردم  يورزش ابزار
 مردمان کشورهاست. انیم یتوسعۀ ارتباط فرهنگعامل  ورزش

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

 است. یورزش یپلماسیتوسعۀ د ازینشیپ ،یغرب يبا کشورها یتفاهم و تعامالت جامع و کل
  .شودیم رانیدر ا یورزش یپلماسیمانع از تحقق اهداف د یو دولت یحکومت نیقوان

 
 

 است. کیپلماتیتوسعۀ روابط د براي يورزش ابزار
  .دکنخارج  یکیتیو ژئوپل یاسیس يکشور را از انزوا کی تواندیم یورزش يدادهایکشور در رو کیحضور 
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  .شودیم یداخل ينهادها يورزش موجب بازساز
 

هاي سیاسی جریان
 موجود

 قدرت و سلطه است. جیترو براي 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 یبهبود روابط خارج به ورزش

 
 ایجاد صلح

  باشد. ینظام یپلماسیجنگ و د يبرا ینیگزیجا تواندیورزش م
  هاست.دولت انیم یجنگ روان جادیا عاملورزش 

  است. یو طبقات يامنطقه ،یقوم ،ينژاد تنوع نگ،یدوپ هیعل يورزش ابزار
دو  انیم ۀرابط يسازيو عاد فیموجب تلط تواندیم ،ندایمتقابل یاسیسرد س يفضا يکه دارا ییکشورها يورزش برا

  کشور شود.
  است. یبر افکار عموم ياثرگذار يمناسب برا ییورزش فضا

 وحدت ملی و مردمی
  تضاد و اختالف کشورهاست. يبرا یورزش منبع

  دوجانبه است. يوندهایپ يدو جامعه و برقرار يهایدر دشمن رییها مستلزم تغملت انیم یورزش یپلماسید
  .آموزدیرا م گریکدیو احترام به  نیبه قوان احترام ،یمیت کار ،يرهبر ورزش،
 کشورهاست. داریتوسعۀ پا عاملورزش 

 
 توسعۀ اقتصادي

 .دهدیم شیرا افزا ياقتصاد يهادهورزش برون
 .شودیدو کشور م انیو توسعۀ م داریدو کشور موجب ارتباط پا نیورزش ب

  انقالب ارتباطات و اطالعات است. ۀورزش دستمای
 

 تحول و ارتباطات
  مختلف دارد. يمردم کشورها يو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یدر زندگ یورزش نقش مهم
 دایپ يو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ ،یآموزش ،یمختلف اجتماع يفراتر رفته و کارکردها یبدن تیفعال کینقش ورزش از 

 کرده است.
  است. یاسیو س یمذهب يدئولوژیثر از اأمت یورزش یپلماسید

 هاي مذهبیجریان
 .دهدیرا کاهش م یمذهب یورزش گوناگون

 
در گام دوم تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري 

ي هامؤلفهکه از ابعاد و  صورتنیبدصورت پذیرفت. 

با استفاده از چهار حالت  آنهادیپلماسی ورزش و مقایسۀ 

 روابط مفهومی تشکیل شده است.

 
 (منبع: خبرگان) بر دیپلماسی ورزشی مؤثري عوامل ساختار یخودتعامل سیماتر. 4جدول 

 

 

 
 
 

 

 

 i                                           j 1 2 3 4 5 6 7 
هاي سیاسیجریان 1  X X X X V V V 

 X X X X V V V جریان مذهبی 2

 X X X V V V V تحول و ارتباطات 3

 X X A X V V V تبادل فرهنگی کشورها  4

 A A A X X X V وحدت ملی 5

 A A A X X X V ایجاد صلح 6

اقتصادي توسعۀ 7  A A A A A A X 
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در مراحل سوم و چهارم ماتریس دسترسی اولیه و نهایی 

 ایجاد شد:

. ماتریس دسترسی اولیه و نهایی5جدول   
  

i                                           j 
 قدرت نفوذ 7 6 5 4 3 2 1

هاي سیاسیجریان 1  1 1 1 1 1 1 1 7 

 7 1 1 1 1 1 1 1 جریان مذهبی 2

 7 1 1 1 1 1 1 1 تحول و ارتباطات 3

 6 1 1 1 1 0 1 1 تبادل فرهنگی کشورها  4

 4 1 1 1 1 0 0 0 وحدت ملی 5

 4 1 1 1 1 0 0 0 ایجاد صلح 6

اقتصادي توسعۀ 7  0 0 0 0 . 0 1 1 
یزان وابستگیم         4 4 3 6 6 6 7 37 

 
ی و ابیدستدر مرحلۀ پنجم پس از تعیین مجموعۀ 

براي هر متغیر عناصر مشترك در مجموعۀ  ازینشیپ

نیاز براي هر متغیر شناسایی شدند. پس از دستیابی و پیش

نیاز و دستیابی و عناصر مشترك هاي پیشتعیین مجموعه

رسد. در اولین نوبت به تعیین سطح متغیرها (عناصر) می

جدول متغیري داراي باالترین سطح است که مجموعۀ 

تیابی و عناصر مشترك آن کامالً یکسان باشند. پس از دس

تعیین این متغیر یا متغیرها آنها را از جدول حذف کرده و 

مانده جدول بعدي را تشکیل خواهیم با بقیۀ متغیرهاي باقی

داد. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم 

ها را مشخص کرده و این کار را تا تعیین سطح همۀ متغیر

 ادامه خواهیم داد.

 
 . تعیین سطوح متغیرها6جدول 

دستیابیۀ مجموع ابعاد نیازپیش ۀمجموع  بنديسطح عناصر مشترك    
1 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح چهارم 
2 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح چهارم 
3 7-6-5-4-3-2-1  4-3-2-1  4-3-2-1  سطح چهارم 
4 7-6-5-4-2-1  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 

 
در مرحلۀ بعد پس از تعیین روابط و سطح متغیرها، 

مدل اولیۀ پژوهش ترسیم شد. به همین منظور ابتدا 

ترتیب از پایین به باال متغیرها را برحسب سطح آنها به

در چهار سطح قرار  رهایمتغشوند. در مدل حاضر تنظیم می

 گرفته قرارگرفتند. در باالترین سطح مدل توسعۀ اقتصادي 

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

سیاسی، مذهبی و تحول و  يهاانیجرسطح  نیترنییپا

ي مدل عمل ربنایزاست که همانند  گرفته قرار ارتباطات

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

ي دیگري قرار دارند هامؤلفه. در سطوح بعدي دشویممنجر 

 است. داده شدهنمایش  1که در شکل 
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 . مدل استخراجی از فرایند مدلسازي ساختاري تفسیري1شکل 
 

قدرت نفوذ و میزان  لیوتحلهیتجزدر مرحلۀ هفتم 

انجام گرفت.  MICMACوابستگی با استفاده از نمودار 

توان یک براساس قدرت وابستگی و قدرت نفوذ متغیرها می

به چهار قسمت مساوي  آن رادستگاه مختصات تعریف و 

 رگروهیزتقسیم کرد. در این پژوهش گروهی از متغیرها در 

ت نفوذ زیاد و محرك قرار گرفتند. این متغیرها داراي قدر

قدرت وابستگی کم هستند. در دستۀ بعدي متغیرهاي 

ي نتایجی از فرایند توسعۀ اگونهبهوابسته قرار دارند که 

متغیرهاي  سازنهیزمتوانند محصول هستند و خود کمتر می

نشان داده  7و جدول  2دیگر شوند. تمام نتایج در شکل 

 .اندشده

 
 درجۀ قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها منبع: محقق. 7جدول 

 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

 

 سطح سوم تبادل فرهنگی

 توسعۀ اقتصادي

ملی وحدت سازيصلح   

تحول و 
 ارتباطات

 يهاانیجر
 سیاسی

 يهاانیجر
 مذهبی

 سطح چهارم

 سطح دوم

 سطح اول
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 . قدرت نفوذ و وابستگی متغیرها2شکل 

 
  هاهیفرضتحلیل مسیر و آزمون 

بررسی رابطۀ میان متغیرهاي پژوهش، در ابتدا  منظوربه

بررسی اولیۀ روابط با استفاده از  منظوربهرابطۀ این متغیرها 

شود. ضریب همبستگی همبستگی اسپیرمن سنجیده می

تواند دورنماي کلی از روابط اجزاي دو متغیر اسپیرمن می

اصلی پژوهش را پیش رو قرار دهد. نتایج آزمون همبستگی 

معنادارند و  01/0اد که همۀ روابط در سطح خطاي نشان د

است. بنابراین فرض صفر رد و  جهتهمجهت تغییرات، 

شود، و میان فرض یک یعنی وجود ارتباط معنادار تأیید می

مثبت و معناداري  دودوبهتمامی متغیرهاي پژوهش ارتباط 

 وجود دارد.

 

 متغیرهاي موجود در تحقیق. ماتریس همبستگی بین 8جدول 
 7 6 5 4 3 2 1  متغیرها

هاي جریان
 سیاسی

 1 همبستگی
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
 ----- ----- ----- ----- ----- ----- معناداري

 تحول و ارتباط
321/0 همبستگی  1 ----- ----- ----- ----- ----- 
000/0 معناداري  ----- ----- ----- ----- ----- 

 جریان مذهبی
401/0 همبستگی  274/0  1 ----- ----- ----- ----- 
000/0 معناداري  000/0  ----- ----- ----- ----- 

یتبادل فرهنگ  
459/0 همبستگی  549/0  331/0  1 ----- ----- ----- 
000/0 معناداري  000/0  000/0  ----- ----- ----- 

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

عامل صلح 
 سازي

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

اقتصادي توسعۀ  
403/0 همبستگی  274/0  363/0  309/0  32/0  356/0  1 
000/0 معناداري  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  
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پس از مشخص شدن متغیرهاي مستقل و وابسته، 

اکنون به بررسی رابطۀ متغیرها با استفاده از مدل معادالت 

. در خروجی شودیمپرداخته  PLS افزارنرمساختاري 

بیانگر یک  کدام هرکه  شودیمکدهایی مشاهده  افزارنرم

)، PLي سیاسی با (هاانیجرکه  صورتنیبدمتغیر است؛ 

)، جریان RE)، تحول و ارتباطات با (CUتبادل فرهنگی با (

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

)PA) توسعۀ اقتصادي با ،(EC معیار اندشده) نشان داده .

ا، ضریب زاساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنون درون

) در 19/0و  2R )67/0 ،33/0است. مقدار  2Rتعیین 

، متوسط و توجه قابلترتیب اس بهالي مسیري پیهامدل

این مقدار براي  ،شودیمکه مشاهده طورهمانضعیف است. 

، براي متغیر وحدت ملی 463/0با سازي برابر متغیر صلح

هستند و براي متغیر  توجه قابلکه مقدار  445/0برابر با 

که مقدار ضعیف است. شکل  162/0توسعۀ اقتصادي برابر با 

را نشان  هامؤلفهمدل پژوهش بعد از تعیین رابطۀ بین  6

 .دهدیم

ي از روایی همگرا ریگاندازهبررسی روایی ابزار  منظوربه

به کمک معیار فورنل و الرکر (متوسط واریانس 

) معادل AVEحداقل (. ) استفاده شده استشدهاستخراج

یک  بیانگر اعتبار همگرایی کافی است؛ به این معنا که 5/0

ز متوسط بیش از نیمی ا طوربه تواندیممتغیر مکنون 

را تبیین کند. مقادیر متوسط  شیهامعرفپراکندگی 

، 732/0براي متغیر تبادل فرهنگی،  شدهاستخراجواریانس 

، ایجاد صلح 735/0، وحدت ملی 809/0توسعۀ اقتصادي 

و  710/0، تحول و ارتباط 647/0، جریان سیاسی 658/0

که گونههمانگزارش شده است.  849/0جریان مذهبی 

ر براي متغی شدهاستخراج، مقدار متوسط شودیممشاهده 

ة دهندنشاناست که  4/0مکنون با مدل انعکاسی باالتر از 

 ي است.ریگاندازهروایی همگراي مطلوب مدل 
                                                           

1 .  Tenenhaus  

 افزارنرماز  مطالعه موردارزیابی مدل  منظوربهدر نهایت 

PLS .استراپ آزمون ناپارامتریک بوت استفاده شد

تکرار براي برآورد  500) با 2005و همکاران،  1(تننهاوس

رفته است.  کارخطاهاي استاندارد و آزمون فرضیات نیز به

زا، ضریب معیار اساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنون درون

) در 19/0و  2R )67/0 ،33/0است. مقدار  2Rتعیین 

توجه، متوسط و  ترتیب قابلاس بهالمسیري پی يهامدل

طورکه مشاهده ). همان1391ضعیف است (آذر و همکاران، 

تبادل فرهنگی متغیر  توسعۀ این مقدار براي متغیر ،شودیم

سازي که مقدار قابل توجه و براي متغیر صلح 919/0مقدار 

که مقدار  2/0براي متغیر وحدت ملی برابر با  ،326/0با برابر 

 16/0متوسط هستند و براي متغیر توسعۀ اقتصادي برابر با 

که مقدار ضعیف است. هر ضریب مسیر در مدل ساختاري 

ب بتاي استانداردشده معادل یک ضری توانیاس را مالپی

 کمترین مربعات معمولی در نظر گرفت. يهاونیدر رگرس
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. مدل در حالت ضرایب مسیر ساختاري4شکل  

 
 . مدل در حالت اعداد معناداري5شکل 

 
که از مدل ساختاري پژوهش مشخص است، گونههمان

با توجه به عدد معناداري و ضریب ساختاري روابط بین 

ي سیاسی، جریان مذهبی هاانیجرمتغیرها، بین متغیرهاي 

تبادل فرهنگی رابطۀ مثبت و  ریمتغو تحول و ارتباطات با 

بر آن بین متغیرهاي تبادل معناداري وجود دارد. عالوه

و وحدت ملی رابطۀ مثبت و معناداري ي سازصلحفرهنگی و 

وجود دارد. در نهایت رابطۀ معنادار و مثبت بین دو متغیر 

ي با توسعۀ اقتصادي نیز تأیید شده سازصلحوحدت ملی و 

 است.
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 مدل پژوهش .6شکل 

 

 يریگجهینتبحث و 

طی چهار دهه تحریم جمهوري اسالمی ایران از سوي 

ایاالت متحده، بازیگران غیرحکومتی  ژهیوبهکشورهاي غربی 

مختلفی مانند هنرمندان، دانشمندان و ورزشکاران 

ی میان مردمان دو ررسمیغي تعامالت تا حدود اندتوانسته

کشور را در بستر ابعاد دیپلماسی عمومی (دیپلماسی علمی، 

دیپلماسی هنري و دیپلماسی ورزشی) حفظ کنند. با توجه 

، پرمخاطب و نهیهزکمابزاري  عنوانبهبه حضور ورزش 

، در پژوهش حاضر سعی شد با المللنیباثربخش در عرصۀ 

و مدل معادالت  استفاده از مدلسازي ساختاري تفسیري

ۀ مدل دیپلماسی ورزشی ایران ارائساختاري به شناسایی و 

در بستر روابط بین ایران و  هامؤلفهپرداخته شود و این 

عامل  7ي پژوهش هاافتهآمریکا بررسی شوند. با توجه به ی

در رابطه با دیپلماسی ورزش ایران کشف شد. در بین این 

گی، جزء ي سیاسی و فرهنهاانیجرهفت عامل، 

دیپلماسی ورزش هستند که با همراه شدن  ریناپذییجدا

از جمله عوامل مولد قدرت نرم در مقابل  تواندیمیکدیگر 

اشتراکات فرهنگی  رسدیم نظربه. شودیمآمریکا محسوب 

یکی از  عنوانبهمیان مردم دو کشور از جمله ورزش 

کارگشاي بسیاري  تواندیمي بارز فرهنگی کشورها هامؤلفه

 توانیماز مشکالت دو کشور باشد. نمونۀ این موضوع را 

پیش از مسابقۀ فوتبال میان دو تیم ایران و آمریکا در جام 

فرانسه دید، جایی که فیفا از آن مسابقه  1998جهانی 

مسابقۀ فوتبال تاریخ نام برد. پیش از  نیتریاسیس عنوانبه

داشتند تا این مسابقه را آغاز بازي مطبوعات خارجی تالش 

مادلین  هابرنامهاز ابعاد مختلف تحلیل که در یکی از این 

آلبرایت وزیر امور خارجۀ وقت با در دست گرفتن شاخۀ 

زیتون این مسابقه را نماد دوستی مجدد مردمان دو کشور 

)، 2015تحلیل کرد، اگرچه برخی پژوهشگران مانند فزونی (

 هاسالیی دو کشور در آن نماتقدرفوتبال را ابزاري براي 

 گزارش کردند.

ي جمعی و هارسانهدلیل افزایش از جنبۀ سیاسی به

، ورزش با المللنیببازتاب گستردة اخبار ورزشی در سطح 

سیاست پیوند نزدیکی دارد. اگرچه برخی معتقدند که 

، دیپلماسی )8(ورزش ابزاري در دست سیاستمداران است 

طی کند و خود را از  تواندیمورزش مسیري جداگانه را 

دارد. دیپلماسی ورزش تنش ي سیاسی دور نگههاچالش

و  باارزشسیاسی بین ایران و آمریکا را از طریق ماهیت 

حس  ذاتاً، چراکه ورزش دهدیممحبوبیت ورزش کاهش 

. دیپلماسی ورزشی دهدیماحترام و شادي متقابل را ترویج 

توسعه 
 اقتصادي

وحدت 
 ملی

 صلح سازي

تحول و 
 ارتباطات

 يهاانیجر
 سیاسی

 

 يهاانیجر
 مذهبی

تبادل 
 فرهنگی
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و  هافرهنگخردهابزاري براي ظهور  تواندیمهمچنین 

باشد. با قرار گرفتن مردم  دو کشوري فرهنگی میان هاارزش

کشورهاي مختلف در کنار یکدیگر و ظهور همین 

و مؤثر بین  تعامالت سازنده تنهانه، هافرهنگخرده

ة کنندفراهم، بلکه ردیگیمي ایران و آمریکا شکل هادولت

شرایط تبادل فرهنگی بین مردم این دو کشور است و با 

)، پس از مدت کوتاهی 1394توجه به اشارة صباغیان (

ي دیپلماتیک سیاسی و فرهنگی بین دو کشور هاتیموفق

ۀ برنامۀ جامع ارائبا  هاییکایآمر. )3( خوردیمرقم 

تالش دارند تا از ورزش در دو » زشی متحدي ورهارشته«

مسکو) و تقویت  1980بعد سلب مشروعیت (مانند المپیک 

نظر تعامالت دیپلماتیک استفاده که در این خصوص به

جمهوري اسالمی ایران باید تالش کند با استفاده  رسدیم

یی، زدودن زداتنشو ابزارهاي مختلف فرهنگی به  هاروشاز 

تصویرهاي منفی از خود، تصویرسازي مثبت از خود و 

شناساندن بهتر خود به مردم آمریکا اقدام کند. در کنار این 

عوامل با توجه به اهمیت دیپلماسی ورزش در ایجاد صلح 

ي و آبادضیف؛ شریعتی 2017بین کشورها (جانکویک، 

و  )، تمایل به استفاده از ابزارهاي نظامی1396ناظمی، 

تهدیدآمیز را کاهش دهد و درهاي مذاکرة مستقیم را در 

. از سوي دیگر، داشتن روابط کندسایۀ دیپلماسی ورزش باز 

دوستانه با کشورهاي دیگر زمینه را براي یکی از ابزارهاي 

ي دیپلماسی ورزش که همان میزبانی سازادهیپمهم 

 گفت هرچه توانیم. بنابراین کندیمرویدادهاست، فراهم 

کشور ایران روابط دوستانه با سایر کشورها را گسترش دهد، 

به ابزارهاي دیپلماسی ورزش را  ترعیسرشانس دستیابی 

. با توجه به اینکه ماهیت دیپلماسی زبان دهدیمافزایش 

ي سازادهیپاست که در صورت  پرواضحگوست، ونرم و گفت

دیپلماسی ورزش، ادبیات گفتاري نظامی توسط هر دو 

و سبب کم شدن فشار  ابدییمر ایران و آمریکا کاهش کشو

 .شودیمروانی ایرانیان 

ي هامؤلفهنکتۀ مهم دیگر پژوهش این است که 

اند و با تغییر یکی، دیپلماسی ورزش با یکدیگر مرتبط

 هاافتهکه یگونههمان؛ شودیمدیگري نیز دستخوش تغییر 

کرد. بنابراین  دأییترا  هامؤلفهنیز روابط مثبت و معنادار بین 

ي اگستردهۀ دامنۀ ارائی ورزش در ایران موجبات پلماسید

کند. از اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را فراهم می

یی چون عدالت، پهلوانی، احترام، نظم و صبر هاارزش تنهانه

را با  آنها، بلکه کندیمرا در بین ورزشکاران نهادینه 

که همین مسئله  سازدیمی کشورهاي دیگر آشنا نیبجهان

 .شودیمسبب نواندیشی در افکار و ذهن ورزشکاران 

در نهایت نتایج نشان داد که توسعۀ اقتصادي از 

. شودیمي دیپلماسی ورزش شناخته هامؤلفه نیترمهم

بخشی از اقتصاد کالن کشور ایران باشد و  تواندیمورزش 

ر را داشته باشد. در عصر سهم چشمگیري از درآمد کشو

امروز ورزش تنها یک فعالیت بدنی و تفریح محسوب 

را رونق دهد. ادبیات  پرسودصنعتی  تواندیمو  شودینم

نظري نشان داد بسیاري از کشورها با برگزاري رویدادهاي 

بر معرفی کشور خود به دیگران، سود سرشاري ورزشی عالوه

. بنابراین روابط دیپلماتیک در )11(کنند را نصیب خود می

ي هايهمکارزمینۀ  تنهانهسایۀ ورزش با کشور آمریکا 

از حق  تواندیم، بلکه کشور ایران کندیمورزشی را فراهم 

میزبانی در مسابقات ورزشی معتبر استفاده کند و با 

کارآفرینی بخشی از مشکالت اقتصادي خود را حل کند و 

تراز تجاري مثبتی را ایجاد کند. کشورهاي برزیل، آلمان، 

آفریقاي جنوبی و روسیه از جمله مواردي هستند که در 

ند دور میزبان مسابقات جهانی معتبري بود چنداننهگذشتۀ 

کشوري استاندارد به جهان  عنوانبهکه تالش کردند خود را 

ي پژوهش وحدت ملی بود که هامؤلفهمعرفی کنند. از دیگر 

بررسی شد؛ مسابقات  ریرپذیتأثو  رگذاریتأثمتغیري  عنوانبه

ة وحدت و همدلی مردم کشورهاي دهندنشانورزشی 

مختلف است. پخش سرود ملی هنگام پخش مسابقات 
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ي از همدلی ورزشکاران و مردم انمونههنگام پیروزي،  هژیوبه

در مسابقات است که حس غرور ملی و  کنندهشرکت

. دیپلماسی ورزش نشان داد که کندیمی را القا دوستوطن

ي خود مرزبرونبر مبناي نظر مردم خود سیاست  هادولت

ضمن  توانندیمو در صورت رضایت مردم  کنندیمرا تعیین 

ي، به اتحاد و مرزبرونو تحقق اهداف  آنهات کسب رضای

 توانیم. بنابراین دنابیکپارچگی خود با مردم کشور دست ی

موجب همدلی و اتحاد بین  تنهانهگفت دیپلماسی ورزش 

، بلکه روابط بین دولت و مردم را نیز شودیممردم 

 کند.دستخوش تغییر می

که ورزش نقش مهمی در پیشبرد  دهدیمشواهد نشان 

راي مثال تیم ملی بنزدیکی دو کشور ایران و آمریکا دارد. 

در مسابقات جام تختی براي  1998کشتی آمریکا در سال 

اولین بار پس از انقالب اسالمی شرکت کرد، دیدار فوتبال 

ایران و آمریکا در همین سال که به دیپلماسی فوتبال نیز 

وقت آمریکا مبنی بر  جمهورسیرئمعروف شد و با پیام 

 رانیگیکشتهمراه شد یا حضور  هاملتنزدیکی بیشتر 

که به استقبال  1385در سال  فارسجیخلآمریکایی در جام 

یی از هانمونهانجامید،  آنهاایرانی از  آموزاندانش

ي ارتباط ورزشی بین دو کشورند. بنابراین هانهیزمشیپ

در ایران باید پیشتر از آنکه  گفت دیپلماسی ورزش توانیم

ۀ ارائة اعتبار در خدمت جادکنندیااسلحۀ تبلیغاتی  عنوانبه

ابزاري  عنوانبهي سیاسی این کشور باشد، هاآرماناهداف و 

ي و سازاقناعدیپلماتیک و فرهنگی براي اعتمادسازي، 

 عالوهبه. )13(جذب ورزشکاران و مردم آمریکا استفاده شود 

ستردة تبلیغات منفی علیه ایران توسط با توجه به فشار گ

آمریکا، استفاده از ابزارهاي ترویج دیپلماسی ورزش از جمله 

ي دوستانه در آمریکا و هايبازسفیران ورزشی، برگزاري 

تا حدودي این حجم تبلیغات  تواندیمگردشگري ورزشی 

بر دولت، مردم دو کشور را به منفی را کاهش داده و عالوه

دهد. دیپلماسی ورزش با ایجاد حس صلح و  یکدیگر پیوند

زمینۀ کاهش  تواندیمدوستی بین دو کشور ایران و آمریکا 

تنش و تبلیغات منفی علیه ایران را فراهم سازد و حتی 

ي جمعی دنیا را متقاعد کند تا در سایۀ ورزش و هارسانه

ارزش و محبوبیت در خود، دیدي مثبت را براي جهانیان 

 القا دهد.

ین میان دعوت وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور در ا

ي مختلف هاگیلیی شاغل در کایآمرخارجه از ورزشکاران 

 تواندیمي مختلف هایهمانیمو  هاجشنایرانی در قالب 

یی در بازسازي تصویر ایران کایآمري مثبت در اذهان ریتأث

ي دو کشور در طول هاتیفعالعالوه ارزیابی داشته باشد. به

و  هاتیفعالمشخص کند این  تواندیمسال گذشته  40

اقدامات در راستاي تحقق اهداف دیپلماسی ایران تا چه 

اندازه برآورندة اهداف ایران، منافع ملی و مصالح اسالمی 

ایران بوده است. در گام دوم تدوین نقشۀ راه براي دیپلماسی 

یکا مانند آنچه این کشور ورزشی ایران در رابطه با کشور آمر

ي ورزشی متحد انجام داده است، سبب هارشتهدر برنامۀ 

ي هاتیاولو، اهداف و هاچالش، هاتیظرفخواهد شد تا 

سیاست خارجی ایران و وضعیت فعلی دیپلماسی ورزشی 

ایران بهتر ارزیابی شود. در گام سوم تأسیس سازمانی براي 

ن در رابطه با ي ورزشی ایراهاتیفعالسامان دادن 

ي روابط دیپلماتیک رسمی ریازسرگ تینهاآمریکاست و در 

ي هاپلماتیدبین دو کشور ایران و آمریکا و استفاده از 

یا  هاوابسته، هاسفارتخانهي و توانا در قالب احرفهورزشی 

 ي ورزشی در این کشور است.هایزنیرا
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Abstract 
In its glorious 40-year history, the Islamic Republic of Iran has repeatedly challenged 
by the United States because of various political issues. In the meantime, Iran has been 
working with various tools to expand its soft power in the international community 
while strengthening its military capabilities. One of the important tools for enhancing 
this power is diplomacy through sport. Given the importance of the role of sport 
diplomacy in improving relations between Iran and Western countries, especially the 
United States, the present study tries to extract the components of Iranian diplomacy 
and explain the role of these factors to improve the relations between the two countries. 
Questionnaire items were identified using sport diplomacy, research literature and then 
dependent and independent variables were determined using structural-interpretive 
modeling. Spearman correlation test and structural equation modeling were used to 
investigate the relationships between variables. The results of correlation test showed 
that there was a significant and positive relationship between all variables of research. 
Variable religious currents had the greatest impact on cultural exchange. Cultural 
exchange had a positive and significant relationship with national peace and unity. 
Finally, a positive and significant relationship between peacebuilding and national unity 
and economic development has been confirmed. 
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